
Ano  008   Número  423   R$  1,00

Movimentação 
de R$ 26 milhões 

com as vendas 
da Páscoa

CNJ aprova a
abertura de 
processo contra 
Washington Luiz

O Conselho Nacional 
de Justiça decidiu abrir um 
processo administrativo 
disciplinar (PAD) contra o 
desembargador Washington 
Luiz Damasceno Freitas, do 
Tribunal de Justiça do Estado 
de Alagoas (TJ-AL), que é 
acusado de ter se valido de 
uma certidão ideologica-
mente falsa.
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  DE NOVO?    RETORNO

MP APURA
FURA-FILA DA 

VACINAÇÃO

DENÚNCIA É GRAVE E EXIGE APURAÇÃO RIGOROSA PELAS AUTORIDADES

Ação Civil quer 
manter praça com  
nome de Dandara 

Palmares
Página 3

Um procedimento instau-
rado no Ministério Público 
investiga denúncia de fura-fila 
das vacinas contra a Covid-19 
entre integrantes do Conselho 
Municipal de Saúde. O cientista 

social José Cláudio Vital, do 
Conselho Estadual de Saúde, 
disse que entre os fura-fila esta-
riam o presidente e o vice-presi-
dente do Conselho Municipal 
de Saúde. “Estes conselheiros 

não seriam profissionais de 
saúde, nem estariam enqua-
drados nas faixas etárias das 
pessoas que podem ser vacina-
das, caracterizando fura-fila da 
vacinação”, disse Vital.    Página 4

   COPA DO NORDESTE

CRB e CSA iniciam returno 
liderando os seus grupos

A Copa do Nordeste 
está assim hoje: na lide-
rança do Grupo A, CRB de 
Alagoas; na liderança do 
Grupo B, CSA de Alagoas. 
Nesse returno da fase de 
grupos, marcado pela 5ª 

rodada do Nordestão, os 
times de Alagoas deixaram 
para trás Fortaleza, Bahia, 
Ceará e Sport. Esse quadro 
pode mudar, mas os times 
daqui estão bem na foto da 
tabela.    Página 10

Com IPTU, prefeitura garante 
investimentos no município

A Prefeitura segue com a 
campanha para o pagamento 
do IPTU, que garante o anda-
mento das obras de melhorias 
na cidade e a segurança de que 

os serviços ofertados vão conti-
nuar disponíveis à população. 
Esses garantem a contrapartida 
em diversas ações desenvolvi-
das ao longo do ano.   Página 6

LUIDY TEM SIDO

muito utilizado na boas partidas do Galo pela Copa do Nordeste

Com discurso sem 
crédito nenhum, 
bolsonarismo se 
derrete em Alagoas

Página  4

   CAI A MÁSCARA!

EDUCAÇÃO

É um dos principais serviços incrementados com recursos oriundos do IPTU

Gustavo Henrique/CRB
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BOLSONARO se comportou como negacionista e como péssimo exemplo para a população                                              

2 O DIA Alagoas

Expressão
EDITORIAL

Ausência - palavra que traduz com muita clareza a 

realidade do país nesses tempos de pandemia. Resume 

hoje o sentimento de familiares e amigos dos mais de 

300 mil brasileiros que morreram vítimas da Covid-

19, desde o registro do primeiro óbito, um ano atrás. 

É a ausência que traz a saudade, a tristeza da perda 

prematura e que acentua a dor pelas mortes que 

poderiam ter sido evitadas, Sem falar na ausência da 

última “despedida”. É também a ausência a marca 

desse governo, que adotando um discurso ideológico 

e de cunho negacionista, patrocina essa tragédia. Um 

governo que, diante da ferocidade da doença, adota o 

curandeirismo e a falácia como regras não pode negar 

que age como protagonista nessa peça macabra. Sai de 

cena o governante para dar lugar ao falastrão. Com seu 

discurso, Bolsonaro enfraquece a classe médica “recei-

tando” medicamentos sem comprovação científica e 

induz parcela considerável da população a embarcar 

nessa onda. Em jogo, segundo essa ótica, a liberdade 

de escolha do cidadão, que sob este ângulo, o faz aderir 

a ideias negacionistas, que o fragiliza, pois nega bene-

fícios da ciência, com os quais já foram agraciados ao 

longo de suas vidas, como nas inúmeras campanhas de 

vacinação. 

Não se pode esquecer que, em nome da liberdade, 

representantes de instituições médicas endossaram 

esse discurso.  Esquecem estes que mesmo a liberdade 

de ação profissional deve se pautar dentro dos limites 

do aceitável pela ciência. Ao invés de patrocinar um 

diálogo nacional, o governo vem ao longo de todo esse 

período de tensão fomentando a discórdia em nome 

dessa “tal liberdade”. E mesmo quando ensaia algo 

que pode representar um mínimo de eco entre partes 

discordantes, como um comitê para enfrentamento da 

doença, o objetivo parece ser a manutenção do estado 

de discórdia e competição, uma vez que os governa-

dores foram excluídos dessa composição.

Assim, digladiar com os governadores e fomentar a 

anticiência são os passatempos prediletos do presi-

dente. Bolsonaro é o grande responsável pelo inad-

equado comportamento da população que o segue. 

Se houver alguma dúvida nessa avaliação é só compro-

var com pesquisas, já amplamente divulgadas na 

imprensa, que apontam maior número de contágio 

e mortes em cidades com mais votos em Bolsonaro. 

O triste cenário brasileiro é resultado direto de cren-

dices, negacionismo e discórdia.  Vindo estes de um 

individuo, se está diante de cidadão cujo bom senso e 

razão lhe faltam. Patrocinados por um “governante”, 

infere-se estar diante de um governo incapaz, ausente 

na acepção da palavra.

Presidente, o entrave

O ano letivo estadual começou oficialmente em 10 de março 
de 2021. Devido ao avanço da pandemia do coronavírus, as aulas 
estão sendo ministradas no formato remoto. Contudo, as mesmas 
dificuldades encontradas pelos estudantes e professores em rela-
ção aos recursos tecnológicos ainda perduram.

Os estudantes que foram matriculados em 2020, tiveram aulas 
presencias até 20 de março. E depois de muitas reflexões, a solu-
ção encontrada pelos órgãos que conduzem e deliberam as leis 
educacionais, para que os estudantes continuassem tendo aula foi 
através do ensino remoto, nas redes pública e privada. Aí a coisa 
ficou “feia”, pois nem todos os estudantes dispunham de internet 
banda larga, aparelhos com potência suficiente para suportar as 
plataformas e mídias sociais. E os professores, em sua maioria, 
não tinham a prática educativa remota nem aparelhos suficiente-
mente adequados para ministrar suas aulas remotas. Instaurou-
-se um verdadeiro pandemônio educacional. Mesmos diante de 
tantas dificuldades, foi preciso enfrentar desafios e se adequarem 
à realidade “nua e crua”. Professores e alunos foram verdadeiros 
heróis tentando acompanhar os novos tempos educacionais. 
Professores e estudantes que tiveram condições financeiras, 
adquiriram novos aparelhos de celular e computadores, note-
books; contrataram um plano de internet e enveredaram para o 
lado da pesquisa, estudo e aprendizado tecnológicos.  Já o estu-
dante que não teve condições nem recursos econômicos, não teve 
habilidade em navegar pelo mundo midiático, principalmente os 
estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), desistiram ou 
abandonaram os estudantes no decorrer do processo educativo. 

Entretanto, uma portaria da Secretaria Estadual de Educação 
(11.907/2020) que trata do Continuum Curricular resolve promo-
ver todos os estudantes matriculados no ano letivo de 2020. Ou 
seja, o estudante que teve condições de acompanhar as aulas 
remotas ou através de atividades impressas teria aprovação. Os 
estudantes que não tiveram essa oportunidade, foram promovi-
dos para a série subsequente. A alegação é que diante de um ano 
atípico, os estudantes, devidos aos diversos problemas apresenta-
dos, não poderiam ser prejudicados, e que em 2021 a aprendiza-
gem seria resgatada através do Continuum Curricular. O fato é que 
o ano letivo de 2021 iniciou e as turmas, principalmente de EJA, 
que foram promovidas dois períodos pelo sistema semestral em 
2020 agora estão sentindo muita dificuldade de acompanhar as 
aulas. O nível de desistência nesse início de ano tem assustado e as 
justificativas dos estudantes são: “_não estou conseguindo acom-
panhar as atividades. Minha leitura é pouca”. “_ o ano passado 
fui matriculada no 5º período. Não sabia nem ler e nem escrever. 
Só tinha uma professora. Esse ano “pulei” pro 7º período. São 9 
professores. 09 disciplinas. Tem até Inglês. Meu Deus se mal sei 
assinar meu nome em Português, como vou ter aula de Inglês?! 
Prefiro desistir”! essas e outras dificuldades apresentadas pelos 
estudantes devem ser refletidas por toda a equipe pedagógica e 
diretiva da escola. Deve haver uma solução para que a garantia da 
aprendizagem seja efetuada. 

Que adianta uma quantidade de alunos aprovados ou promo-
vidos sem a qualidade da educação necessária? Onde estará a 
verdadeira função educativa? Que valor terá o processo educativo 
se seus fins não são alcançados? Certamente professores e profes-
soras precisarão repensar a sua prática e com certeza pensar e 
educar ação educativa.

Educar a ação!
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LOA permanece sem tramitação nem votação entre os vereadores da capitalPoder

Nem mesmo o pedido do 
Ministério Público de Alagoas 
(MP/AL) fez com que a 
Câmara Municipal de Maceió 
colocasse em tramitação o 
projeto da Lei Orçamentária 
Anual (LOA), que define as 
receitas e despesas da capital 
alagoana para 2021. Continua 
o jogo de empurra. Ninguém 
sabe ao certo onde se encon-
tra a peça orçamentária. 

–  E s t a r i a  s e n d o 
“maquiada”? –, como denun-
cia a oposição. O prefeito 
JHC nega, disse que não, mas 
admitiu mudanças no orça-
mento em função dos gastos 
no combate à pandemia. 

Nos bastidores, dizem que 
o entrave é a Câmara, que 
estaria exigindo um aumento 
de R$ 2 milhões no valor do 
duodécimo, em função do 
aumento no número de vere-
adores, de 21 para 25. O presi-
dente da Casa, Galba Netto 
(MDB), também nega. 

