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Nova diretoria do 
CRB toma posse 

com promessa de 
muito trabalho
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   ESPERANÇA

   NA PERIFERIA

FURA-FILA: PF
DEVE ENTRAR 
NA APURAÇÃO

PRIMEIROS RESULTADOS APONTAM 

400 CASOS SUSPEITOS; POLÍTICOS ESTÃO ENTRE ELES

A Polícia Federal deve 
e n t ra r  n a  i n v e s t i g a ç ã o 
sobre os casos suspeitos de 
fraudar a fila da vacinação, 
em Alagoas. A informação 
foi  confir mada por  um 
integrante da Controlado-
ria Geral da União (CGU), 
que investiga cerca de 400 
pessoas que teriam se vaci-

nado contra o coronaví-
rus, da faixa e dos grupos 
p r i o r i t á r i o s.  A  C G U  j á 
apresentou os primeiros 
resultados dessa investiga-
ção, durante reunião com 
integrantes do Ministério 
Público Estadual (MPAL) 
e do Ministério Público de 
Contas (MPC).    Página 3

Caixa promete rever a lista
de  “imóveis negativados”

Prefeitura dá um “banho de 
luz” nas grotas de Maceió O vice-presidente nacio-

nal de Habitação da Caixa 
Econômica Federal, Jair 
Mahl, comprometeu-se em 
reformular essa relação e em 
até 30 dias publicar uma revi-
são do total de CEP’s (Códigos 
de Endereçamentos Postais) 

que foram negativados por 
seguradoras e pelo financia-
mento imobiliário do banco 
em 12 bairros de Maceió. A 
informação é do deputado 
Marx Beltrão (PSD), que se 
reuniu há poucos dias com 
Jair Mahl.   Página 3

Nos últimos dias, ruas, 
avenidas, grotas e esca-
darias em Maceió recebe-
ram mais de mil pontos de 
luz em LED. Só nas grotas 
do Neno, Bananeira e do 

Rafael, no Jacintinho, foram 
instaladas 324 lâmpadas em 
LED. No Vale do Reginaldo, 
foram 426 novas luminá-
rias em LED. No Benedito 
Bentes, na Grota da Alegria, 

mais 198 luminárias.  “A 
iluminação dessas loca-
l idades leva segurança, 
dignidade e qualidade de 
vida aos moradores”, disse 
o prefeito JHC.   Página 5

JAIR MAHL

da Habitação da Caixa, disse que os casos serão revistos dentro de 30 dias
EQUIPES DA SIMA

deram um “banho de luz” em LED na periferia de Maceió, principalmente nas escadarias e grotas

Rapper alagoano 
traz os ritmos 

nordestinos em 
seu novo “EP”

Página 8
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FAZER APOLOGIA A REGIMES DE EXCEÇÃO é típico de quem sofre de patologia moral

2 O DIA Alagoas

Expressão
EDITORIAL

Consagre à liberdade o seu maior bem, ao lado da 

vida, claro. Mas, lembre-se: vida sem liberdade é esté-

ril. É como árvore cujo solo não mais lhe provém de 

nutrientes e da preciosidade da água. Neste substrato 

estéril o majestoso arbusto logo murchará e sua 

sombra e frutos, que serviram ao deleite de muitos, 

serão apenas uma vaga lembrança. De forma similar, 

um regime ditatorial transforma a sociedade em um 

ambiente estéril à multiplicidade social, que agora 

passa a ser tolhida e vigiada em seus movimentos. Os 

bons frutos da saudável convivência social não mais 

podem ser colhidos. A sociedade se transforma em 

um deserto de ideias e ações populares. Vale ressaltar, 

no entanto, que o descrito deserto é pontilhado por 

alguns oásis, onde poucos desfrutam de privilégios, 

que foram subtraídos da população. Não há o que se 

comemorar neste tipo de cenário. Por esta analogia, 

não há o que se comemorar no dia 31 de março. 

Fazer apologia a regimes de exceção é típico de 

pessoas que sofrem algum tipo de patologia moral. 

Podem-se enquadrar tais elementos no rol de psico-

patas. Se tal diagnóstico não puder ser asseverado, 

saiba que no mínimo se está diante de corruptos, 

cujos comportamentos desonestos trazem graves 

prejuízos ao povo. Ditadura é isso: um regime que 

beneficia poucos em detrimento de uma nação. 

Não significa que a democracia é garantia imediata 

que o povo usufruirá, como a elite, do acesso aos 

bens de consumo. Mas, é nesse modelo de governo 

que se podem construir as bases para a igualdade 

social. A pluralidade política, um ecossistema com 

variantes partidárias – ideias e vozes múltiplas que 

ora se combinam, ora divergem – é o fundamento 

do regime democrático, se contrapondo à verdade e 

vontade oficiais de um estado autoritário.

Comemorar o estado de exceção é o mesmo que 

comemorar a truculência e a violência, material-

izadas no sistemático espancamento dos direitos 

humanos. Vale lembrar que regimes autoritários 

nascem dentro de instituições militares, mas o seu 

patrocínio e duração extrapolam aos interesses das 

casernas, pois sua adoção não é unanimidade nas 

tropas. No caso brasileiro, milhares de militares 

também foram vítimas do regime ao lado de civis. 

Aqueles perceberam que a destituição violenta do 

governo democrático atendia a uma minoria da 

elite, cujos interesses pessoais se sobrepunham às 

necessidades do povo. Viés ideológico, com objetivo 

econômico e que beneficia somente os poderosos, 

fundamentando a tortura e perseguição a quem 

pensa diferente. Qualquer cidadão que preza pela 

liberdade como bem maior de uma sociedade não 

ficará resignado diante da possibilidade da ruptura 

institucional. Civil ou militar a democracia é o bem 

maior do cidadão.

O maior bem do cidadão

Nos dicionários tradicionais, ressuscitar significa 
reviver, restitui a vida, ressurgir. Estamos vivemos 
momentos de tristeza e descrença. Sonhos, esperan-
ças, desejos, aspirações e projeções estão se esvaindo. 
A saúde humana está doente. A generosidade é “mosca 
branca”; a compreensão é uma “agulha no palheiro”. O 
medo de ser contaminado pelo coronavírus e a aversão 
à morte tornaram a raça humana, em determinadas 
situações e lugares, inimiga de se própria.  

Estão sendo testadas uma variedade de vacinas. 
Entretanto, nenhuma delas assegura a total imuniza-
ção ao vírus. Há uma luta desleal entre os que podem 
tomar, os que devem tomar, os que precisam tomar e 
os que de fato, estão tomando a vacina. Os casos de 
fraudes e desvios de doses são cada dia mais frequen-
tes. Políticos furam a fila para tomar a vacina; alguns 
profissionais da saúde vendem ilegal e arbitrariamente 
doses de vacina; documentos e registros de pessoas 
vacinadas são forjados, comprometendo a lisura do 
programa de imunização nacional. Até os defuntos 
que já morreram há muito tempo estão com registros 
de vacinados recentemente.

Mesmo sem a comprovação de 100% de eficácia, 
uma parcela considerável da população brasileira quer 
a garantia de que será vacinada. Para estas pessoas 
ressurge a esperança de que o vírus pode ser comba-
tido e a rotina diária poderá ser “normalizada”. Em 
contrapartida, existe uma porcentagem significativa 
de pessoas que não acreditam na eficácia da vacina e 
afirmam que não irão aderir à campanha mundial de 
imunização contra o coronavírus. Julgam que é uma 
jogada política, acompanhada de interesses econômi-
cos. O que de fato se tem comprovado cotidianamente 
é que o coronavírus é mais resistente do que imagina-
mos. E suas formas de mutação comprometem mais 
ainda os riscos de uma nova onda pandêmica ainda 
mais forte e devastadora.

Enquanto os cientistas de todo o mundo tentam 
conseguir um imunizante totalmente eficaz contra o 
coronavírus, devemos contribuir com as prevenções 
de contágio. Cotidianamente, devemos ressuscitar em 
nosso íntimo a esperança de dias melhores; ressuscitar 
a chama da solidariedade, da compaixão, da benevo-
lência e da credibilidade no nosso próximo. Ressusci-
tar a determinação de enfrentar com dignidade todos 
os desafios que a vida nos propõe, pois o fracasso só 
existe pra quem deixa de lutar!

Ressuscitar
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ENTRE OS VACINADOS NA SURDINA há políticos, empresários e até mortosPoder

A Polícia Federal deve 
entrar na investigação sobre os 
casos suspeitos de fraudar a fila 
da vacinação, em Alagoas. A 
informação foi confirmada por 
um integrante da Controlado-
ria Geral da União (CGU), que 
investiga cerca de 400 pessoas 
que teriam se vacinado contra 
o coronavírus, da faixa e dos 
grupos prioritários.

A exemplo de Minas Gerais, 
onde policiais federais prende-
ram uma falsa enfermeira que 
teria aplicado vacinas compra-
das por empresários do setor 
de transporte, as investigações 
em Alagoas deverão contar 
com o reforço da PF. 

No início dessa semana, a 
CGU apresentou os primeiros 
resultados dessa investigação, 
durante reunião com inte-
grantes do Ministério Público 
Estadual (MPAL) e do Ministé-
rio Público de Contas (MPC). 
Entre os casos investigados, 
um mostrou-se inusitado: a 
vacinação de pessoas mortas 
contra a Covid-19. 