Sua assessoria garante que 

o Orçamento de 2021 conti-
nua com o Executivo, desde 
que a peça foi devolvida, em 
dezembro do ano passado, 
pelo então presidente da Casa 
de Mário Guimarães, verea-
dor reeleito Kelmann Vieira 
(MDB) a JHC. 

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça da Câmara (CCJ) 
também foi questionada 
sobre o paradeiro do Orça-
mento e disse que ele não 
tramita por lá. 

“O projeto já foi encami-
nhado à Câmara, desde o dia 
8 de março”, disse o secretário 

de Comunicação de Maceió, 
Lininho Novaes, quando ques-
tionado sobre a cobrança do 
Ministério Público para a apro-
vação do Orçamento de 2021. 

Diante da informação, até 
então “oficial”, a reportagem 
ouviu de novo a presidência 
da Câmara. “Não temos essa 
informação”, foi o que respon-
deu a assessoria do presidente 
Galba Netto, acrescentando 
que se o projeto tivesse sido 
devolvido pelo prefeito, esta-
ria tramitando na CCJ, para 
depois ser levado ao plenário 
e colocado em votação. 

MP COBRA APROVAÇÃO: Prefeitura diz que devolveu a peça à Câmara, que até agora nega sua tramitação na Casa

Orçamento de Maceió para 
2021 “some” feito fumaça

Ricardo Rodrigues
Repórter    CÂMARA APRECIA VETOS DE JHC

Mudança no nome de praça e 
fim da carreira de cobrador 

A  C â m a ra  Mu n i c i -
pal de Maceió apreciou, 
na  quarta-feira passada, 
26 vetos do prefeito João 
Henrique Caldas (PSB) a 
projetos de lei de autoria de 
vários vereadores da capi-
tal. Dos 26 vetos, 14 foram 
derrubados e 12 foram 
mantidos. 

Entre os vetos derru-
bados por JHC, dois proje-
tos de lei aprovados estão 
causando polêmica e reação 
da população de Maceió: 
o que acaba com a carreira 
de cobrador de ônibus e o 
que tira da praça o nome da 
mulher de Zumbi. 

Este último, de autoria 
do vereador Luciano Mari-
nho (MDB), muda o nome 
da Praça Dandara Palmares, 

na Jatiúca, para praça Nossa 
Senhora da Rosa Mística.  

A mudança de nome 
da praça está sendo objeto 
de uma ação no Ministé-
rio Público Estadual, que 
defende a preservação da 
nomenclatura original do 
logradouro. 

O MP informou que 
vai ajuizar uma ação civil 
pública contra a Prefeitura 
de Maceió para que a praça 
seja mantida com o nome 
de Dandara Palmares. Para 
a 66ª Promotoria de Justiça 
da Capital, que lida com a 
questão de urbanismo, essa 
alteração representa uma 
“agressão aos patrimônios 
histórico e cultural” não 
somente alagoano, mas 
brasileiro. RR

PL pode aumentar desemprego
O outro projeto foi 

contestado pelo diretório 
municipal do PT, que divul-
gou nota de repúdio à deci-
são da Câmara que “acaba 
com a profissão de cobrador 
de ônibus”. Para o partido, a 
aprovação do Projeto de Lei 
7.480/20, de autoria do vere-
ador Galba Netto (MDB), 
deve aumentar ainda mais 
o desemprego, já que prevê 
a acumulação da função de 
cobrador por motoristas de 
ônibus da capital.  

“Neste momento, onde 
a população brasileira, por 
opção do governo genocida 
de Jair Bolsonaro, atinge 
níveis alarmantes de desem-
prego, mais de 400 cobrado-
res perderão seus empregos 
com a entrada em vigor da 
nova Lei”, diz a nota. Para 
os dirigentes do PT, nessa 
crise econômica e sanitá-
ria, é dever das instituições 
públicas e seus mandatá-
rios discutirem maneiras de 
preservar o emprego, e não 
promover o desemprego.

“Mesmo que o prefeito 
JHC tenha, de forma acer-
tada, vetado o projeto em 
questão, a bancada do 
governo municipal, lide-
rada pelo vereador Siderlane 

Mendonça (PSB), coman-
dou a derrubada do veto, o 
que é incompatível e inad-
missível com a postura de 
um governo que se diz do 
campo democrático e popu-
lar”, acrescenta a nota. 

O partido diz ainda que 
vai apelar à Justiça do Traba-
lho para adotar as providên-
cias legais, “visando coibir 
esse atentado desumano 
contra parcela significativa 
dos trabalhadores rodoviá-
rios de Maceió”. 

GALBA SE DEFENDE
O projeto de lei que 

permite a acumulação da 
função de cobrador pelo 
motorista teve o veto derru-
bado e foi aprovado. Em sua 
defesa, Galba Netto lembrou 
que originalmente a maté-
ria vedava a acumulação 
das funções. Porém, como 
demorou para tramitar na 
Câmara, o Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST) reco-
nheceu a possibilidade de 
acumulação. “Diante desta 
nova realidade, o projeto 
foi adaptado para obrigar 
as empresas a capacitar, 
remanejar e reaproveitar os 
cobradores dentro de suas 
estruturas”, explicou. RR

MP TEM PRESSA

Março está chegando ao fim sem a votação de importantes matérias no Legislativo municipal

Verba indenizatória vai ser regulamentada
O MP Estadual pediu agili-

dade dessa votação. Vejamos: 
“Visando garantir a aplicação 
de recursos públicos em proje-
tos e políticas previstos na Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 
2021, o Ministério Público 
Estadual de Alagoas (MPAL) 
pleiteia que a Câmara Munici-
pal de Maceió aprove tal legis-
lação, de modo que o Poder 
Executivo possa executar as 
ações previstas para este ano 
sem quaisquer dificuldades 
orçamentárias e financeiras”. 

Além disso, as Promotorias 

da Fazenda Pública Munici-
pal também querem que a 
Casa de Mário Guimarães dê 
celeridade a regulamenta-
ção e aperfeiçoamento da lei 
que estabelece a Verba Inde-
nizatória de Atividade Parla-
mentar (VIAP). Sabre essa 
recomendação, eis a resposta 
da presidência da Câmara: 

“O presidente Galba Netto 
informou que a recomenda-
ção do Ministério Público para 
o aperfeiçoamento da VIAP 
será sim analisado pela Mesa 
Diretora, bem como os demais 

vereadores. Não foi apresen-
tada nenhuma proposta por 
escrito, até porque na gestão 
anterior o próprio MP havia 
feito a mesma recomenda-
ção. Houve avanços, mas 
conforme o que foi descrito 
esperam mais da casa. Sendo 
assim, os vereadores irão se 
debruçar no tempo opor-
tuno sobre a situação e dará 
o devido encaminhamento. 
Não há prazo definido por 
não existir, neste momento 
nenhum projeto em tramita-
ção com essa finalidade”. RR

GALBA NETTO

nega que LOA travou na Câmara como moeda de troca por duodécimo maior
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NOMEAÇÕES ILEGAIS mostram acumulações de funções distintasPoder
CÚPULA do colegiado estaria entre as pessoas que foram indevidamente imunizadas em Maceió

Vacina: MP apura fura-filas no 
Conselho Municipal de Saúde

O Ministério Público 
Estadual de Alagoas inves-
tiga denúncia de fura-filas 
das vacinas contra a Covid-19 
entre integrantes do Conse-
lho Municipal de Saúde de 
Maceió. “Já tem um procedi-
mento instaurado na Promo-
toria de Justiça de Saúde 
para investigar a denúncia, 
mas ainda estamos no início 
da apuração. Por isso, o MP 
ainda não pode se pronun-
ciar sobre sua veracidade ou 
não”, afirmou a assessoria do 
MP Alagoas, acrescentando 
que aguada as respostas soli-
citadas aos órgãos compe-
tentes sobre denúncias de 
irregularidades na vacinação 
em Maceió.

Se g u n d o  o  c i e n t i s t a 
social José Cláudio Vital, que 
é integrante do Conselho 
Estadual de Saúde, entre os 
fura-filas estariam o presi-
dente e o vice-presidente 
do Conselho Municipal de 
Saúde de Maceió. “De acordo 
com informações que eu tive 
acesso, eles teriam recebido a 
primeira dose da vacina contra 
a Covid sem estarem no grupo 
prioritário”, afirmou Claudio 
Vital. “Estes conselheiros não 
seriam profissionais de saúde, 
nem estariam enquadrados 
nas faixas etárias das pessoas 
que podem ser vacinadas, 
caracterizando fura-fila da 
vacinação”, acrescentou o 
cientista social. 

Cláudio Vital quer impe-
dir que esses conselheiros 
tomem a segunda dose da 
vacina. Ele confirmou que 
oficializou a denúncia na 
Secretaria Municipal de 
Saúde de Maceió, no dia 23 
de março, mas que até agora 
não recebeu resposta. “Soli-
citei também da secretaria 
que fosse divulgado a relação 

dos vacinados, com nome, 
idade e tipo de vacina apli-
cada”, detalhou o cientista 
social, que representa a Asso-
ciação Peregrinos do Amor, 
uma organização não-gover-
namental, com assento no 
Conselho Estadual de Saúde.

Ele disse também que 
estaria entrando com denún-
cia no Ministério Público 
Federal contra a participação 
de conselheiros municipais 
no Conselho Estadual de 
Saúde. Para Vital, as nomea-
ções são ilegais porque repre-
sentam acumulações de 
atribuições distintas. “Com 
base na nomeação desses 
conselheiros no Diário Oficial 
do Estado, do último dia 23 
de março, vou questionar o 
Ministério Público se isso é 
possível”, adiantou.

OUTRO LADO
O secretário de comuni-

cação de Maceió, Lininho 
Novaes, confirmou que a 
prefeitura já tomou conheci-
mento dessa denúncia, mas 
disse que caberá à Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) 
e ao Conselho Municipal de 
Saúde se posicionarem sobre 
o caso. 

“Isso é muito grave e tem 
que ser apurado. Nós não 
admitimos fura-filas das vaci-
nas em nenhuma das nossas 
secretarias, muito menos 
entre conselheiros munici-
pais de saúde”, comentou 
Lininho, sem quer entrar no 
mérito da veracidade ou não 
da denúncia. 

A reportagem não conse-
guiu respostas, até o fecha-
mento desta matéria, da 
Secretaria Municipal de 
Saúde e nem do Conselho 
Municipal de Saúde, quanto 
à denúncia de fura-filas das 
vacinas contra a Covid-19, 
entre os conselheiros muni-
cipais de saúde de Maceió.

Ricardo Rodrigues
Repórter  RADICALISMO

Foco bolsonarista vai aos 
poucos derretendo em AL

A imagem do presidente 
durante sua “live” semanal na 
quinta-feira passada reflete o 
atual momento político de Jair 
Bolsonaro (sem partido), sozi-
nho e isolado. Em Alagoas, não 
muito diferente, seus “discípu-
los” seguem o mesmo cami-
nho, não apenas da solidão, 
mas do radicalismo. Os três 
“mosqueteiros”, Cabo Bebeto 
(PTC), Leonardo Dias (PSD) 
e Flávio Moreno (PSL) estão 
cada vez mais órfãos – de “pai”. 

A última prova disso, foi o 
repúdio do prefeito JHC (PSB) 
às atitudes do vereador anti-
-vacina.  Após liderar (segundo 
o prefeito) um grupo de lunáti-
cos a invadir um local de vaci-
nação, Leonardo Dias, corre o 
risco de perder seu mandato 
de vereador, que, por pouco, 
não ficava sem. JHC condenou 
o ato com veemência e elevou 
o tom contra o Dias nas redes 
sociais.  “Todos têm direito de 
se manifestar. Mas é absurdo 
invadir o estacionamento do 
posto de vacinação do Jara-
guá, aglomerar e bloquear a 
entrada de idosos que seriam 
imunizados. Não compactua-
mos com esse tipo de atitude. 
A vacina salva vidas. Só com ela 
vamos retomar a economia”, 
disse.

O vereador bolsonarista 
tentou se esquivar do post 
do prefeito e, assim como 
seu “mestre” se fez de vítima, 
cobrando de JHC que desse 
nome aos “bois”.  Em se 

tratando de “gado”, JHC deu 
o golpe fatal: “Acho que não 
precisa nem dizer. A carapuça 
serviu! Vá trabalhar e não fazer 
arruaça num domingo em um 
local de vacinação. Agitador! 
Você não fechou uma rua, 
fechou um local de vacinação 
impedindo profissionais de 
saúde chegarem ao seu local 
de trabalho e idosos de se vaci-
narem. Irresponsável!”. 

 O PDT e o PT entraram 
com representações em que 
pedem a cassação do mandato 
e denunciaram, através de 
seus advogados, o caso à polí-
cia.  

A situação de Bebeto não 
é diferente. O deputado fiel 
bolsonarista se vê cada vez 
mais em vôo solo, com seus 
discursos sensacionalistas de 
combate ao crime e negacio-
nismo cada vez mais em declí-
nio. Após a saída conturbada 
de Bolsonaro do PSL, Bebeto 
seguiu seu “Messias”, se desfi-
liou do partido. Recebeu a 
missão de ser o “garoto 38tão” 
em Alagoas na busca de mili-

tantes para o novo partido que 
o presidente desejava criar. 
Fracassou. Hoje está filiado a 
um partido nanico, sem repre-
sentatividade e corre grande 
risco de não se reeleger.

Por último, mas não 
menos importante discípulo 
de Bolsonaro, em decadência, 
vem Flávio Moreno. O policial 
federal segue a risca o discurso 
de negação a ciência e atri-
bui a pandemia aos chineses, 
sempre que pode o chama 
de “vírus chinês”. Moreno, 
em 2018, auge do discurso de 
combate corrupção e da “nova 
política”, concorreu a senador, 
obteve cerca de 140 mil votos, 
uma quantidade expressiva 
para um “outsider”. No ano 
passado, disputou uma vaga 
de vereador, “pocou” a urna 
com 3 mil votos, e, viu sua 
carreira política ladeira abaixo.

 Até o presidente da Câmara 
Arthur Lira (PP) já deixou claro, 
durante discurso que chocou 
o país, que não é hora de 
tensionar, pois, “o remédio do 
Parlamento é amargo e fatal”.

Ariel Cipola
Repórter
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LEONARDO DIAS

vereador pode perder mandato

CABO BEBETO

em partido nanico e reeleição sob risco



IMUNIZANTES vão custar mais de R$ 120,3 milhões para AlagoasEstado

O governador Renan Filho 
(MDB) anunciou em suas redes 
sociais a assinatura da lei que 
permite que Alagoas compre 
as vacinas russas Sputnik Vcom 
recursos próprios. O vídeo foi 
publicado no início da tarde 
da sexta-feira (26). De acordo 
com Renan, Alagoas receberá 
o primeiro lote dos imuni-
zantes ainda em abril.O valor 
dos imunizantes foi orçado 
emU$21 milhões de dólares 
(mais de R$120MI).

De acordo com o governa-
dor, essa aquisição permite a 
potencialização do PNI (Plano 
Nacional de Imunizações). “A 
expectativa é que agora, em 
Abril, nós recebamos o primeiro 
lote de vacinas Sputnik, para 
potencializar o Plano Nacio-
nal de Imunização e garantir 
o quanto antes a imunização”, 
declarou Renan. 

Veto na Lei
Renan Filhotambém expli-

cou que houve um veto na 
sanção da lei porque existia 
uma limitação no remaneja-
mento das verbas. Já que essa 
compra – dos imunizantes – 

não estava prevista na Lei Orça-
mentária, Renan esclareceu 
que é necessário um replane-
jamento no orçamento para 
arcar com o valor das vacinas. 

Os imunizantes foram orça-
dos em U$ 21 milhões (cerca de 
R$120.330 milhões e deverá 
ser pago com os recursos do 

estado. 
“Nós vamos ter que rema-

nejar de outras rubricas orça-
mentárias os recursos para 
fazer a aquisição das vacinas. 
Dado que no ano passado, a 
gente não sabia que Alagoas 
teria que utilizar esses recur-
sos para comprar vacina, e, 

portanto, não previmos no 
orçamento esse recurso”, admi-
tiu o governador.

Vacina Sputnik V
De acordo com uma 

pesquisa publicada no perió-
dico The Lancet, a vacina russa 
tem uma eficácia de 91,6%. O 
imunizante também apresen-
tou 100% de eficácia na preven-
ção dos casos graves e mortes.

No total, 19.866 pessoas 
foram voluntárias, das quais 
dois terços tomaram duas 
doses da vacina (com um 
intervalo de 21 dias) e as outras 
receberam um placebo. Desse 
número, 78 pessoas desenvol-
veram a doença, mas 62 não 
receberam o imunizante de 
verdade.

Quanto aos efeitos colate-
rais, o perfil de segurança da 
vacina foi considerado satisfa-
tório. De acordo com os volun-
tários, os efeitos foram: dor de 
cabeça, desconforto no local da 
injeção, cansaço e sintomas da 
gripe.

No Brasil, A Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) comunicou ter rece-
bido mais um pedido de uso 
emergencial dos imunizantes.

O laboratório União 

Química - representante do 
imunizante no Brasil – já tinha 
entrado com um processo de 
uso emergencial, em janeiro, 
mas foi negado pela Agência 
por não apresentar os requisi-
tos mínimos.

O governo federal já anun-
ciou que assinou um contrato 
para aquisição de 10 milhões 
de doses da Sputnik V. Os lotes 
das vacinas têm previsão de 
chegada no país em abril.

Encontro com o novo 
ministro da Saúde
O gestor estadual também 

anunciou uma reunião com 
o novo ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, ainda 
nesta sexta para tratar sobre 
seu papel na área da saúde e a 
necessidade do diálogo entre o 
Governo Federal e os represen-
tantes de cada estado. 

“É fundamental que o 
ministro paute o seu trabalho 
nas evidências científicas e 
tenha autonomia para cumprir 
o que é necessário, para fazer 
valer as premissas do SUS e os 
preceitos constitucionais que 
estabelecem a competência 
paralela, conjunta para esta-
dos, municípios e a União nesse 
combate – à Covid-19 - .

GOVERNADOR usa as redes sociais para dar a informação: primeiro lote das vacinas russas deve chegar em abril

Renan Filho anuncia compra 
de doses da vacina Sputnik V

RENAN FILHO

Agradeceu o empenho de Assembleia e deu a boa notícia aos alagoanos
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João Henrique
Estagiário



Muitos nem imaginam os 
benefícios que os valores arre-
cadados pelo IPTU proporcio-
nam ao município de Maceió. 
A Prefeitura segue com a 
campanha para o pagamento 
do tributo que garante o anda-
mento das obras de melhorias 
na cidade e a segurança de 
que os serviços ofertados vão 
continuar disponíveis à popu-
lação.

A arrecadação do imposto 
representa 12%, em média, 
da receita tributária do Poder 
Executivo Municipal, sendo 
totalmente revertida em 
investimentos em áreas como 
Saúde, Educação e Infraestru-
tura. É por meio destes recursos 
próprios que a administração 
garante a contrapartida em 
diversas ações desenvolvidas 
ao longo do ano.

O secretário municipal de 

Economia, João Felipe Alves 
Borges, explica que o IPTU, 
por se tratar de um imposto, 
tem destinação obrigatória, 
conforme prevê a Consti-
tuição, de 40% para saúde 

e educação, sendo 25% em 
educação e 15% em saúde.

“Co m o  a  s a ú d e  n ã o 
suporta se manter com 
apenas 15% destes recursos, 
a Prefeitura tem aplicado algo 

em torno de 23%. Portanto, o 
Município tem destinado até 
48% para estas áreas. Maceió 
também destina 4,5% para 
o Legislativo, o que acaba 
comprometendo algo em 

torno de 53% da arrecada-
ção com estes setores. O que 
sobra, 47%, atualmente, só 
banca o custeio. (que engloba 
folha de pagamento e coleta e 
destinação de lixo).

MELHORIAS NA CIDADE e continuidade nos serviços ofertados à comunidadeCotidiano

IPTU representa 12% da receita tributária, sendo revertida em investimentos para a população

Prefeitura investe em  Saúde, 
Educação e Infraestrutura

Novas e melhores unidades de saúde
Na Saúde, tão desafiada 

durante a pandemia do coro-
navírus, o impacto do que se 
arrecada com o IPTU é perce-
bido em várias esferas da 
pasta, resultando em benfei-
torias à população. É graças ao 
tributo pago que o Município 
complementa o repasse de 
recursos federais e estaduais. 
O dinheiro garante a implan-
tação de novas unidades de 
saúde e melhoramento de 
toda a estrutura física da rede 
municipal.