De acordo com as investi-
gações da CGU, pelo menos 21 
pessoas, de onze municípios 
alagoanos, teriam usado docu-
mentos de parentes mortos, 
com idade dentro da faixa de 
vacinação, para se vacinar. 

Os nomes dessas pessoas 
e dos mortos vilipendiados 
ainda não foram revelados. As 
autoridades das instituições 
estão fazendo cruzamento 
de listas e informações. Há 
suspeita de o número de envol-
vidos na fraude seja maior.

CRUZAMENTO 
DE LISTAS
Durante o encontro virtual, 

a CGU em Alagoas informou 

que fez um cruzamento de 
dados em três “trilhas”, com 
base em informações do 
Sistema Único de Saúde (SUS), 
do Sistema de Informações do 
Programa Nacional de Imuni-
zações (SIPNI), da Relação 
Anual de Informações Sociais 
(RAIS) e do Sistema de Infor-
mações sobre Mortalidade 
(SIM). 

Com base nesse estudo, 
“foram detectadas inconsis-
tências de informações que 
podem caracterizar irregulari-
dades na aplicação das vacinas 
contra o novo coronavírus, em 
face das prioridades estabele-
cidas”.

Dentre as irregularida-
des detectadas pela CGU, em 
vários municípios alagoanos, 
estão supostas aplicações de 
vacinas em pessoas que já 
estão falecidas, casos de indi-
víduos que teriam recebido 3 
ou 4 doses e situações de “fura-
-filas” da imunização, sem os 
requisitos previstos.

O superintendente da CGU 
em Alagoas, Moacir Rodri-
gues de Oliveira, esclareceu 
aos promotores que outras 
pessoas podem ter usado 
os dados dos falecidos de 
forma indevida, assim como 
ter havido erro no preenchi-
mento dos dados dos vacina-

dos. “Todos esses fatos estão 
sendo devidamente apurados, 
em investigação a ser desenca-
deada pelo Ministério Público 
Estadual, acrescentou a asses-
soria do MPAL.

POLITICOS ENTRE 
FRAUDADORES
De acordo com o levanta-

mento da CGU, além dos 21 
mortos “vacinados”, na lista 
dos fura-filas aparecem polí-
ticos, gestores, vereadores e 
prefeito. Todos teriam tomado 
até três doses dos imunizan-
tes distribuídos pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

São pessoas que gozam de 
uma certa influência nos 11 
municípios alagoanos, onde as 
fraudes pipocaram. Entre eles, 
cerca de 300 teriam recebido 
uma terceira dose da imuni-
zação. Os servidores públicos 
incluídos entre os fraudadores 
deverão responder processo 
administrativo, com ameaça 
até de exoneração.

Durante a reunião virtual, 
o procurador-chefe do MPC, 
Gustavo Santos, ficou de 
providenciar a listagem de 
servidores públicos estaduais 
para que haja o cruzamento 
dessas informações pela CGU, 
a fim de se identificar possíveis 
novas irregularidades.

CGU investiga mais de 400 casos suspeitos de fraudes na vacinação em Alagoas

PF deve entrar na apuração 
sobre ‘fura-filas’ da vacina

Ricardo Rodrigues
Repórter

   EM 30 DIAS

Caixa promete rever lista 
de “imóveis negativados” 

O deputado federal Marx 
Beltrão (PSD) reuniu-se na 
quarta-feira (31), em Brasília, 
o vice-presidente nacional de 
Habitação da Caixa Econô-
mica Federal (CEF), Jair Mahl, 
e pediu que a instituição 
reveja a situação dos imóveis 
de 15 bairros que teriam sido 
negativados para financia-
mento junto ao Sistema de 
Financiamento da Habitação 
(SFH). 

Embora esses imóveis, 
residenciais e comercias, 
estejam fora da área de risco 
de afundamento do solo, 
tiveram as apólices de seguro 
negadas por algumas segu-
radoras, credenciadas junto 
à Caixa. Com isso, estariam 
impedidos de ter acesso a 
financiamento público, nas 
instituições financeiras. 

No encontro com o 
parlamentar alagoano, o 
vice-presidente compro-
meteu-se em reformular 
essa relação e em até 30 dias 
publicar uma revisão do total 
de CEP’s (Códigos de Endere-
çamentos Postais) que hoje 
foram negativados por segu-
radoras e pelo financiamento 
imobiliário do banco. 

Esse embaraço todo foi 
causado na semana passada, 
logo após a divulgação, nas 
mídias sociais, de uma lista 
com cerca de 1.400 CEP’s 
“negativados”. Ninguém 
sabe ao certo como “vazou”, 
mas a imprensa repercutiu 
o caso e Caixa confirmou a 
veracidade da relação dos 
endereços que estão com 

crédito imobiliário suspenso 
na instituição.

MOTIVO DO SINISTRO
De acordo com a assesso-

ria do deputado, o motivo da 
suspensão do financiamento 
bancário para esses imóveis, 
seria a proximidade deles aos 
bairros considerados como 
área de risco, com o Pinheiro, 
o Bebedouro, o Mutange e o 
Bom Parto.

A preocupação do parla-
mentar é com a possibilidade 
do agravamento da situação. 
“São localidades que já vivem 
a tragédia do afundamento 
do solo e a desocupação 
forçada de milhares de resi-
dências por seus moradores. 
Não podem sofrer mais essa 
penalidade, sem cabimento”, 
comentou Beltrão. 

O deputado confirmou 
que foi ele quem solicitou 
a reunião com a direção 
da Caixa em Brasília. Disse 
também que chegou a convi-
dar por meio de seu partido, 
o PSD, o presidente da CEF 
Pedro Guimarães para prestar 
esclarecimentos na Câmara 
dos Deputados sobre o tema.

“A população de Maceió 
precisa de respostas. São 
50 bairros na capital, e esta 
listagem da Caixa impossibi-
lita e inviabiliza a realização 
de transações de compra 
e venda em 38% de nossa 
cidade. Além disso, esta lista 
vazada gerou muita apreen-
são em milhares moradores 
dos 15 bairros citados”, justi-
ficou Beltrão. “ RR
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MUDANÇAS NAS FORÇAS ARMADAS não estavam nos planos do presidentePoder

A Pesquisa PoderData/
Band divulgada durante a 
programação do Jornal da 
Band, na quarta-feira (31), 
apontou índice recorde de 
desaprovação ao Governo 
Bolsonaro, 59% dos entre-
vistados. O índice de rejei-
ção subiu cinco pontos 
percentuais em relação ao 
último levantamento reali-
zado há 15 dias.

A pesquisa foi realizada 
entre os dias 29 e 31 de 
março, e entrevistou 3.500 
brasileiros distr ibuídos 
em 541 municípios das 27 
unidades da Federação. 
A margem de erro é de 1,8 
ponto percentual ,  para 
mais ou para menos.

Dentro dessa margem 
de erro, o presidente Jair 
Bolsonaro se mantém está-
vel com cerca de 30% de 
aprovação.

Analistas apontam que 
essa desaprovação se deve ao 
fim do auxílio emergencial e, 

principalmente à postura 
do presidente em relação ao 
momento mais sinistro da 
pandemia no país.

No s  d i a s  q u e  f o ra m 
realizadas as entrevistas da 
Pesquisa PoderData/Band, 
o presidente anunciou uma 
“reforma ministerial”. Seis 
ministros caíram, entre eles, 
o ministro das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo, 
e  o  da  Defesa,  general 
Fernando Azevedo e Silva. 

A saída mais polêmica 

e  cercada de dúvidas e 
incertezas, foi a de Azevedo 
e Silva. A exoneração do 
ministro da Defesa desen-
c a d e o u  u m  v e rd a d e i r o 
“pulo do barco”. 

Ao estilo “salve-se quem 
puder”  os  mandatár ios 
do Exército (Edson Leal 
Pujol) ,  Marinha (Ilques 
Barbosa) e  Aeronáutica 
(Antônio Carlos Bermu-
dez), em uma postura de 
solidariedade para com o 
agora ex-chefe das Forças 

Armadas (Azevedo e Silva), 
c o l o c a ra m  o s  c a r g o s  a 
disposição do presidente e 
foram exonerados.

Na mesma quarta-feira, 
31, data da divulgação da 
Pesquisa, o ex-chanceler 
do Itamaraty e ex-ministro 
da Defesa, Celso Amorim, 
concedeu entrevista a Band 
News, onde destacou que 
o presidente Bolsonaro 
g ov e r n a  “ j o g a n d o  c o m 
ameaça de golpe”.

“Não sei se é certo se 
ele vai dar um golpe, mas 
ele sempre vai jogar com 
essa ameaça, e com isso, 
amedrontar talvez alguns 
o u t r o s  s e t o re s.  O u  v a i 
tentar, pelo menos”, opinou 
o ex-chanceler durante o 
programa Ponto a Ponto.

M e s m o  c o m  e s s a 
opinião, Celso Amorim não 
acredita que os militares 
apoiariam uma ação mais 
radical, tanto que, na visão 
dele, essa atitude por parte 
das Forças Armadas, jamais 
vista na história – onde 
foram trocados os chefes 

do Exército,  Mar inha e 
Aeronáutica de uma só vez 
– foi uma amostra de que a 
maioria está ciente de que a 
Força Militar é apartidária e 
deve servir ao Estado e não 
a Governos.