Além disso, a prefeitura 
pode investir em novos servi-
ços que visam atender o maior 
número de pessoas nas diver-
sas comunidades da capital. 
A arrecadação permite, da 
mesma forma, um reforço 
financeiro na contratação e 
pagamento de novos servi-
dores, especialmente, profis-
sionais direcionados para o 
atendimento nas unidades de 
saúde, onde ainda há carência 
de médicos e enfermeiros, por 
exemplo.

Outra área muito bene-
ficiada com os chamados 
‘recursos próprios’ é a da 
assistência farmacêutica, na 
compra dos medicamen-
tos disponibilizados para os 
usuários na rede pública de 
saúde.

É por meio do pagamento 
do carnê do IPTU que a Educa-
ção ganha uma série de inves-
timentos. No total, a prefeitura 

destina 25% do valor arreca-
dado com o tributo para esta 
área.

Com o recurso, é possível 
melhorar a infraestrutura das 
escolas, atuar na capitação do 
corpo docente da rede, garan-
tir melhoria das condições de 
ensino, investir na compra 
de novos equipamentos e 
avançar na tecnologia, com a 
compra de novos computa-
dores, tablets e expansão da 
internet. O Município pode 
construir escolas e novas 
creches,  aumentando a 
oferta de vagas, e direcionar 
mais dinheiro para merenda 
escolar. Na infraestrutura, 
ficam garantidas as obras de 
limpeza e manutenção de 
galerias, pavimentação de 
ruas e melhorias no sanea-
mento, por exemplo.

Este ano, o contribuinte 
pode efetuar o pagamento 
do IPTU, em cota única, com 
desconto de 15% até o dia 30 
de março. O prazo do venci-
mento foi prorrogado por 
causa da pandemia de coro-
navírus. Ainda pode garantir 
10%, na cota única, se preferir 
pagar até 30 de abril.

O Documento de Arreca-
dação Municipal (DAM) da 
cota única pode ser obtido, 
exclusivamente, via internet, 
no endereço eletrônico oficial 
da Prefeitura de Maceió: 
https://www.online.maceio.
al.gov.br.
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EDUCAÇÃO

Rede municipal de ensino recebe melhorias mesmo durante o isolamento social por causa da pandemia



OVOS TRADICIONAIS DE CHOCOLATE ainda estão na preferência das pessoasMercado
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A segunda Páscoa em plena 
pandemia terá uma perspec-
tiva otimista, pois 56,2% dos 
consumidores entrevistados 
pelo Instituto Fecomércio AL 
afirmaram que irão comprar 
ovos de chocolate, em Maceió. 
Mesmo com uma queda de 2 
pontos percentuais (p.p.) em 
relação a 2020, o desempenho 
é considerado positivo ante à 
realidade econômica pela qual 

passa o país face ao momento 
difícil de expansão da Covid-19, 
devendo movimentar cerca de 
R$ 26 milhões na economia da 
capital.

Mesmo diante desse pano-
rama, a intenção de consumo 
dos maceioenses está 15% 
maior do que a média vista 
nos anos compreendidos 
entre 2016 e 2018.  A pesquisa 
foi realizada entre os dias 8 e 
10 de março em ambientes de 
consumo de grande circulação.

Dos entrevistados, 53% 

disseram que iriam presentear 
alguém com ovos de Páscoa 
e mais de 20% revelaram que 
o presente seria para paren-
tes ou companheiros. Quanto 
à intenção de substituir ovos 
industrializados pelos de fabri-
cação caseira ou por barras de 
chocolate, a maioria dos entre-
vistados (88%) ainda prefere 
continuar comprando ovos de 
Páscoa tradicionais.

Em relação ao investimento 
financeiro, 49,6% dos consu-
midores pretendem gastar um 

valor de até R$ 100 nas compras 
de chocolates, enquanto a 
minoria (10,6%) tem a inten-
ção de gastar um pouco mais, 
desembolsando acima de R$ 
100. Já no tocante à compra 
de vinhos e frutos do mar, a 
pesquisa observou que 48,6% 
dos consumidores têm planos 
de gastar até R$ 200, desta-
cando que, desse total, 37,4% 
não pretendem gastar mais que 
R$ 100. Quanto ao pagamento, 
53,8% dos entrevistados prefe-
rem comprar à vista, seja em 

dinheiro ou cartão de débito.
Mantendo a tradição dos 

anos anteriores, os super-
mercados continuam a ter a 
preferência (32%) como local 
para a realização das compras, 
seguidos das lojas de Shopping 
(12,2%), Centro (10%) e lojas 
de rua, bairro e galeria (8,8%). 
Entre os motivos que determi-
nam a escolha do local, 37% 
relataram que o preço é fator 
diferencial, logo após vêm as 
promoções (16,6%), seguido da 
qualidade dos produtos (6%).

PESQUISA FECOMÉRCIO aponta perspectiva otimista para movimentação no comércio de Maceió mesmo com pandemia

Páscoa: R$ 26 milhões em vendas
Assessoria



  O que é o seguro 
de vida para 
mulher?
Os seguros “vida mulher” são 
contratados tanto para morte 
acidental, natural ou ainda 
invalidez total ou parcial por 
acidentes, quanto para cober-
tura em caso de diagnóstico 
positivo de câncer de mama, 
ovário e útero.
Assim, poderá ter o valor de 
sua cobertura revertido para o 
tratamento. Por exemplo, se seu 
seguro contratado tem cober-
tura básica (morte) de R$50mil, 
este mesmo valor será indeni-
zado em caso de incidência de 
câncer, basta ter o diagnóstico 
positivo, podendo ou não ser 
usados no tratamento, a sua 
escolha.
A indenização paga em 
vida, no caso de um câncer 
primário, pode servir como 
apoio financeiro para suprir 
diversas necessidades em um 
momento de dificuldade da 
vida da mulher, auxiliando no 
custeio de tratamentos ou até 
mesmo no sustento da família 

devido a possível afastamento 
do trabalho. E mais, a forma 
como o valor será aplicado na 
sua recuperação não precisa ser 
comprovada para a seguradora.
O Seguro Vida Mulher cobre as 
doenças que mais afetam esse 
público: infarto, acidente vascu-
lar cerebral (AVC) e Alzheimer. 
Qualquer tipo de câncer, 
cirurgia de revascularização 
do miocárdio com implante 
de Bypass e transplantes de 
coração, fígado, rim, pâncreas, 
medula e pulmão também 
estão na cobertura básica do 
Vida Mulher. 

  Câncer do 
colo do útero
O Brasil registra cerca de 16 
mil novos casos da doença 
anualmente. Comparada com 
a população feminina do país, 
pode parecer um número 
irrisório, mas quem pretende 
contratar um seguro deve ter 
em mente que coisas ruins 
não acontecem apenas com 
os outros. Além disso, a apólice 
serve para proteger a segurada 
de riscos futuros e incertos, e 
esse não deve ser descartado.
espalhe para outros órgãos, 
o que é conhecido como 

metástase.

  Quais os custos 
e as vantagens?
O preço varia de acordo com 
o valor segurado, que, geral-
mente, está entre R$ 50 e R$ 500 
mil. Embora o perfil seja anali-
sado individualmente, o que 
gera um produto sob medida 
para a contratante, o valor 
mensal a ser pago fica entre R$ 
40 e R$ 170 reais, o que também 
considera as coberturas que 
constarão da apólice. Quanto 
mais coberturas, maior o preço.

  Conclusão
Em suma,tudo isso faz com que 
o seguro de vida para mulher 
seja um produto financeiro 
de excelente custo-benefício, 
que garante a tranquilidade da 
segurada e o apoio necessário 
em tempos difíceis. Em geral, 
a cobertura só é válida para o 
primeiro câncer que a segurada 
tiver diagnosticado após 90 dias 
de vigência da apólice.
Algumas seguradoras podem 
incluir ainda uma assistência de 
segunda opinião médica, em 
que a segurada com suspeita 
ou diagnóstico de câncer, ou 
mesmo uma indicação de 
tratamento, tem direito a uma 
segunda opinião gratuita, provi-
denciada pelo seguro.
E aí, gostou do tema dessa 
semana? Espero que tenham 
gostado!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. Partici-
pem com suas perguntas!  Até 
a próxima se Deus quiser! Um 
grande abraço!

CUSTOS E VANTAGENS preço do seguro varia de acordo com valor segurado

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro

  Como funciona o seguro 
de vida para mulher? 
O câncer de mama é o segundo tipo que 
mais acomete mulheres no Brasil, represen-
tando em torno de 25% de todos os cânce-
res que afetam o sexo feminino, conforme 
aponta pesquisa do Instituto Nacional de 
Câncer (Inca). Ao saber do diagnóstico posi-
tivo, muitas mulheres enfrentam problemas 
para conseguir um tratamento eficaz a 
tempo, tanto na rede pública quanto da rede 
privada de saúde.

Essa realidade tem aumentado a procura ao 
Seguro Vida Mulher. Isso porque o seguro é 
desenvolvido para proteger, exclusivamente, 
o público feminino com idade entre 16 a 65 
anos, uma forma exclusiva e personalizada 
que oferece coberturas tradicionais por 
morte e invalidez e, também, doenças graves 
como câncer de mama.
E você sabia que em caso de diagnóstico 
positivo, sua cobertura de seguro pode 
garantir parte do valor do seu tratamento? É 
exatamente sobre isso que vamos falar em 
nossa coluna dessa semana!
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  Desrespeito
Replicando o trecho de uma 
indignação mencionada pelo 
prefeito de Maceió, FHC, que 
diz “mas é absurdo invadir 
o estacionamento do posto 
de vacinação do Jaraguá, aglo-
merar e bloquear a entrada de 
idosos que seriam imuniza-
dos”, sobre a aglomerações no 
posto de vacinação no esta-
cionamento do Jaraguá, no 
dia 14 de março, nós da Poder 
Grisalho viemos aqui expres-
sar nosso repúdio. Segundo as 
informações, manifestantes 
bolsonaristas definiram o 
local como ponto de encon-
tro para um ato público 
e o vereador de Maceió, 
Leonardo Dias, teria utili-
zado suas redes sociais para 
divulgar o ato. O fato ganhou 
enorme repercussão na mídia 
alagoana e nacional e dois 
partidos já protocolaram na 
Mesa Diretora da Câmara, um 
pedido para o partido do qual 
ele é membro, de cassação 
do mandato. Outra  notícia 
bastante comentada é que 
o ato também é investigado 
pelo Ministério Público de 
Alagoas (MPAL) para apurar 

possíveis ilegalidades e 
crimes.

  Descaso, 
deszelo, 
desdém...
Nessa semana que passou 
dois fatos sociais que tem 
uma relação íntima com o 
segmento da pessoa idosa 
me chamaram a atenção pelo 
desamparo, desamor e desva-
lor destinados pelas institui-
ções governamentais federais 
aos cuidadores de idosos e aos 

gerontólogos quando não se 
importam que as classes não 
alcançaram as suas profis-
sionalizações e não agilizam 
promulgar os dias comemo-
rativos, nacionalmente. O 
projeto de lei (PL 539/2011) 
que cria o Dia Nacional 
do Cuidador do Idoso tem 
como data da última ficha de 
tramitação o 23 de fevereiro 
de 2011. Já a ocupação profis-
sional do cuidador do idoso 
foram 12 anos de tramitação 
até o dia 8 de julho, quando o 
presidente Bolsonaro vetou 
integralmente o Projeto de 

Lei nº 11/2016 – da Câmara 
dos Deputados com o nº 
1385/2007 –, que criaria e 
regulamentaria as profissões 
de cuidador de pessoa idosa, 
cuidador de pessoa com 
deficiência, cuidador infantil 
e cuidador de pessoa com 
doenças raras. Na justifica-
tiva, ele informa que o Minis-
tério da Economia foi contra 
a sanção, argumentando que 
ao criar condicionantes para 
a profissão de cuidador, a lei 
restringiria o livre exercício 
profissional garantido pela 
Constituição. E, portanto, 

seria inconstitucional.

  Imbróglio 
gerontológico
Em situação semelhante 
encontram-se os gerontó-
logos e os gerontologistas. 
Sobre o exercício profissional 
e sobre o Dia Nacional do 
Gerontólogo, data que desde 
2015 tem um contratempo 
contextual e o projeto de 
lei para regulamentação 
profissional, quanto para 
a efetivação do dia nacio-
nal (a proposição da PLS 
334/2013) estabelece 24 
de março como a data de 
homenagem, encontram-se 
estagnados para análise em 
uma comissão do Senado. 
É bom lembrar que para 
se estabelecer uma data 
comemorativa é preciso a 
aprovação de um projeto de 
lei. Se for nacional, passa pelo 
Congresso e é sancionada 
pelo presidente da República; 
se for municipal, pela Câmara 
e sancionada pelo prefeito 
e se  estadual passa pela 
Assembleia e tem sanção do 
governador. 

CUIDADOR DE IDOSOS: classe não alcançou a profissionalização

   Francisco Silvestre   |  silvestreanjos@bol.com.br

Jornalista e gerontólogo

Poder Grisalho

  Contagem progressiva
Como o caro leitor já percebeu, esta nota que nomeamos como Contagem Progressiva 
além de conter na sua composição uma inspiração egrégora de esperança tem em sua 
nomenclatura um trocadilho para indução e positividade para o sucedimento satisfatório 
da aplicação da vacina, especificamente para os idosos, e para todos. Em janeiro, a Secreta-
ria de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau) por meio da Superintendência de Vigilância em 
Saúde (Suvisa) apresentou o Plano Estadual de Operacionalização da Vacinação contra a 
Covid-19, como medida de enfrentamento à Emergência de Saúde Pública de Importância 
Internacional (ESPII), mediante ações de vacinação nos 102 municípios alagoanos. Para 
a elaboração deste Plano, a Sesau baseou-se no Plano Nacional de Operacionalização da 
Vacinação contra a Covid-19, publicado em 16/12/2020 pelo Ministério da Saúde, aliado 
às discussões e orientações técnicas emanadas principalmente pela equipe da Assesso-
ria Técnica de Doenças Imunopreveníveis e Vacinação. Hoje o estado já está vacinando 
pessoas idosas que estão com idades de 69 anos e mais.



TODOS OS DIAS vencemos medos e angústias, 
nos superamos e melhoramos. Quem supera, vence!

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista Social

Em Sociedade

TIM TIM | 

Um brinde +QESPECIAL ao 

arapiraquense Dr. Judá, pai 

da assistente social Aurélia 

Fernandes, que celebrou 

idade nova na sexta-feira 

passada, dia 26. 

Felicidades sempre!

PURO LUXO | 

Todo charme e 

elegância da 

socialite Angela 

Maciel

TODO ELE | 

Sempre atento às news 

do momento, o marketeiro 

da Vodka Slova, Geovane 

Braz, carrega em sua 

bagagem de trabalho 

muito talento e faz o 

sucesso acontecer. 

Parabéns!

VEM NEWS POR AÍ | 

O fotógrafo e produtor 

de vídeos que está com 

moradia em Maceió 

Dony Paixão vem se 

destacando a cada dia com 

o seu brilhante trabalho. 

Nesta imagem, ele recorda 

esse momento de um 

#tbtdesucesso com o 

humorista Dinho Kapp

  Pandemia e 

solidariedade
A campanha SOS Calami-

dades da LBV, no enfren-

tamento à pandemia do 

coronavírus, tem garantido 

o atendimento às popu-

lações mais vulneráveis, 

com o grande apoio da 

sociedade brasileira. Toda 

a ajuda é essencial para 

que mais pessoas possam 

ser auxiliadas, visto que 

milhares delas foram 

fortemente afetadas por 

essa crise sanitária. Ajude 

o trabalho permanente da 

Instituição, que contribui 

amenizando a fome no 

país, acesse www.lbv.org 

ou ligue 0800 055 50 99.
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TIMES ALAGOANOS melhoram na tabela e respiram mais aliviados na competiçãoEsportes

Faltam apenas três roda-
das para o fim da fase de 
grupos da Copa do Nordeste 
2021. Com isso, as equipes 
já começam a sinalizar em 
qual local da tabela de clas-
sificação vão brigar. São 16 
times disputando a compe-
tição e a divisão nacional 
é o que menos importa na 
“Lampions”. É comum ver 
times da Série C, como o 
Botafogo-PB, brigando no 
mata-mata de forma equi-
librada. Mas, equipes como 
CRB e CSA não consegui-
ram dar trabalho nas últi-
mas temporadas, apesar de 
figurarem nas Séries B e A, 
respectivamente. 

No atual cenário, o Grupo 
B, em que o Azulão lidera, a 
situação anda mais “aper-
tada” para antecipar quem 
fica no G-4. Do Salgueiro-
-PE, sexto colocado, até o 
CSA, atual líder da chave, a 

diferença é de apenas dois 
pontos. ABC [com um jogo 
a menos], Fortaleza e Vitória 
somam oito pontos, apenas 
um atrás do time marujo. 

O CSA tem pela frente 
O Ceará fora de casa, o 4 de 
Julho no Rei Pelé e o Sampaio 
Corrêa no Maranhão. O 
Vozão é sempre uma figuri-
nha carimbada na fase elimi-
natória do Nordestão e uma 
“pedreira” para os adver-
sários. Até o momento não 
sabe o que é perder na Copa. 

São quatro empates, diante 
de ABC, Altos, Fortaleza e 
Botafogo-PB. Venceu apenas 
uma: 3 a 1 no Vitória.

 O 4 de Julho tem feito uma 
competição muito discreta. 
Conseguiu apenas uma 
vitória, diante do Salgueiro. 
Soma ainda dois empates, 
contra Botafogo-PB e Sport. 
E perdeu para o Altos-PI por 
2 a 0. Pode ser o duelo mais 
“tranquilo” para o time alago-
ano. Uma oportunidade de 
conquistar três pontos. 

A Bolívia Querida perdeu 
apenas uma: 2 a 0 para o 
Fortaleza. Também soma 
três empates, contra Sport, 
Botafogo-PB e Vitória. O 
único triunfo foi diante do 
Altos-PI, pelo placar mínimo 
de 1 a 0.

Já no Grupo A, o CRB 
conseguiu resultados que 
deixaram a classificação bem 
encaminhada. Diante do 
Vitória, poderia ter segurado 
o resultado de 1 a 0, mas a 
defesa acabou cometendo 
uma penalidade que resultou 
no empate do Leão. Mesmo 
assim, ficou com a liderança 
da chave.

O técnico Roberto Fernan-
des disse que o Galo precisa 
fazer ajustes para continuar 
brigando: “A gente precisa 
continuar trabalhando para 
corrigir, porque indepen-
dentemente do pênalti, nós 
tivemos mais uma vez o 
contra-ataque à nossa dispo-
sição, mas faltou capricho 
no último passe para fazer 

o segundo gol e liquidar a 
partida”.

No jogo de Salvador, o 
treinador optou por um time 
alternativo, já que no último 
sábado (27), o Regatas tinha o 
confronto da Copa do Brasil, 
contra o Goianésia-GO. 

“Time ganha jogo, mas 
elenco ganha competição. 
Não se pode passar o ano 
inteiro com a mesma esca-
lação. O treinador precisa 
tomar decisões e assumir 
a responsabilidade. O CRB 
está num momento crítico 
da temporada: temos quatro 
jogos com apenas dois dias 
de intervalo de uma partida 
p a ra  o u t ra”,  j u s t i f i c o u 
Roberto Fernandes.

Nos três últimos confron-
tos, o CRB pode carimbar 
de vez o “passaporte” para 
o mata-mata. Vai encarar o 
ABC no Rei Pelé, que deve 
ser o adversário mais difícil. 
Depois visita o Salgueiro-PE 
e por último recebe o Altos 
também no Trapichão.

GALO E AZULÃO lideram seus grupos na Copa do Nordeste e deixam para trás gigantes como Bahia, Sport, Ceará e Fortaleza

Nordestão: CRB e CSA têm 
chances reais para avançar
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MÍDIA NORDESTINA tem se rendido aos times representantes de Alagoas

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  Troca
o chip
Depois dos jogos da Copa 
do Nordeste, CSA e CRB 
trocam de chip. O CSA 
volta a jogar o Campeonato 
Alagoano, diante do ASA, em 
Arapiraca, e o CRB faz a sua 
estreia na Copa do Brasil, 
contra o Goianésia, em 
Mesquita/RJ. Por conta da 
pandemia e o fechamento 
de alguns estados para a 
prática do futebol, o jogo do 
CRB saiu de Goiás para o Rio 
de Janeiro. As duas parti-
das serão realizadas neste 
sábado (27), no horário da 
tarde.