No Congresso Nacio-
nal a postura é semelhante. 
Parlamentares afirmam 
descartar qualquer hipótese 
que o cenário atual de inter-
venção do governo no meio 
militar seja convertido em 
uma tentativa de golpe de 
Estado, como os que ocorre-
ram em 1964 e 1937.

Mas, há quem diga que 
essas mudanças dentro 
das Forças Armadas foi 
uma espécie de resposta 
ao discurso do presidente 
da Câmara Federal Arthur 
Lira (PP), onde fez ameaças 
ao Governo Bolsonaro para 
que ele não queira provar o 
“remédio amargo e muitas 
vezes fatal” do parlamento.

As instituições estão de 
olho, não é hora de retro-
ceder, muito menos, para 
pior.

PODER DATA/BAND aponta que desaprovação ao Governo foi na ordem de 59%; auxílio emergencial pesou

Cresce rejeição ao Governo 
Bolsonaro, revela pesquisa                

Ariel Cipola
Repórter
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JAIR BOLSONARO

Viveu uma semana tensa com uma “reforça ministerial” às pressas
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A periferia da capital está 
mais brilhante e o brilho mais 
forte. É que mais de mil pontos 
de luz em LED foram instalados 
em grotas, ruas e escadarias de 
Maceió. Segundo o prefeito 
JHC, “segurança, dignidade e 
qualidade de vida passam pela 
iluminação pública”.

A Superintendência Muni-
cipal de Energia e Iluminação 
Pública (Sima) vem realizando 
ações de manutenção, revita-
lização e instalação de novas 
luminárias de Led. Praças, 
avenidas, ruas e grotas foram 
contempladas e, agora, milha-
res de pessoas têm luz e mais 
segurança para ir e vir sem 
medo.

Só nas grotas do Neno, 
Bananeira e do Rafael, no 
Jacintinho, foram instaladas 
324 lâmpadas em LED. No Vale 
do Reginaldo, outro exemplo, 
ocorreu a instalação de 426 
novas luminárias em LED. No 

Benedito Bentes, na Grota da 
Alegria, foram 198 luminárias. 
Números singelos diante das 
obrigações diárias das pessoas 
que precisam de uma rua, de 
uma avenida, de um beco, 
uma escadaria bem iluminada 
para transitar.

É o caso de Virgínia Santos, 
moradora do Jacintinho. “Eu 
saio muito cedo para trabalhar 
e chego muito tarde, e aqui 
estava sempre escuro. É muito 
bom finalmente sentir que 
meu bairro está mais seguro 
não só para mim, mas para 
meus filhos também”, reforçou 
a senhora de 63 anos.

Para a felicidade – e tran-
quilidade – de pessoas como a 
dona Virgínia, 51 novos pontos 
de luz foram instalados onde 
só o breu reinava. 

“Estamos trabalhando 
incansavelmente e cobrando 
celeridade para assegurar esses 
direitos a todos os maceioen-

ses. Em apenas três meses, já 
fizemos muito, mas ainda há 
muito mais pela frente”, salien-
tou o prefeito.

Sempre atenta às recla-
mações, a superintendên-
cia também realizou obras 
importantes no viaduto de 
Jacarecica, na Av. Cachoeira 
do Meirim e outros logra-

douros que eram motivos de 
reclamação constante dos 
moradores locais. É o caso do 
“caminho dos estudantes”, 
situado no Pontal da Barra, 
por exemplo. O trecho é usado 
para o tráfego de quem vive na 
região, mas não tinha ilumi-
nação há cerca de 60 anos.

“Temos um canal de 

comunicação direto com a 
população para identificar 
suas necessidades e resolvê-
-las. Fico muito feliz com os 
resultados e vamos continuar 
trabalhando para beneficiar 
cada vez mais pessoas”, desta-
cou o superintendente, João 
Folha.

O atendimento presen-
cial na sede da Sima, situada 
na rua Marquês de Abrantes, 
Bebedouro, está suspenso 
devido às medidas de segu-
rança contra a Covid-19. As 
solicitações podem ser feitas 
pelo Disque Luz no 0800 031 
9055 ou Ilumina Maceió, 
disponível para os sistemas 
operacionais Android e IOS. 
Existe, ainda, o e-mail atendi-
mento@sima.maceio.al.gov.
br para solicitações de manu-
tenção e envio de ofícios e, por 
fim, um Whatsapp para dúvi-
das no número (82) 98884-
6259.

GROTA DA ALEGRIA, no Benedito Bentes, recebe 198 luminárias                                            Cotidiano

PREFEITO JHC DIZ QUE iluminação pública leva dignidade, segurança e qualidade de vida ao cidadão de Maceió

Mais de mil lâmpadas em 
LED são instaladas em grotas
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EM MACEIÓ

Prefeitura instalou mais de mil pontos de luz em LED, levando brilho à cidade

NAS GROTAS,

as escadarias estão recebendo iluinação de qualidade



TER ESPERANÇA é acreditar que existe sempre uma saída, 
até mesmo para os problemas quem parecem impossíveis de superar

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista Social

Em Sociedade

NEWS, NEWS | 

Parabéns a estudante Yasmin Camille 

pelo seu excelente desempenho na 

prova do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), com sua nota 1000 

na redação

  CAMPANHA ABRIL AZUL
Você certamente já ouviu falar em alguma dessas campanhas 
voltadas à prevenção de doenças, não é mesmo? Mas, sabia 
que todos os meses do ano possuem cores específicas? Sim, 
o nosso calendário é marcado por tonalidades que buscam 
chamar a atenção e conscientizar as pessoas sobre a impor-
tância de cuidarmos da saúde e priorizar a nossa qualidade de 
vida. Esse mês de ABRIL, é um dos meses que já tem campanha 
bem conhecida e estabelecida no mundo todo. O Abril Azul é 
voltado ao debate sobre o autismo, por causa do dia 02/04, que 
é data do “Dia Mundial de Conscientização do Autismo”.

  CORONAVIRUS NA MÍDIA
Os especialistas afirmam que estão no pior momento desde o 
inicio da pandemia. Os números de infectados e internações 
aumentando, profissionais de saúde estafados com o intenso 
trabalho de um ano inteiro; sistema de saúde nacional a beira 
de um colapso; a falta de vacinas pra imunizar a população e 
mortes, muitas mortes, diariamente.
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IN DESTAQUE | 

O destaque de hoje é para 

o empresário Emerson Colibrir 

que está celebrando mais uma

linda primavera em sua vida 

neste domingo de páscoa, dia 

04. Parabéns amigo!

MADE IN SAMPA |

 Conhecido no cenário musical 

por Ricardo Kachorrão, o modelo 

e cantor alagoano está arrasando

 com o seu hit de verão “Levanta 

a Mão”, em seu canal 

no Youtube. #aplausos

PURO LUXO | 

Jeane Moura, leiam 

Prefeita de Senador 

Rui Palmeira/Alagoas 

e seu príncipe Davi

  Entenda por que o seguro
não é feito para dar lucro 
para segurado 
A operação de seguro tem quatro mil anos de 
história. Na antiga Mesopotâmia já existia uma 
operação semelhante, com o objetivo de garantir o 
ressarcimento das perdas dos integrantes das cara-
vanas. A operação, grafada em tábuas de escrita 
cuneiforme, mostra que à época já existia um 
seguro de transporte terrestre, destinado a fazer 
frente aos prejuízos sofridos pelos mercadores em 
suas viagens pela região.
Sua essência é a mesma dos seguros modernos, a 
repartição proporcional dos prejuízos entre todos 
os componentes do grupo. Em outras palavras, 
todos, de forma proporcional à sua participação no 
bolo, no caso, a caravana assume parte das perdas 
dos que são atingidos por eventos danosos, que, no 
caso, variavam de ataques de feras a tempestades 
de areia, de assaltos à morte dos camelos.
O objetivo da operação era reduzir as perdas dos 
mercadores. E essas perdas não eram iguais. Um 
podia perder três camelos, outro, a carga de dois 
animais, enquanto um terceiro não perdia nada. 
Visando a responsabilização de todos na minora-
ção dos prejuízos sofridos, depois de encerrados 
os negócios, o saldo total da viagem era dividido 
proporcionalmente entre todos e as perdas de 
alguns eram suportadas pelo grupo, inclusive os 
diretamente prejudicados pelos eventos danosos.
Repor patrimônio e capacidade da atuação nas 

condições em que se encontravam no momento 
anterior ao evento que causou o dano não é 
simplesmente substituir o bem atingido por outro 
novo. Se isso acontecesse, o segurado estaria 
tendo um ganho, representado pela diferença a 
mais do valor do bem novo em relação ao valor 
do bem perdido. Repor o patrimônio nas condi-
ções anteriores à ocorrência do sinistro é fazer o 
pagamento da indenização levando em conta o 
valor real do bem atingido no momento e local 
dos fatos. É o chamado valor atual. Ele leva em 
conta a depreciação pelo uso, deterioração e valor 
de mercado, além de uma série de outras variáveis 
que podem interferir aumentando ou reduzindo 
o valor do bem e, consequentemente, o valor da 
indenização.
Existem situações, inclusive, em que não há a 
possibilidade do pagamento da indenização ser 
feito pelo valor atual. Não há como reconstruir 
um prédio pelo seu valor depreciado, o custo de 
reconstrução é obrigatoriamente maior, já que 
serão utilizados materiais novos, obrigatoriamente 
comprados pelo seu preço de mercado. O seguro 
prevê essa situação. Para isso, a apólice pode ser 
contratada com cláusula de valor de novo.
Mas a indenização não é paga diretamente pelo 
valor encontrado numa tomada de preço no 
mercado. Para que isso ocorra, são necessários 
alguns passos. O primeiro é o estabelecimento 
do valor atual, ou o valor do bem no momento 
anterior à sua perda, no local em que se deu. Essa 
é a indenização básica que a seguradora paga 

ao segurado, porque esse é o valor real da perda 
sofrida.
Definido esse total, a seguradora faz a conta entre 
a diferença da indenização pelo valor atual e o 
valor de reposição do bem novo, na data em que 
ela é feita. Se houver capital segurado para isso, a 
seguradora efetua o complemento da indenização 
pelo valor de novo do bem. Mas ele só é feito caso o 
segurado faça a reposição física do bem, dentro de 
um período de tempo predefinido. Se o segurado 
decidir não repor o bem danificado e simples-
mente receber a indenização, ele pode, porque 
é seu direito. Mas, nesse caso, a seguradora paga 
apenas o valor atual. Sem repor o bem, o valor de 
novo seria lucro e seguro não existe para dar lucro 
ao segurado. 