  A volta dos 
titulares
O técnico Roberto Fernan-
des já adiantou que o time 
do CRB voltará a ter sua 
formação titular na estreia 
da Copa do Brasil. Depois de 

atuar com um time alterna-
tivo contra o Vitória na Copa 
do Nordeste, agora será a 
vez de jogar com: Edson 
Mardem; Reginaldo Lopes, 
Gum, Éwerton Páscoa ou 
Diego Ivo e Guilherme 
Romão; Claudinei, Jorge 
Gonzalez e Diego Torres; 
Hyuri, Lucão e Luidy. É por 
aí o CRB.

  ASA X CSA
Com situações opostas 
na tabela de classifica-
ção, ASA e CSA jogam em 
Arapiraca com objetivos 
diferentes. O ASA, na zona 
de rebaixamento, precisa 
vencer para começar a 
melhorar sua situação 
no Campeonato Alago-
ano, até pensando em 

G-4. Já o CSA, uma vitó-
ria deixa o time na lide-
rança da competição, e, 
praticamente, garante a 
classificação para a fase 
semifinal, ainda na metade 
da competição. CSE X 
CEO jogam no domingo, 
ficando pendente para 
fechar a rodada o jogo do 
CRB diante do Murici.

  Maravilha: notas 10, 100 e 1000
Quando o meu amigo Canetinha quer elogiar alguém ou dizer que as coisas estão dando 
certo, ele usa esses números como resposta ao sucesso alcançado. Então, me lembro do 
velho Caneta, que está em casa recuperando a sua saúde, para dizer que o futebol alagoano 
está com notas 10, 100 e 1000 na Copa do Nordeste, liderando os dois grupos da competi-
ção.
A mídia esportiva do Nordeste vem rasgando elogios a campanha de CSA e CRB. Sem 
dúvida, é um motivo de muito orgulho mesmo, e, a essa altura, o que mais nos interessa é 
o resultado de tudo isso, quando o trabalho nos dois clubes está sendo feito para buscar a 
classificação visando a próxima fase, algo que está bem perto de acontecer, bastando, para 
isso, poucos pontos daqui para frente.
Em 2020, o CSA antes mesmo de chegar à última rodada já não tinha mais chance, 
enquanto o CRB ainda brigou até o último jogo para passar de fase. No final, os dois times 
terminaram iguais em número de pontos em seus grupos, o sexto lugar. Como diria aquele 
narrador famoso, “agora a coisa mudou irmão, estamos na liderança e seja o que Deus 
quiser”.

Thiago Luiz
Estagiário

LUCÃO DO BREAK
É a esperança de gols do CRB

DELLATORRE
Comanda o ataque do CSA

l Surra de ser aplicada em 100, 

a CBF está levando sozinha, por 

conta da insistência em continuar 

com os jogos da Copa do Brasil. 

Segundo a entidade, se parar com 

o futebol, muita gente vai perder 

seus empregos e os próprios 

clubes, aqueles chamados peque-

nos, vão atrás da entidade com o 

“pires” na mão pedindo ajuda;

l Aqui, em Alagoas, só o presi-

dente do CSA, Rafael Tenório, se 

posicionou favorável a paralisa-

ção das competições. Os demais, 

inclusive a FAF, estão calados 

quanto a isso. A quem diga que 

o CSA não quer saber de futebol, 

para ir cuidar da construção do 

novo centro de treinamento do 

clube;

l Não vejo que uma coisa tenha 

relação com a outra. Time é time e 

CT é CT. O dinheiro que está sendo 

utilizado em um setor não é o 

mesmo do outro. Acho que deve 

ser por problemas da contamina-

ção que faz o presidente do CSA 

pensar em suspender os jogos;

l  Na coluna da semana que 

vem, uma bomba: Raimundo 

Tavares pode voltar ao CSA. 

Aguarde cartas...

  ALFINETADAS...



A Ram leiloou o exemplar 
número 1 da Ram 1500 TRX – 
a picape mais rápida, veloz e 
potente da história – durante 
o leilão de Barrett-Jackson 
Scottsdale na sexta-feira 
passada. O valor integral da 
venda será entregue para 
a linha de apoio 2-1-1 da 
United Way for Southeas-
tern Michigan, que fornece 
serviços a veteranos das 
forças armadas e suas famí-
lias. A unidade que esteve no 
Barrett-Jackson Scottsdale é 

a primeira das 702 Ram 1500 
TRX LaunchEdition. Cele-
brando a caminhonete mais 
forte do mundo com 711 cv 
(ou 702 hp, na medição dos 
EUA) originais de fábrica, a 
série especial é limitada a 702 
unidades e se esgotou em 
menos de três horas quando 
entrou em pré-venda. “A 
premiada Ram 1500 TRX 
2021 reforça a forte histó-
ria da marca em picapes de 
alto desempenho ao mesmo 
tempo que expande a linha 

de produtos com a melhor 
combinação de perfor-
mance, capacidade, luxo e 
tecnologia do segmento”, 
disse Mike Koval Jr., chefe 
global  da marca Ram. 
“Quando a Ram 1500 TRX nº 
1 saiu da linha de montagem, 
tornou-se instantaneamente 
um veículo colecionável 
incrível e único pelo qual 
os entusiastas disputarão – 
especialmente quando ele 
passar pelo leilão da Barrett-
-Jackson”, completou.

A Chevrolet está dispo-
nibilizando a linha 2021 
do Equinox, o SUV médio 
premium da marca no 
mercado brasileiro. Os veícu-
los começam a chegar à rede 
concessionária da marca 
em abril. A novidade é que, 
a partir de então, o modelo 
passa a ser ofertado exclusi-
vamente com o motor de 172 
cavalos, 27,8 kgfm de torque 

e injeção direta de combus-
tível. “No caso do Equinox, 
este motor é o que melhor 
combina alto desempenho 
com eficiência energética, 
característica cada vez mais 
relevante para o consumi-
dor”, explica Rodrigo Fioco, 
diretor de Marketing de 
Produto da GM América do 
Sul. Além disso, a empresa 
está comprometida em conti-

nuar reduzindo as emissões 
de carbono, com o objetivo 
de zerá-las globalmente em 
todo portfólio de veículos até 
2035. O Equinox 2021 desem-
barca para atender crescente 
demanda por SUVspremium 
de médio porte. Todas as 
unidades que chegam são da 
versão topo de linha Premier 
com tração integral AWD (All-
-Wheel Drive).

Mercedes também 
interrompe produção
A Mercedes-Benz do Brasil 
confirmou, na terça-feira 
passada, que vai interrom-
per temporariamente as 
atividades de suas fábri-
cas localizadas em São 
Bernardo do Campo (SP) 
e Juiz de Fora (MG), por 
conta do novo avanço nos 
casos de contaminação 
pela Covid-19 no país. Com 
isso, a montadora se junta 
à Volkswagen e Scania, 
que já haviam anunciado 
medidas similares. No 
caso da Mercedes-Benz, 
a suspensão começou a 
vigorar no dia 26 de março 
com retorno previsto 
para o dia 5 de abril. Além 
disso, a partir de 5 de abril 
a empresa vai conceder 
férias coletivas para grupos 
alternados de funcionários, 
de acordo com o planeja-
mento das fábricas, o que 
vai permitir à empresa 
manter protocolos de 
distanciamento físico. 

Triumph desenvolve 
modelo elétrico de 176 cv 
com a Williams
a Triumph revelou na 
terça-feira passada o 
status de seu projeto para 
futuros modelos elétricos, 
iniciado há quase dois 
anos com a Williams. O 
esforço de cooperação 
local para estimular 
tecnologias britânicas que 
zerem emissões também 
inclui a Universidade de 
Warwick e investimentos 
governamentais. Com o 
powertrain já desenvol-
vido, foi exibida a apli-
cação no chassi de uma 
naked esportiva capaz de 
atingir 176 cv. A Triumph 
aproveitou para assegu-
rar que sua estratégia de 
eletrificação preservará a 
identidade dos modelos 
da marca e não terá foco 
em meros veículos como 
meio de transporte.

INSTABILIDADE da pandemia leva consumidores a repensar compra do carro novo

   Igor Pereira   |  igor93279039@hotmail.com

Jornalista

BMW Motorrad 
acelera produção de 
modelos para celebrar 
os 40 anos da GS na 
fábrica de Manaus
As celebrações de aniver-
sário de 40 anos da linha 
BMW GS, iniciadas em 
julho de 2020, continuam 
ainda este ano com 
uma série de atividades 
em todo o mundo. O 
conceito de motocicletas, 
conhecido por revolucio-
nar o mercado, apare-
ceu no outono de 1980 
no mercado europeu, 
quando a BMW Motorrad 
apresentou pela primeira 
vez a R 80 G/S, uma 
motocicleta completa 
para uso fora de estrada 
sem comprometer a 
utilização diária e urbana, 
sendo a melhor opção 
para todas as condições 
de uso. 

   DUAS  |  RODAS

Citroën lança C4 Cactus 
Rip Curl no Brasil
A Citroën apresenta o novo 
C4 CactusRip Curl no Brasil. 
A versão é uma série especial 
desenvolvida em parceria 
com a tradicional marca de 
vestuário, equipamentos e 
acessórios para esportes radi-
cais, a Rip Curl. Nessa edição 
limitada, todos os detalhes 
foram pensados para refor-
çar a conexão do Citroën C4 
Cactus com o espírito jovem e 
aventureiro da Rip Curl. Serão 
150 unidades, que oferecem ao 
consumidor uma experiência 
empolgante, agregando deta-
lhes de customização externa 
e interna, além de diferenciais 
e equipamentos exclusivos.

Ram leiloa para caridade o exemplar 
nº 1 da 1500 TRX LaunchEdition

Equinox passa a ser ofertado 
exclusivamente com motor de 172 cv
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Este artigo faz parte de nossa preocupação com a História do Desenvolvimento de 
Alagoas e será, posteriormente, resumido para a inclusão em livro sobre a questão da 
modernização no Estado. O texto esboça uma reflexão: o diálogo com o tempo deve ser 
permanente. Aliás, dois livros já saíram sobre o assunto, sendo um dele de Almeida e outro 
de Rocha e aconselhamos ao leitor interessado a procurá-los.