  Conclusão
Em suma, sua razão de ser é pagar a reposição de 
patrimônios e capacidades de atuação no estado 
em que se encontravam no momento anterior à 
ocorrência do evento danoso previsto no contrato. 
A operação de seguro não existe para dar lucro ao 
segurado. Essa regra é essencial para o instituto do 
seguro moderno
Espero que o artigo tenha esclarecido as suas 
dúvidas sobre seguro para estagiário! Acompanhe 
também nosso quadro “Momento Seguro” todas as 
quintas feiras na rádio 98,3 FM, a partir das 7h30 e, 
na TVMAR (Canal 525 NET), a partir das 9h. Partici-
pem com suas perguntas! Até a próxima se Deus 
quiser! Um grande abraço!

PPPPPPP xpxpxpxppxpxpxpxpxpxpxpxpxpxpxpxpxpxpxpx

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro
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O Governo de Alagoas 
definiu o Centro Brasileiro de 
Pesquisa em Avaliação e Sele-
ção e de Promoção de Even-
tos (Cebraspe) como a banca 
organizadora do concurso 
público para os cargos de 
oficial e soldado comba-
tente do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Alagoas 
(CBMAL). A publicação está 
disponível na edição suple-
mentar do Diário Oficial da 
quarta-feira passada.

Com a banca definida, o 
certame, desenvolvido pelo 
Núcleo de Concurso Público 
(NCP) da Secretaria do Plane-
jamento, Gestão e Patrimônio 
(Seplag), está mais próximo 
de ter seu edital divulgado.  

“A Cebraspe organizou, 
com muito sucesso, todos 
os concursos anteriores que 
realizamos aqui no Estado. 
Por ser uma instituição 
respeitada nacionalmente, 
nos dá mais tranquilidade 
nesse processo e segu-
rança de celeridade para os 
próximos passos”, pontua o 

secretário do Planejamento 
e Gestão, Fabrício Marques 
Santos.

Previsto para ser lançado 
até junho deste ano, o edital 
contemplará 150 vagas para 

soldado e 20 para oficial 
combatente do CBM. A expec-
tativa é que as nomeações 
também ocorram de forma 
célere, ainda entre o final 
deste ano e o início de 2022.

“Estamos trabalhando 
de forma muito focada para 
que todos os certames sejam 
feitos com muita presteza, 
transparência e de maneira 
rápida, com vistas a fazer com 

que tanto os candidatos se 
sintam seguros no processo 
seletivo, quanto o próprio 
Estado na nomeação dos 
novos servidores. O intuito 
é que tenhamos conosco, 
já no fim do ano, o quadro 
mais capacitado de profis-
sionais para dar andamento 
aos projetos que vêm trans-
formando o serviço público 
local”, afirma o titular da 
Seplag.

Além desse, outros certa-
mes estão sendo desenvol-
vidos e também devem ter 
edital divulgado ainda neste 
semestre pelo Estado. No 
total, serão ofertadas mais 
de 6 mil vagas para aqueles 
que têm interesse em ingres-
sar no quadro de pessoal do 
Governo de Alagoas.

Integrando o ciclo de 
concursos, também estão 
sendo desenvolvidos certa-
mes para áreas como a da 
Polícia Militar de Alagoas, 
da Secretaria de Estado de 
Ressocialização e Inclusão 
Social (Seris), da Polícia Civil, 
da Educação, da Fazenda, da 
Procuradoria Geral do Estado 
e da Saúde.

NESTE SEMESTRE outras 6 mil oportunidades devem ser disponibilizadasMercado

Minne Santos

Ascom
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CICLO DE CONCURSOS: Previsão é que o edital do certame seja divulgado até o mês de junho

Governo define Cebraspe para 
organizar concurso do CBMAL

PROCESSO SELETIVO 

oferta 170 vagas para quem pretende ingressar no quadro de pessoal do Governo do Estado
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Coco de roda, baião, xote 
e forró. Esses são alguns dos 
principais ritmos nordes-
tinos utilizados no último 
EP do rapper  alagoano 
Ruy Guimarães, também 
conhecido como Ruimares, 
lançado nessa quarta-feira 
(31). Intitulado “Alavantu”, 
a obra traz músicas com 
letras repletas de críticas 
sociais e estruturais, além de 
uma faixa romântica, algo já 
característico do músico.

A ideia inicial da carreira 
solo de Ruy Guimarães é 
misturar o rap a diversos 
elementos e, neste exten-
ded play, o forró se torna 
mais presente nas melodias, 
contando com instrumentos 
como zabumba, triângulo e, 
principalmente, a sanfona, 
que se misturam com bati-
das eletrônicas e rimas rápi-
das.

Ruimaraes explica que, 
além de exaltar a região 
Nordeste, também enal-
tece alguns artistas, como 
Jackson do Pandeiro, Chico 
Science, Dominguinhos, 
Luiz Gonzaga e o alagoano 
Jacinto Silva, que foi sua 
maior inspiração.

“Aprendi com o saudoso 
Chico Science que é possível 
que as tradições regionais 
se apropriem de influências 
estrangeiras. E isso é refletido 
em todas as minhas músi-
cas. É uma forma de valori-
zar, reconhecer e apoiar a 
tradição, mas também ser 
livre para expandir, criar e 
inovar”, detalhou.

O EP conta com as parti-
cipações do cantor alagoano 
de MPB, Júlio Uçá, na música 
“Caboclo intergaláctico e 
seu baião”; e da cantora Ju 
Souza, em “De longe (xote 
lo-fi)”.

RUY: Aprendi com Chico Science que tradições podem se unir a influências estrangeirasCultura

EP ALAVANTU

traz instrumentos como zabumba, triângulo e sanfona para as batidas eletrônicas

RUY GUIMARÃES

encara o desafio de uma carreira solo misturando rap e elementos regionais

ALAVANTU Ruimaraes aposta em letras repleta de críticas sociais e estruturais

Novo EP de rapper de Alagoas 
destaca ritmos nordestinos

Artista compõe e canta todas as faixas
Mais uma vez, Ruy produ-

ziu toda a obra, compondo e 
cantando todas as faixas. Já 
a gravação de voz e a mixa-
gem e masterização ficaram 
a cargo de Tiago Godoi.

“Fazer esse EP foi um 
reencontro  com minha 
i n f â n c i a  e  u m a  h o m e -
nagem às minhas raízes, 
que tanto amo. Nasci em 
Teresina,  no Piauí,  mas 
morei em Maceió minha 
vida inteira. Minha mãe é 
Pernambucana, minha avó 
de Palmeira dos Índios, 
meu avô da Paraíba, e por aí 
vai (...) tenho praticamente 
u m  p o u c o  d o  n o rd e s t e 
inteiro no sangue”.

Ruimaraes conta que, 
d u ra n t e  o  p ro c e s s o  d e 
produção, foi mergulhando 
na histór ia  de  grandes 

nomes da música, conhe-
cendo novos  ar t is tas  e 
explorando outros que já 
conhecia. “Fiz um estudo 
sobre os gêneros criados e 
o que as pessoas daquela 
época queriam expressar”.

Capa
A arte da capa é de autoria 

do ilustrador Enio Maciel e é 
inspirada na música “Cabo-
clo intergaláctico e seu baião”, 
terceira faixa da obra, que 
conta com referências de cor 
da novela brasileira “Velho 
Chico” e da animação esta-
dunidense “Rick and Morty”.

“ Q u a n d o  o  R u y  m e 
mostrou a letra, vi que era bem 
viajada e merecia algo mais 
maluco. A música fala de um 
homem que pegou um portal 
interdimensional. Utilizei 

elementos como um carro de 
boi, uma casa simples e uma 
árvore seca, para regionalizar. 
Me usei de modelo naquele 
ângulo do personagem 
central, posicionei a câmera 
em frente à rede que estava 
deitado, para pegar o ponto de 
perspectiva. Então decalquei 
a foto para usar como esboço”, 
descreveu Enio.

Discografia
Esse é o segundo EP do 

artista, que fez sua estreia 
na carreira solo com o single 
“Cheio de maluco”, em 2018. 
O primeiro foi “Frida, rimas 
e álcool em gel”, em abril de 
2020. Ele também conta com 
cinco clipes musicais: “Cheio 
de maluco”; “Eu te amo, 
peste!”; “Samba!”, “Clickbait”; 
e “Eu queria congelar”.