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

Tenham uma bela leitura crítica.
Um abraço,

Luiz Sávio de Almeida

O Serviço Nacional 
de Informações e a 

queda de Divaldo 
Suruagy (III)
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O rompimento com Fernando Collor 
é mencionado em um outro texto: Acom-
panhamento da eleição 90 – 2º turno  –
ACE 9161/91 – que julgava impossível 
a eleição de Renan Calheiros, por não 
conseguir juntar o apoio, inclusive, da 
esquerda, desde que, segundo o docu-
mento, ela estaria pregando o voto nulo. 
Geraldo Bulhões era Collor e este, nas 
solenidades de lançamento do PRN em 
Alagoas, juntamente com Moacir de 
Andrade, se filiam ao Partido – Lança-
mento do Partido de Reconstrução 
Nacional (PRN) em Maceió/Al. 9 mar. 
1989. ACE/70.733/89 –  pelo qual Collor 

irá concorrer à eleição presidencial. As 
considerações no início do processo elei-
toral eram favoráveis a Renan, conforme 
sugere a ACE. O rompimento de Moacir 
de Andrade com Renan segundo  apon-
tava uma avaliação intitulada Acom-
panhamento do pleito eleitoral de 1990  
–  Acompanhamento do pleito eleitoral 
de 1990. 04 jun. 1990. ACE 8.969/90 –  
teria acontecido em função de Renan ter 
apontado Severino Leão para vice. 

Na realidade, dizemos nós, voltáva-
mos à ideia da centralização conserva-
dora, enquanto o conjunto de partidos 
à esquerda não consegue penetração de 

massa e este talvez seja um dos proble-
mas da esquerda em Alagoas. Pensar 
que tem suficiente participação política 
no cotidiano, que é capaz de levantar 
massa de votos. Um dos momentos de 
quebra disto, foi a aliança (na verdade 
uma aliança ao inverso) realizada pelo 
Partido Comunista do Brasil. Muito 
possivelmente, Renan seria a opção de 
possibilidade de alterar –não sabemos 
aquilatar a que ponto –, como afirma-
mos, a composição do mando no Estado, 
mas na verdade, segundo entendemos, 
a soma com a esquerda não mudaria o 
quadro eleitoral.

Uma abertura da cortina
O sujeito oculto da oração 
O documento que abordamos no 

início do texto, percebia a ligação entre 
diversos atores, bem como o fato de que 
a crise afetava a economia como um 
todo, atingia de modo direto às diversas 
ocupações e entendia que iria aumen-
tar a densidade  dos embates políticos.  
Ele, neste sentido, era também um 
texto enunciador de expectativas. A 
partir deste ponto do  nossa anotação, 
é preciso estar atento ao fato de que 
iremos comentar o texto, o que poderá 
ser percebido pelo tom de nossa escrita. 
Deste modo, não se poderá confun-
dir o material das ACEs com os nossos 
comentários. 

Nós achamos que se dava um quadro 
novo na política alagoana: o sistema 
que sempre esteve alinhado por cima, 
sentia agora o impacto na sua  coesão e 
a falta de base, inclusive no seio de um 
conjunto numeroso de eleitores que 
eram os funcionários públicos,  sempre 
devedores de alguém, parcela conside-
rável advinda da proposta do Estado ser, 
por excelência, o grande empregador de 
Alagoas. Em Maceió, à guisa de boutade, 
dizia-se que todos têm que ter o seu 
político, a demonstrar a dependência 
de proteção.

A ameaça direta à organização da 

política, o empobrecimento e fatores 
semelhantes, a fome, meses sem salário 
romperam a imagem que vinha sendo 
construída de Divaldo Suruagy, desde os 
tempos em que foi prefeito; resolvendo 
a crise, estaria canonizado; não conse-
guindo, haveria rompimento integral de 
sua imagem pública, conforme aconte-
ceu. Analisando do ponto de vista polí-
tico, Divaldo Suruagy sempre esteve 
só, como soe acontecer com a grande 
maioria dos políticos cujos partidos 
não estão ideologicamente estrutura-
dos. Todos eles são solitários, malgrado 
a entourage. É que eles tendem em se 
personalizarem,  sem o resguardo de 
uma consciência  de proposições, como 
deveria ser  realizado por todo e qual-
quer partido e, assim,  os nomes termi-
nam esmaecidos.

Quando se abre a cortina, a perso-
nagem Divaldo Suruagy ocupa o papel 
público principal, mas não é ele e nem 
poderia ser, o elemento a ser traba-
lhado. Ele era ator e tinha, no script uma 
função simbólica: a de ser a persona da 
crise e ele necessariamente a represen-
tava. Sabemos que a frase a seguir traz 
dificuldades teóricas que deveriam  ser 
aclaradas, mas, como tese, a grande 
personagem desta fase alagoana é o 
sistema político, o conjunto da defini-
ção de poder e, nele,  estava o modo de 

gestão, a forma de tratar o Estado,  que se 
inaugura, basicamente, com o próprio 
Divaldo em seu primeiro mandato e 
é,com ele,  que aparentemente termina, 
pois se estava em uma fase de realinha-
mento conjuntural.  

O advérbio de modo que utilizamos, 
o de modo aparente, nos leva para um 
outro fato: ainda não era a oportuni-
dade histórica de uma revisão integral 
de arranjos políticos e dereestrutura-
ção de comportamento no  âmbito do 
poder de mando. Divaldo Suruagy inau-
gura um modo  de governo e conduz a 
uma segunda fase alagoana pós 1964.  
Neste rumo, tinha-se a construção 
paulatina da crise financeira, a andança 
do rompimento com o Estado como o 
grande empregador, tendo-se, aproxi-
madamente, 37 anos de argumentos 
sobre planejamento, desenvolvimento e 
construção da modernidade de Alagoas, 
enquanto o descontrole da administra-
ção minava o próprio Estado. 

A construção política negava o 
planejamento que o Estado discursava, 
questão que levantamos para ficarmos 
bem mais perto de nossa abordagem 
central no livro que estamos a desen-
volver. Note-se, por consequência, que 
uma história do desenvolvimento tem 
de lidar com uma narrativa que fique 
entre a idealização e a realidade.

O andamento político
   ARTIGO  |  Luiz Sávio de Almeida Professor
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Presidente do PSB ao tempo em que eu 

era filiado: amigo de saudosa memória.
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A cortina se movimenta

A abertura da cortina está no trecho que trans-
creveremos da ACE e onde se pode encontrar os 
termos em torno dos quais a escrita do Serviço se 
organizou: setores, inadimplência, folha de paga-
mento, greve, lideranças. No parágrafo, não há  uma 
declaração formal de presença da esquerda e ela 
estava, como não poderia deixar de ser, presente; 
era como se o texto da ACE não desejasse desvio do 
enfoque; ainda não era a hora da fala das esquer-
das ou sobre elas. Este texto que iremos citar, afasta 
o autor de Alagoas ao usar a expressão  daquele 
Estado: falava de fora. Escreve:

Comungam com o mesmo objetivo os diver-
sos setores de atividades daquele Estado, os quais 
vêm sofrendo as consequências da crise financeira. 
No comércio, na indústria e no sistema bancário é 
crescente o número de inadimplência registrado. 
Nas áreas de educação, saúde e segurança pública, 
os reflexos da crise têm sido mais intensos em face 
dos atrasos em torno de 4 meses nas folhas de 
pagamento dos salários dos funcionários, o que 
tem motivado a eclosão de movimentos grevistas 
e contestatórios, com desgaste para a imagem do 
Executivo Estadual. No dia 15 AGO 96, cerca de 1000 
servidores públicos estaduais realizaram manifes-
tações no centro de MACEIÓ,  acamparam defronte 
à Sede do Governo/AL e depois saíram em passeata 
conduzindo um caixão, simbolizando o enterro do 
governador Divaldo Suruagy. Apoiaram o evento a 
OAB/AL, evangélicos, lideranças políticas e sindi-
cais. Os servidores decidiram realizar uma greve de 
advertência nos dias 22 e 23 AGO 96.

Era alta a presença de funcionários públicos 
em Maceió, somando-se Estado e Município; 
era comum ouvir dizer que rara a casa na cidade, 
que não tinha alguém com vínculo direto ou indi-
reto com Estado ou Município o que, necessaria-
mente,  prevaleceria para níveis da classe média. 
Na verdade,  o corpo de funcionários era massa 
populacional dependente e de tendência conser-
vadora, tendo se tornado aguerrida pela quebra do 
patronato e a expressão mais visível na cena polí-
tica e a ser derrotada era Divaldo Suruagy. Inclusive, 
poucos agrupamentos poderiam ser considerados 
politizados à época;  isto se dava com  urbanitários, 

bancários, sindicatos de tradição na vida política, 
sob ligações principalmente do PCdoB e do PT.

O público na rua era inesperado e não era 
propriamente o Estado que se encontrava em 
colapso – palavra pesada para qualificar o momento 
–, pois o pacto federativo iria sustentá-lo de alguma 
forma e algum modo; pelo interesse da composição 
federativa, sempre se  poderia reajustar suas opera-
ções, como se verá na solução negociada em que o 
símbolo eleito para representar a odisseia do paga-
mento é sacrificado ou, então e sem querer cavou a 
sua própria sepultura. 

O modelo por ele criado foi buscando autono-
mia de voo e tudo foi ficando conturbado e, sem 
que houvesse mais controle, ultrapassa a opor-
tunidade de procurar uma rota de fuga. A matriz 
política de Suruagy foi ficando sem rota de fuga, 
sem ponto de retorno, como se já estivesse ultra-
passada  a linha de sua manutenção. O Estado 
estava simplesmente engolfado em si mesmo e 
somente uma pesada ajuda federal o relocaria em 
rota operacional.

O que se encontrava diretamente em jogo, 
vamos insistir, era a forma  política de controle 
que assumia e definia o escopo de vida do Estado.  
Havia um inesperado público na rua e a Polícia Civil 
e a Polícia Militar vão tomando posição em cena.  
O público menos esperado aflora, como, além do 
corpo policial, o conjunto de servidores ligado ao 
Poder Judiciário. Era uma ambientação sem dúvida 
a ser vista como perigosa para o sistema. E ela, efeti-
vamente, perturbou Alagoas que se encontrava 
com a possibilidade de uma intervenção  federal, 
mesmo que fosse para sanar algo específico, como 
era a procurada pelo Judiciário. 

Ele com determinação estava muito mais inte-
ressado  em resolver a questão do poder autônomo, 
do que procurar integrar-se – se é que era possível 
– para a resolução do problema e, neste sentido,  
possivelmente,  o enfoque foi muito mais a auto-
nomia do que a harmonia, restando perguntar se 
a harmonia ainda era possível existir, até mesmo 
como argumento. Rapidamente Divaldo Suruagy 
vai sentir-se em choque não somente com uma 
massa de funcionários, mas, agora, com um poder 
com capacidade de pressão e com a própria força 

policial.
Uma das áreas em que Divaldo Suruagy sempre 

teve grande penetração tenderia a abandonar a 
aliança e eram os prefeitos ligados à Associação 
dos Municípios Alagoanos, que vão se colocar em 
confronto também por falta de recursos, no caso 
o ICMS; eram aliados e a Associação deveria estar 
representando muitos que comungavam e parti-
ciparam da eleição de Divaldo Suruagy, alguns, 
até mesmo, comensais políticos. Agora se estava 
diante de uma dívida de 5 milhões de reais, deri-
vada da arrecadação do ICMS, tendo ocorrido 
encontro entre  Ronaldo Lessa e  diretores da Asso-
ciação com Divaldo Suruagy; o tom não deve ter 
sido amigável, entrando, na berlinda, o débito dos 
usineiros. Eles foram chamados em cena, mas 
estavam em posição resguardada. Até mesmo, 
o Estado poderia cobrar a dívida, mas não seria 
rápida a possibilidade de que se desse o paga-
mento e tudo estava urgente, não se tinha tempo 
para esperar toda uma possível discussão jurídica 
que, no mínimo, teria de resolver a questão dos 
acordos. 

Escreveu o agente, o analista, seja lá o ele seria:
Após a alegação de falta de recursos, o Gover-

nador, constrangido, ouviu a queixa do Prefeito, 
que ainda sugeriu-lhe o encerramento definitivo 
do “acordo dos usineiros” (acordo celebrado com 
os usineiros pelo então Governador FERNANDO 
COLLOR DE MELO, que garante aos grupos empre-
sariais do complexo sucro-alcooleiro de ALAGOAS 
a isenção do pagamento de ICM e a cobrança dos 
sete anos de impostos que deveriam ter sido pagos 
aos cofres estaduais. Complementando, falou ser 
inadmissível que o maior e mais importante setor 
da economia do Estado não contribua para o seu 
desenvolvimento. O governador teria então respon-
dido ao Prefeito: “vá você sentar com os usineiros 
e solicitar-lhes o pagamento dos impostos não 
cobrados”. Em seguida, SURUAGY tentou justificar 
o seu posicionamento, dizendo que tal ação invia-
bilizaria o funcionamento das usinas (citou então 
quatro que já faliram), as quais, segundo ele, estão 
passando por uma crise sem precedentes, arrema-
tando que, “se o quadro no campo piorar ainda 
mais, será o caos”.

Um Estado dentro do outro

Por outro lado, ao examinarmos o período, 
a imagem de um Estado dentro do outro ganha 
vigor ao observarmos o andamento econômico e 
político nas entrelinhas da crise:  será o açúcar, o 
elemento central, invisível-mas-nem-tanto.  Ele, a 
depender do olhar que for lançado, era o principal 
ator em cena no universo político e vinha neces-
sariamente à tona pela crise que vivia o Estado,  
onde, no cotidiano da produção sempre lançava a 
responsabilidade para longe de si: era o preço que o 
atormentava, era o clima que o molhava, era o juro 
que o explorava e por aí seguem as contas de um 
rosário construído para evitar uma autoanálise que, 
se feita, seria extremamente benéfica para o próprio 
capital. 

Ao lado dele, a folha de pagamento, as contas 
a pagar. No fundo, poder-se-ia afirmar que a mais 
importante mercadoria no conjunto da economia, 
toldava o avanço do capital, fator central para o 
desenvolvimento que se argumentava. Dá-se uma 
sensação de contrassenso, mas ele estava aparente. 
Estamos diante de um capital necessário e inexis-
tente no sentido de ser instrumento de renovação, 
dentro do escopo de desenvolvimento que era 
discursado como objetivo. Como ter um plano se 

o Estado se vivia  quase acabando-se  no seio do 
descontrole, tendendo, como amiúde se dizia, ao 
colapso? Corria o Estado por um campo e o plane-
jamento por outro? Duas Alagoas e como se junta-
vam?

Haveria com o açúcar, um capital formado e 
atuante no sentido de afirmação de empresas? Fica 
uma pergunta: haveria realmente uma empresa 
determinada como usina ou ela poderia ser consi-
derada como um apêndice instrumental que teve de 
ficar nas mãos do Estado brasileiro, que a  manteve   
como devedora infiel mas necessária, chegando a 
um ponto de saturação e então determinando-a 
em falência? Talvez, este fosse o mais importante 
capítulo de uma história do desenvolvimento em 
Alagoas: como se busca um capital que não se orga-
niza?

É a incapacidade do modelo em gerir os 
recursos públicos, que vinha acontecendo, o que 
está no impasse na ordem política que carrega,  
com ela, o discurso-planejamento que se fazia:  
um estado carcomido e outro projetado no papel: 
teve-se, após Suruagy, a) o José de Medeiros Tava-
res, b) Fernando Collor, c) Geraldo Bulhões, onde 
o principal entrave na ordem econômica teria 
sido a usina, dando-se a maior demonstração que 

existiu do poder do bueiro, nos tempos pós-1964, 
como sempre existiu antes dele. Elas conseguem 
negociar dois acordos com um governo, Fernando 
Collor, e sacrificam um dos seus maiores aliados e 
que era Divaldo Suruagy. Não que conspirassem 
contra Divaldo, mas entrando no redemoinho, ele 
terminou conspirando contra si mesmo quando 
da obstrução no sistema de condução política do 
Estado, que ele mesmo criou.

A bola de neve que desce a montanha

A imagem é gasta, mas representativa: Divaldo 
Suruagy recebe a montanha de neve oriunda da 
bola que ele rolou, ampliada em Fernando Collor 
e em Geraldo Bulhões que repassa folhas de paga-
mento atrasadas. Na realidade, estava-se com um 
sistema sob impasse: tinha de continuar, mas não 
poderia viver da velha forma que havia criado. Esta 
carga recebida é apontada por diversos autores, 
entre eles Almeida e Carvalho, e pode ser notada, 
também, em Rocha. Com o desdobramento das 
contradições estava inviabilizando o comando por 
parte do governador e a contestação de diversos 
matizes estava em andamento nas ruas e isto não 
estava brotando de uma súbita consciência cívica 
ou mesmo políticas, mas da crise. 
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Um pouco sobre o pacto do  açúcar
Como estamos a comentar, seria impossível 

que o pacto do açúcar não estivesse ligado a estes 
acontecimentos de altíssima interferência na vida 
alagoana.  Alguns elementos que estamos a ressal-
tar ao longo do livro a ser composto, surgem nesta 
passagem. O pacto do açúcar aqui, não teve limite e 
a constante  pergunta sobre o que poderia aconte-
cer com os usineiros, a responsabilidade do poder 
em evitar falência, tudo está resumido no pará-
grafo que citamos quando se nota, até mesmo, o 
receio de afrontar o outro Estado dentro do Estado 
de Alagoas. Neste ponto do texto, convém colocar 
uma pequena nota sobre o acordo que ajudou a 
cambalear Alagoas. Há um matéria publicada pela 
Folha OnLine, em 26/6/1997, que sumaria:

Por quase nove anos, Alagoas foi um paraíso 
fiscal para 30 usineiros que controlam a produção 
de açúcar. Esses senhores de engenho do século 
XX não só deixaram de recolher, em valores atuais, 
R$ 358.059.688,49 do ICM devido por suas usinas. 
Tiveram também o privilégio de estender a isenção 
do imposto a outras empresas de sua propriedade. 

A farra lesou o estado em R$ 110.774.112,16, de 
1988 até hoje.

Existiam claramente, dois territórios de poder: 
um em Jaraguá e outro na Praça dos Martírios. Uma 
comissão do Estado de Alagoas teria feito o levan-
tamento do impacto desta anistia sobre as suas 
finanças e, até onde apurou, o dinheiro devido dava 
para pagar oito folhas aos funcionários. Teriam sido 
celebrados dois acordos, sendo um de 1988 e outro 
em 1989 beneficiando mais usinas. 

O jornal faz referência às Usina Roçadinho, 
Usina Reunidas Seresta, Usina Caeté e Laginha. 
Houve negociação posterior – aprovada pelo 
governo federal – sob a égide do interventor branco 
que estará em Alagoas: Coronel Roberto Longo.  
Ele era um Coronel da Reserva e sua nomeação foi 
em boa parte aceita pela necessidade, inclusive, 
de se ter esperança para recompor o Estado. Isto 
se encontra posto em um documento intitulado 
Observações sobre a crise financeira enfrentada 
pelo Estado de Alagoas e datado de 26 de junho de 
1997 e que consta daACE 80.543/97.  Escreve:

A decisão do governo federal, de interferir na 

administração de ALAGOAS, poderá possibilitar ao 
Estado reerguer-se do caos financeiro e adminis-
trativo em que se encontra, em face da isenção de 
vícios que contaminam a gestão pública daquela 
unidade federada, embora várias barreiras tenham 
que ser quebradas, como a corrupção, a violência, 
o empreguismo, a impunidade e a desordem gene-
ralizadas e, implantada há longo tempo.

A vinda de Longo teve de ser absorvida por 
Divaldo Suruagy e o SNI gera, então, um novo 
documento, desta feita intitulado Indicação do 
novo Secretário da Fazenda de Alagoas –Repercus-
sões (ACE 80.543/97). 

Falou o Coronel de modo político, tentando 
abrir para alianças e vai ser contestado, pratica-
mente, pelo Presidente da Assembleia. 

A fala de Longo teria de ser conciliatória e uma 
pesquisa realizada pelo GAPE revelava que 81% 
da população aprovava a sua vinda. Já se estava 
perto do fim. A primeira crise de Longo será com 
a Assembleia Legislativa que se sente atingida em 
sua autonomia.

CONTINUA

Gente

que

faz

Campus

Nome : 

Carlos Henrique

Banca: 

Jatiúca

Endereço: 

Avenida Álvaro 

Otacílio, s/n, Jatiuca
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