  SERVIÇO:

FICHA TÉCNICA

Nome: 

Alavantu

Artista: 

Ruimaraes

Selo: 

Independente

Artista da capa: 

Enio Maciel 

FAIXAS: 

1 - Monólogo ao pé do coco

2 - O passado

3 - Caboclo intergaláctico e 

seu baião feat. Julio Uçá

4 - Xote da implicância

5 - De longe (Xote lo-fi) 
feat. Ju Souza
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CLUBES ALAGOANOS estão em grupo bastante equilibradoEsportes

Durante a última semana, 
a Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) divulgou a 
tabela da Série D do Campeo-
nato Brasileiro, que tem início 
marcado para maio e receberá 
dois alagoanos: ASA e Murici. 
No Estadual, as duas equipes 
vivem situações diferentes: 
o Murici briga por uma vaga 
no G-4, ocupando a 5ª colo-
cação. Já o time de Arapiraca 
é o penúltimo colocado, com 
apenas três pontos. 

De maio a novembro, os 68 
clubes disputarão as quatro 
vagas que dão acesso à Série 
C em 2022. A competição está 
marcada para começar no 
dia 26 de maio (quarta-feira) 
com as partidas de ida da Fase 
Preliminar.

Na etapa inicial do torneio, 
oito equipes estão divididas 
em quatro grupos e se enfren-
tarão em jogos de ida e volta 
para definir os últimos clas-

sificados a Primeira Fase da 
Série D. Os confrontos da Fase 
Preliminar são: Santana/AP x 
GAS/RR, Tocantinópolis/TO x 
Picos/PI, Real Ariquemes/RO 
x Brasiliense/DF e Aquidaua-
nense/MS x Rio Branco VIT/
ES.

Na Primeira Fase, os 64 
clubes são divididos em oito 
grupo com oito times cada. 
Dentro de cada chave, todos 
se enfrentam em turno e 
returno, totalizando 14 jogos. 
Os quatro melhores classifi-

cados em cada grupo avan-
çam para o mata-mata, que 
começa com 32 equipes na 
Segunda Fase. Em confrontos 
eliminatórios com partidas 
de ida e volta, o chaveamento 
segue até a grande final, que 
está marcada para os dias 7 
e 14 de novembro. Os quatro 
clubes que alcançarem as 
semifinais garantem as vagas 
para o Campeonato Brasileiro 
Série C 2022.

No Grupo A-4, além de ASA 
e Murici estão ainda Bahia de 

Feira, Sergipe, Itabaiana-SE, 
Juazeirense-BA, Retrô-PE e 
Atlético/BA.

O vice-presidente, Higor 
Rafael, disse que a chave 
ficou bem equilibrada, com 
equipes que conhecem a 
competição, como Sergipe e 
Murici, mas que também está 
atento aos times da Bahia, 
que chegam forte, e também 
está de olho no Retrô, que 
tem mostrado um forte poder 
econômico. Apesar de estar 
voltando ao cenário nacio-
nal em 2021, as pretensões 
do ASA não são poucas. Não 
se pensa em outra coisa no 
clube, a não ser no acesso à 
Série C de 2022. 

“Somos sabedores da 
dificuldade, mas estamos 
confiantes numa excelente 
campanha e no acesso do 
clube. Já temos monitorado 
algumas peças no mercado 
visando ao campeonato, 
mas estamos aguardando o 
término da nossa participa-
ção no Alagoano para que o 

trabalho fique focado apenas 
na competição nacional”, 
disse o gestor.

O presidente do Murici, 
Geraldo Amorim, afirmou que 
o time não quer apenas ser 
figurante na Série D. O obje-
tivo definido também é subir 
para a Terceirona. De acordo 
com o mandatário, a ideia é 
manter uma base do elenco 
que está brigando pelo G-4 no 
Alagoano, mas fazer contrata-
ções pontuais para a segunda 
metade da temporada.

“Nossa expectativa é muito 
grande. Estamos confiantes 
numa boa campanha e repre-
sentar com dignidade a Zona 
da Mata e o futebol alagoano”, 
disse Geraldo Amorim.

A estreia dos alagoanos 
está prevista para acontecer 
ou no dia 5 de junho, sábado, 
ou no dia 6 de junho, domingo. 
O ASA joga no Estádio Munici-
pal Coaracy da Mata Fonseca, 
o Colosso Fumeirão. Já o 
Murici estreia contra o Retrô-
-PE, fora de casa.

COMPETIÇÃO deve começar e maio com 68 times, sendo que apenas quatro garantem vaga na Série C/2022

ASA e Murici vão focar na 
Série D com olho em acesso                   
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ANDAR DA CARRUAGEM deixa CRB e CSA mais próximos da “orelhuda”

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  Uma fase 
melhor
A ideia é que manter 
a base da temporada 
anterior vem deixando o 
CRB com mais chances 
de uma melhor campa-
nha nas três frentes que 
vem encarando nesse 
momento, o Campeo-
nato Alagoano, a Copa 
do Nordeste e a Copa do 
Brasil. O rendimento em 
campo é comprovado pela 
liderança em duas das três 
competições, o alagoano e 
o nordestão.

  Uma fase 
ainda de 
cobranças
No CSA, os jogos sempre 
deixam uma ponta de 
dúvida naquilo que pode 
acontecer dentro de 
campo. Também com três 

frentes de jogos, o time 
deixa seu torcedor preo-
cupado, especialmente 
quanto a defesa, que vem 
falhando seguidamente. 
Se o ataque não estiver 
em um dia feliz, a defasa 
não consegue garantir 
os resultados. Foi assim 
contra o Ceará na última 
derrota por 2 a 0.

  Mudou, e 
agora CRB?
Depois de dez anos diri-
gindo o CRB, o presidente 
Marcos Barbosa passou o 
comando do clube para o 
engenheiro Mário Marro-
quim e um novo grupo que 
está chegando com muitas 
promessas, falando em 

planejamento e profissio-
nalização, e abertura no 
diálogo com conselhei-
ros, torcedores e a mídia. 
Por sua vez, Marcos sai 
deixando tudo em dia, salá-
rios, fornecedores e encar-
gos. Como diz o repórter 
Marcelo Rocha, da Rádio 
Gazeta, e com a geladeira 
cheia.

  A Copa do Nordeste é nossa
Pelo menos na vontade, por enquanto, é assim como a gente está pensando nas vagas 
para as fases seguintes da competição. O CRB, com a vitória diante do ABC, está mais 
perto de conquistar esse primeiro objetivo, que é classificar. Restando duas rodadas 
para encerrar esse primeiro momento, o time, vencendo, neste domingo o Salgueiro, 
em Pernambuco, garante uma vaga, antecipadamente.
Já o CSA, mesmo com a derrota para o Ceará, no Castelão (em Fortaleza), ainda é o 
segundo colocado de seu grupo. Neste sábado (3), recebe o 4 de Julho, no estádio Rei 
Pelé, e, vencendo, chega a 12 pontos, ficando bem perto de conquistar, também, uma 
vaga. Para CSA e CRB seria um prêmio, que, modestamente, se prepararam para esse 
início de temporada.
Sonhar com a “orelhuda” não custa nada. Se deixarem eles passarem vai ser difícil 
segurar a motivação dos dois daqui para frente. Mantendo uma boa base da tempo-
rada de 2020, o CRB está mais organizado em campo. Quanto ao CSA, é claro que o 
grupo precisa se reforçar mais, se é que pensa mesmo em chegar a decisão da Copa do 
Nordeste.

Thiago Luiz
Estagiário

MURICI 

Está no meio da tabela do Alagoano, mas de olho na Série D do Brasileiro

l Sem um critério que possa 
atender às necessidades da mídia 
esportiva, especialmente os repór-
teres de rádio que são impedidos de 
trabalhar no campo de jogo, a FAF 
convocou as entidades de classe 
dos cronistas para ouvir a opinião 
sobre o trabalho. A ACEA abriu mão 
de comparecer;

l O que adianta discutir uma 
forma de trabalho se o que vale 
para a FAF é a decisão deles? 
Acertar qualquer coisa com eles é 
o mesmo que convidar para jogar 
discurso fora e correr para a galera. 

l  Marcos Barbosa, em 10 anos, 
ganhou seis títulos estaduais para 
o CRB, colocou o time na Série B, 
deixou um patrimônio avaliado em 
R$ 25 milhões, sem dívidas com os 
jogadores e funcionários, nem com 
fornecedores e impostos em dia. 
Mesmo assim, ainda teve gente que 
não gostava dele: era centralizador;

l Como era de se esperar, o presi-
dente Rafael Tenório, do CSA, pediu 
prorrogação de seu mandato, da 
diretoria e dos conselheiros por mais 
1 ano. Motivo: tempo para começar 
e concluir a construção do novo CT 
do clube. 

  ALFINETADAS...



A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) instituiu o 31 de 
março como o Dia Mundial 
da Saúde e da Nutrição. E para 
relembrar a importância desses 
dois aliados ao ser humano 
(saúde e nutrição), a nutricio-
nista e professora do Centro 
Universitário Tiradentes (Unit/
AL), Ariana Amaral revela que 
consumir alimentos específi-
cos não trazem impacto consi-
derável na imunidade se não 
vier aliado a uma dieta balance-
ada, prática de atividades físicas 
e descanso adequado. Detalhe: 
as recomendações valem para 
homens e mulheres de todas as 
faixas etárias.

Estudos do Ministério da 
Saúde revelam que, nas três 
últimas décadas, mais do 
que triplicou o consumo de 
alimentos ultraprocessados. Se 
por um lado eles se mostram 
muito práticos, por outro são 
pobres nutricionalmente. 
Pensando em compensar os 
maus-hábitos alimentares, não 
raro as pessoas têm optado por 
alimentos ou suplementos que 
são apresentados como mila-
grosos.

“Nenhum alimento em 
específico, suco detox ou algum 
preparo substitui um estilo de 
vida saudável. Outro risco que 
se corre em meio à pandemia 
é optar por dietas restritivas, 
elas podem fragilizar o sistema 
imunológico, uma vez que a 
restrição de alguns alimentos 
pode acabar por privar nosso 
corpo de nutrientes importan-
tes para o funcionamento do 
organismo e para a imunidade. 
Em meio à pandemia, é um 
risco se colocar neste estado 
de vulnerabilidade, o reco-
mendável é preferir alimen-

tos in natura, minimamente 
processados. Cada alimento 
fornece um nutriente que tem 
uma função fisiológica, não 
necessariamente vai fornecer 
anticorpos, mas vai contribuir 
para que nosso organismo 
funcione bem”, destaca Ariana, 
lembrando da importância de 
consumir diariamente frutas, 
verduras, hortaliças e água.

“Quanto mais restritiva a 
dieta, tanto do ponto de vista 
qualitativo, quanto do quanti-
tativo, maior pode ser o impacto 
em nossa imunidade. As células 
do sistema imunológico preci-
sam de energia e de determi-
nadas vitaminas para que seu 
funcionamento esteja preser-
vado. Uma privação alimentar 
pode impactar na formação e 
funcionamento destas células”, 
completa a especialista.

Ansiedade x Alimentação
Por causa do isolamento 

social e o medo de adoecer, 
muitas pessoas estão sendo 
acometidas por ansiedade e 
depressão que, por sua vez, 
podem acarretar no consumo 
excessivo de alimentos ultra-
processados, ricos em açúca-
res, sódio, gorduras saturadas 
e trans, prejudicam a saúde e 
estimulam doenças crônicas, 
como diabetes e hipertensão.

A deficiência nutritiva  
pode provocar obesidade ou 
doenças como anemia, beri-
béri, deficiência de vitamina 
D e vitamina A, que interferem 
na qualidade de vida e levam 
a um mau funcionamento do 
organismo em diversos aspec-
tos, inclusive o imunológico. 
“A adequação nutricional, 
aliada aos exercícios físicos e 
descanso, leva a uma melhoria 
no sistema imunológico. Este é 
o único combo que funciona”, 
sentencia a nutricionista.

Em b o ra  t e n h a m  u m 
grande apelo de consumo 
apenas durante a Semana 
Santa, alguns alimentos típicos 
desse período são bons aliados 
nutricionais o ano inteiro. A 
nutricionista Ariana Amaral 
explica que os benefícios à 
saúde dependem do preparo 
e da quantidade de alimento 
ingerido. Peixes, vinho e 
chocolates, na medida certa, 
pode tudo.

Exemplo do que não pode 
faltar nos tradicionais almo-
ços de Semana Santa, os 
pescados são ricos em prote-
ína, têm pouca gordura e 
ainda fornecem ômega 3. “Os 
peixes devem ser incluídos na 
alimentação habitual; além de 
excelentes fontes de proteína; 
eles têm valor acessível e são 
encontrados facilmente na 
região”, ressalta.

Peixes como bacalhau, 

deixam de fazer bem à saúde 
quando preparados com 
ingredientes muito calóricos 
ou gordurosos. A preferên-
cia deve ser pela preparação 
menos calórica, com a utiliza-
ção de mais legumes e vegetais 
e sempre dessalgando bem. A 
regra é consumir com modera-
ção e com o preparo adequado.

O vinho, apesar de alco-
ólico, também pode trazer 
benefícios para a saúde. “É 
uma bebida rica em polifenóis, 
resveratrol e flavonóides, que 
tem protege contra as doenças 
cardiovasculares e o envelhe-
cimento. Para garantir esses 
efeitos benéficos, a dose reco-
mendada é uma taça pequena 
por dia (200 ml) associada 
sempre a uma dieta equili-
brada e saudável”, orienta a 
especialista.

Segundo ela, o álcool em 
excesso pode levar ao aumento 

do peso corporal, elevar o risco 
de várias doenças, causar 
problemas hepáticos e cardio-
vasculares, e ainda afetar o 
funcionamento do sistema 
imunológico.

Doçura com moderação
Entre os itens típicos da 

Páscoa, também não pode 
faltar uma das guloseimas 
favoritas de adultos e crianças: 
o chocolate. Sobre ele, Ariana 
Amaral também aponta as 
vantagens do consumo. “Uma 
boa alternativa é o chocolate 
amargo, a 70% cacau. Esta 
opção possui menos açúcar e 
maior quantidade de antioxi-
dantes e nutrientes benéficos 
como flavonóides, polifenóis, 
magnésio e potássio. Mas, 
atenção, mesmo na versão 
70% cacau, o consumo diário 
de chocolate não deve ser 
maior que 30 gramas”, ensina.

COMBO QUE FUNCIONA: alimentação balanceada, exercícios e sono adequadoEspecial
SAÚDE Nutricionista explica porque os superalimentos, isoladamente, não são eficientes

Desmistificando a imunidade 
e a busca pela vida saudável

PESCADOS

são uma excelente alternativa de ingestão de proteína, desde que preparados adequadamente

Iracema Ferro

Repórter
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Alimentos da Páscoa vão para o ano todo



E m  2 0 2 1 ,  a  J e e p ® 
completa 80 anos de muita 
autenticidade, aventura, 
paixão e liberdade. Um 
importante capítulo dessa 
história, que estreou em 
2007 mundialmente, é o 
Jeep Compass, um verda-
deiro ícone de sucesso da 
marca. E não é para menos. 
Lançado por aqui em 2012 
importado e a partir de 2016 
com produção no Polo Auto-
motivo Jeep, em Goiana 
(PE), o modelo é líder de 
mercado no segmento de 
SUVs médios, o utilitário 
esportivo 4X4 mais vendido 
do País, o carro mais tecno-
lógico produzido no Brasil 
e foi eleito nos últimos 
quatro anos o SUV médio 
com maior valor de revenda 
no território nacional. Para 
continuar com essa trajetó-
ria de sucesso, a Jeep lançará 
em breve a nova geração do 
modelo e inicia a pré-venda 
de um lote de 1.000 unida-

des do Novo Compass Série 
Especial 80 Anos na próxima 
segunda-feira (05/04).“O 
Jeep Compass é um sucesso 
desde o seu lançamento. 
Hoje, a cada 10 SUVs médios 
vendidos no Brasil, sete são 
Compass. Sabemos que, para 
continuar no topo, precisa-
mos sempre inovar. De fato, 
a nova geração do modelo 
vem para surpreender e 
fascinar principalmente aos 
amantes de tecnologia. Esse 

que já é um dos pontos fortes 
do Compass, agora ganha 
ainda mais destaque com 
a nova plataforma de siste-
mas conectados Adventure 
Intelligence e muitas outras 
novidades que vamos guar-
dar para o lançamento. A 
nova geração vai trazer ainda 
mais performance, sofistica-
ção e design”, afirma Everton 
Kurdejak, diretor de Opera-
ções Comerciais da Jeep para 
o Brasil.

A Renault do Brasil visando 
assegurar a segurança dos 
seus clientes e a reafirmando 
o respeito aos consumidores, 
convoca preventivamente 
os proprietários dos veículos 
Duster, com câmbio manual, 
a comparecerem à Rede de 
Concessionárias Renault 
para reparação do tubo do 
ar-condicionado. Devido a 
não conformidade no tubo do 
ar-condicionado pode ocor-
rer um contato com o tubo 
de combustível causando 
vazamento do mesmo. A 
reparação do componente 

será realizada em até uma 
hora.DUSTER / J106478 
até J536311 / 10/02/2020 
até 20/07/2020. A Renault 
convoca também os proprie-
tários dos veículos Sandero, 
Logan, Duster e Duster Oroch 
a comparecerem à rede de 
Concessionárias Renault 
para reparação do cilindro de 
ignição. A não conformidade 
no cilindro de ignição pode 
causar perda da dirigibilidade 
devido a uma aceleração 
ou desaceleração inespe-
rada do veículo. SANDERO / 
L433060 até L446233 J390092 

até J625571 / 14/02/2020 
até 31/08/2020LOGAN / 
L437965 até L446762 J427779 
até J550575 / 14/02/2020 
até 31/08/2020DUSTER 
/  J 1 0 8 1 9 9  a t é 
J53619714/02/2020 até 
3 1 / 0 8 / 2 0 2 0 D U S T E R 
OROCH /  J382925 até 
J549677 1 4 / 0 2 / 2 0 2 0  a t é 
31/08/2020Mais informa-
ções podem ser obtidas com 
o atendente virtual NAVI, 
através do link www.renault.
com.br/servicos/recall ou 
no SAC no telefone  0800-055 
5615.

Tracker é o SUV mais 
vendido do Brasil
O Chevrolet Tracker foi 
o SUV mais vendido do 
Brasil em março, com 
6,4 mil unidades empla-
cadas. Além disso, foi o 
veículo de passeio que 
mais cresceu em volume 
de vendas no primeiro 
trimestre, com um incre-
mento de quase 12 mil 
unidades ante o mesmo 
período do ano passado.A 
nova geração do Tracker 
está completando um 
ano e chega à linha 2022 
com novidades. A prin-
cipal delas é a tecnologia 
sem fio para a projeção 
de aplicativos do smar-
tphone diretamente na 
tela de 8” do veículo. O 
sistema compatível com 
Android Auto e Apple 
CarPlay é capaz de proje-
tar apps como o Waze, 
Spotify e WhatsApp no 
multimídia MyLink - para 
maior segurança, pode 
ser operado por comando 
de voz.

Limpeza do carro é 
essencial diante do 
aumento dos casos
de Covid-19
Álcool gel, máscara, isola-
mento social. Embora 
tudo isso já faça parte do 
novo normal, a limpeza 
dos carros também 
precisa ser para evitar o 
contágio da Covid-19. É 
que, de acordo com uma 
pesquisa da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) – 
instituição vinculada ao 
Ministério da Saúde e que 
atua na área da ciência e 
tecnologia em saúde na 
América Latina –, o novo 
coronavírus pode perma-
necer por até três dias, ou 
72 horas, em superfícies 
metálicas e plásticas, o 
que inclui grande área da 
parte externa dos carros, 
como a lataria e os espe-
lhos.
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Harley-Davidson lança 
primeira big trail: 
Pan America 1250
Harley-Davidson lançou 
nos Estados Unidos a 
já bastante antecipada 
big trail Pan America 
1250. Junto com a nova 
categoria de motos da 
marca americana estreia 
a família de motores V2 
com refrigeração líquida 
batizada de Revolution.O 
modelo terá duas versões: 
Pan America 1250 e Pan 
America 1250 Special. As 
principais diferenças da 
Special são dois modos 
de pilotagem adicionais 
(Off-Road e Off-Road 
Plus), monitoramento 
de pressão dos pneus 
e as suspensões Showa 
com 190 mm de curso em 
variação semiativa, com 
um sistema opcional que 
reduz a altura do assento 
com a moto parada.

   DUAS  |  RODAS

BMW se une aos 
Driftbrothers da Red Bull
A adrenalina irá tomar conta 
do esperado Campeonato 
Europeu Drift Masters com 
a chegada dos Driftbrothers, 
da Red Bull, no potente 
seis cilindros BMW M4 
Competition. Este ano, a 
marca bávara irá patrocinar 
os pilotos de drifting mais 
conhecidos do mundo, Elias 
e Johannes Hountondji, com 
dois veículos da linha M – 
um para cada competidor – 
durante a disputa.  Mais que 
pilotar, os irmãos também 
personalizam o carro para 
uso em pista, otimizando 
o motor, a potência, entre 
outros aspectos.

Jeep inicia pré-venda da
nova geração do Compass

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

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

Tenham uma bela leitura crítica.
Um abraço,

Luiz Sávio de Almeida

O Serviço Nacional 
de Informações e a 

queda de Divaldo 
Suruagy (IV)
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Continuação

Matéria de jornal coloca que Longo seria uma exigência 
do governo federal.  Seguindo o redator desta matéria, jor-
nalista Ari Cipola, em pouco tempo de governo, Gomes de 
Barros e Longo haviam conseguido resolver em parte os pro-
blemas financeiros. Se havia tanta facilidade, qual a razão de 
não ter ocorrido antes, com Suruagy? Eis o texto de Cipola:

Ao assumir o governo em 18 de julho passa-
do, após manifestações que forçaram o go-
vernador Divaldo Suruagy (PMDB) a se li-
cenciar do cargo por seis meses, o governador 
interino foi forçado pelo Governo  Federal a se 
posicionar contra os acordos de Collor, como úni-
ca forma do Tesouro Nacional socorrer o Estado. 
O socorro financeiro chegou. Nos primeiros 70 dias 
no cargo, Barros já quitou 60% dos sete meses de sa-
lários atrasados dos servidores e pagou dois salários 
sem atraso com receita própria.(Idem)

Há um parecer sobre os acordos, assinado por Aldemário 

Araújo Castro que era o Procurador-Chefe da Fazenda Na-
cional em Alagoas, datado de 14 de março de 1997 e, portan-

to, no período em que Suruagy ainda era governador, pois 

Manoel Gomes de Barros, que havia sido prefeito de União 

dos Palmares, deputado estadual, secretário de Agricultura, 

assume a 17/7/1997. Tomava posição contra os acordos ce-

lebrados no tempo de Fernando Collor e menciona dois ele-

mentos fundamentais em seu posicionamento: a) não havia 

a necessária autorização por parte da Assembleia Legislati-
va do Estado e nem havia crédito por parte das empresas. O 

assunto fica intocado e terá andamento nas mãos de Rober-

to Longo, sem dúvida, um interventor financeiro de fato e, 

portanto, é necessário frisar, com o aval federal. Suruagy cai, 

dentre outros pontos, por não assumir uma posição contra o 

Estado do Açúcar. A nosso ver, a queda de Divaldo deveu-se 

fortemente ao fato de não ter assumido uma posição con-

trária ao pacto, ter rolado o problema até o ponto em que 

não haveria possibilidade de dar-se o acidente.  Seria uma 

decisão política necessária àquela época, mesmo que pouco 

significasse com ingresso imediato, salvo a relação com os 

recursos federais.

Um dos principais beneficiários dos acordos foi o usineiro 
João Lyra, segundo matéria da imprensa, ligado a Suruagy e 
que o havia lançado candidato a deputado federal. Isto se lê 
em matéria da Agência Estado e publicada na Folha de Lon-
drina.  Esta mesma matéria comenta os que mais se bene-
ficiaram quanto às empresas anexas, pertencentes ao que a 
Agência Estado chamava de Grupo João Lyra, grupo do Se-
nador Teotônio Vilela e Triunfo Agroindustrial e então, jun-
to às usinas teria vindo uma série de empresas, pois o açúcar já 

havia começado a procurar a diversificação e buscava trazer para 

as empresas anexas, a mesma proteção do Estado que recebia o 

negócio açucareiro. Esta matéria foi publicada na Folha de Londrina 

de 16 de junho de 1997.

O pacto do açúcar minava providência direta contra ele; 
e no encaminhamento de toda esta porfia, foi preferível ne-
gociar do que entrar em contenda jurídica a prolongar-se; há 
uma expressão de Manuel Gomes de Barros transcrita pelo 
mesmo Cipola, que o imposto seria cobrado com responsa-
bilidade social, ou seja, segundo interpretamos: o Estado do 
Açúcar, dentro do seu poder de enfrentamento ao Estado 
de Alagoas, tinha o argumento do quadro de problemas de-
senhado por falências e sempre a falência de uma usina era 
colocada como se fosse uma imensa bola de neve a gerar ca-
tástrofes. Dentre outros pontos, devia-se cobrar o débito, mas 
sem inviabilizar os que teriam responsabilidade sobre a altís-
sima massa salarial existente no funcionamento da economia 
pelo Leste de Alagoas.

O Acordo dos Usineiros parece-nos que foi montado em 

duas etapas diferentes; uma tendo ocorrido em julho de 1988 

e a segunda em abril de 1989. Na primeira, estavam as usi-

nas ligadas à Cooperativa e, no segundo, entraram as demais. 

Moacir Andrade considerava um desgaste nas finanças pú-

blicas e tentou anular este segundo acordo, conforme se lê 

no texto intitulado Atividades de Fernando Afonso Collor de 

Mello – Ex-Governador de Alagoas.  Em 16 de novembro de 

1988, o Banco Central tomava posição quanto à liquidação 

extrajudicial do Banco da Produção, por ter aceito cheque a 

descoberto, emitido pelo Estado. Este segundo acordo foi as-

sinado dois dias antes dele deixar o governo (ACE 8659/89).  

Diz o documento:

Em 15 JUL 88, o Governador celebrou um acordo 

com usineiros, no qual o Estado se compromete a 

devolver àqueles empresários, em 120 parcelas men-

sais a quantia de 66 milhões de dólares, recolhidos 

indevidamente de ICM de cana própria, durante 5 

anos (1982 a 1987). A devolução, em forma de crédito 

fiscal, obedece a uma planilha de cálculos. (ACE Nº 

8430/88). Em 13 MAI 89, o Governador celebrou o 2º 

acordo com usineiros não cooperativados, no valor 

de US$ 45 milhões, com os mesmos propósitos, dois 

dias antes de deixar o Governo, para se dedicar à sua 

campanha política, como candidato à Presidência 

da República.

O Sistema Nacional de Informações e a queda de Divaldo Suruagy (IV)
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Para o Senador Jamil Haddad, 

Presidente do PSB ao tempo em que eu 

era filiado: amigo de saudosa memória.

Jamil Haddad
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Fica assegurado à SEGUNDA TRANSA-
TORA o direito de ceder ao Banco do Es-
tado de Alagoas S/A, o crédito fiscal objeto 
desta transação, caso em que a SEGUNDA 
TRANSATORA pagará o imposto a reco-
lher integralmente, isto é, sem a compen-
sação prevista  neste instrumento, para 
que possa o respectivo crédito ser pago 
ao Banco pela PRIMEIRA TRANSATORA, 
em moeda corrente nacional, cujos valo-
res serão por aquele recebidos e aplicados 
na amortização do débito da mesma  SE-
GUNDA TRANSATORA junto ao referido 
Banco.

Em 9 de junho de 1997, segundo o ACE 9847/97, 
há uma referência ao Acordo e chama-se a atenção 
para dois pontos essenciais e que seriam, em pri-
meiro lugar, a extensibilidade do conceito de que 
era uma usina, pois além de ser, ela multiplicava-
-se de tal modo que seria toda e qualquer empre-
sa associada a usina. A pessoa jurídica transferia 
direito a bem dizer pessoais para sócios, a não ser 
que estejamos enganados e que as usinas eram só-
cias das outras pessoas jurídicas. Em segundo lu-
gar, era destacado que estavam nove anos sem pa-
gar imposto e com isto causado prejuízo na ordem 
de 500 milhões de reais. Havia pronunciamento 
de promotores quanto à ilegalidade do Acordo e, 
em uma atitude bastante coerente, a nosso ver, a 
Prefeitura de Maceió havia entrado em juízo argu-
mentando que não havia participado do acordado 
e que deseja o seu percentual sobre o imposto de-
vido. Arremata o cidadão que preparou o texto:

Excetuando-se os interessados, existe 
quase uma unanimidade no estado para 
que tal acordo seja anulado. Além disso, 
uma comissão constituída pelo próprio 
governador há 45 dias para estudar o as-
sunto, no dia seguinte à sua instalação já 
recomendou a anulação.

Há, na mesma informação, declaração do Pro-
curadoria do Estado de que havia negociação com 
os usineiros e que eles haviam concordado em pa-
gar 3 milhões de reais de ICMS mensalmente; o to-

tal da dívida era dito que atingia a 500 milhões de 
reais e que esta providência traria em torno de 40 
milhões anuais para a receita estadual. Entre con-
cordar e cumprir vai a distância. Em continuida-
de, pela Portaria n° 448, de 25 JUL 97, o Acordo dos 
Usineiros foi considerado inválido; a dita Portaria 
foi assinada pelo Manoel Gomes de Barros no dia 
26 de julho de 1997 (ACE 9879/99).

 Isto não sem problemas, pois, inclusive, im-
plicava na rolagem da dívida, conforme se pode 
ler em Retardamento no ajuste fiscal do Estado de 
Alagoas, quando se deu problema político entre a 
bancada governista e o governador. A bancada não 
votou projetos que finalizariam, legislativamente, 
as providências para sanar a situação financeira e 
dar-se o envio de verbas federais. Eram 21 deputa-
dos que somente votariam caso fossem pagos os 
vencimentos e mais verbas associadas aos gabine-
tes. 

De acordo com o Serviço, não foi dado quórum 
à sessão que deveria ser realizada no dia 8 de no-
vembro de 1997 e, na oportunidade, Manoel Go-
mes de Barros se encontrava em Brasília reali-
zando negociações. O sistema ainda não estava 
realinhado como se comprova com a rebeldia dos 
deputados e posições de funcionários. Diz o docu-
mento mencionado:

Um dos projetos pendentes de aprovação 
é o que acaba com o acordo dos usinei-
ros [...] que propiciou àquela categoria a 
isenção de impostos estaduais. O outro 
projeto, é o que transfere a dívida de RS 
250 milhões da COMPANHIA ENERGÉ-
TICA DE ALAGOAS (CEAL), que foi fede-
ralizada. De outra forma, os servidores 
da AL/AL, que ameaçavam paralisar suas 
atividades, decidiram não deflagrar gre-
ve, e pedir ao Governo Federal que realize 
uma auditoria na Casa, com o objetivo de 
apurar o destino dos recursos repassados 
em 1996, referentes aos duodécimos, para 
pagamento da folha salarial.

Uma série de providências legais foram produ-

zidas por Manoel Gomes de Barros com, sem dúvi-
da, a participação do coronel Roberto Longo, que 
era considerado expert: a mencionada Portaria nº 
448 de 25 de julho de 1997, dez dias após a posse 
de Manoel Gomes de Barros, a Lei nº 5.959 de 7 de 
novembro de 1997, em torno de dois meses após a 
posse, e o Decreto que a regulamenta e, portanto, 
dá o sentido de execução, datado de 9 de dezembro de 

1997.

Não trabalhamos com a hipótese de que havia 
uma conspiração encaminhada contra Suruagy, 
liderada por Manuel Gomes de Barros – como se 
falou amiúde –  para tornar-se governador. Isto es-
vazia o problema nas tricas e futricas da vida polí-
tica cotidiana. Nada, a nosso ver, de conspiração 
daquele que virá a ser governador. Suruagy cons-
pira contra si mesmo ao não tomar uma posição 
firme contra a perda de receita, talvez até julgando 
ser possível, com sua habilidade, ver a situação re-
solvida, mas a forma como estava a rua já deveria 
estar demonstrando que em breve tudo seria in-
contornável para ele, que ia perdendo posição em 
diversas frentes.  É evidente, contudo, que o grupo 
se encontrava em defesa, resguardando posição, 
pois a liderança não era mais deSuruagy. A carrei-
ra que havia construído estava pendendo sob o 
peso de uma condição financeira que ele mesmo 
havia partilhado e as consequências políticas dei-
xavam-no inviabilizado. Não há um acordo para 
destruí-lo; sua sustentação já estava desmontada. 
Ele estava abalado internamente e externamente 
pelas ruas em que estava, também, a dita esquerda 
a tomar posição.

Era dito que a decisão de Collor fez com que 
a participação do açúcar na formação da receita 
caísse de 60% para 10%. Na expressão de Heloísa 
Helena, que era senadora, a matéria fiscal em tor-
no do açúcar era uma vigarice tributária, segundo 
a Agência Senado.  Os problemas advindos desta 
espécie de anistia de débitos, ligou-se ao governo 
Ronaldo Lessa quando se deu o Termo de Transa-
ção Relativo à Obrigação Tributária do Setor Su-
croalcooleiro, dito acordo histórico em matéria de 
O Jornal, publicada em 01/09/2004 e reproduzida 
pelo Sindaçúcar:

Em 23 de abril de 1997, quase 10 anos após o 
primeiro momento, o próprio Suruagy criou uma 
comissão para estudar os efeitos, rever o Acordo 
dos Usineiros e recuperar perdas acontecidas 
para o Estado. Ela era presidida por Manoel Go-
mes de Barros e contando com a participação 
do Secretária da Fazenda, Indústria e Comércio, 
Procuradoria-Geral do Estado, Auditor-Geral do 
Estado, Coordenador de Administração Tribu-
tária da Secretaria da Fazenda, Procuradoria de 
Justiça e um membro do Ministério Público. De 
acordo com uma outra longa informação do SNI, 
em outra ACE (80.492/97), intitulada Crise finan-
ceira e social no Estado de Alagoas:

Na sua primeira reunião, no dia 23 ABR 97, 
a citada Comissão decidiu pedir a anulação do 
“Acordo dos Usineiros”, baseando-se em três 
pontos básicos: o acordo é lesivo aos interesses 
de ALAGOAS; não foi publicado no Diário Oficial; 
e não foi homologado pela Assembleia Legislati-
va/AL, como manda a Constituição. Além desses 
aspectos de ordem jurídica, a comissão destaca, 
ainda, o fato de ALAGOAS estar enfrentando a 
maior crise financeira de sua história e por isso 
não pode renunciar à sua principal fonte de ar-

recadação.

Ao conhecer o pensamento da Comissão, o 
Presidente do Sindicato dos Produtores do Açú-
car e do Álcool reage e o argumento seria espera-
do: crise econômica, miséria. E uma das entida-
des a tomar posição foi a Associação Comercial, 
através de seu presidente, Luiz Otávio Gomes, 
que lança um Manifesto e fala sobre uma Nova 
Alagoas. A crise traz à Maceió, uma comissão in-
terministerial para examinar da situação, entrar 
em contato junto a usineiros, levando em consi-
deração que já haviam falido seis usinas. O Mani-
festo foi datado de 21 de abril de 1997 e considera 
que se deve assumir a construção de uma nova 
Alagoas:

Eis a situação que acarreta desempre-
go, falências e o agravamento dos índi-
ces sociais atinge em cheio a população, 
indistintamente, exigindo uma solução 
eficaz e imediata, Exige mais: é neces-
sário organizar ações concretas, que ob-
jetivem reverter a situação atual. Assim 
sendo, assumimos a direção da cente-
nária Associação Comercial de Maceió 

em 7 de abril último, comprometidos 
com o firme propósito de contribuir na 
construção de uma nova Alagoas. Quere-
mos transformai essa instituição em um 
fórum de debates, de ideias e propostas 
de ações concretas, formuladas em par-
ceria com todos os segmentos da socieda-
de civil. A Associação Comercial de Ma-
ceió será um ponto de convergência dos 
ideais e aspirações dos alagoanos, sem 
qualquer distinção.

O Acordo nasce de um processo judicial aber-
to pelas usinas – parecendo-nos que a primeira 
foi a Usina Ouricuri, reclamando contra o que 
considerava cobrança indevida do ICMS por par-
te do Estado. É este pleito que leva ao Instrumen-
to Particular de Transação que origina o desgaste 
na arrecadação, sendo interessante, pela impli-
cação que terá, a leitura da Cláusula Oitava. O 
texto da Transação estava em apenso a um outro 
documento do SNI, intitulado Governo do Estado 
de Alagoas faz acordo com usineiros recolhimento 
indevido de ICM, parte da ACE 8.830/88. Leia-se a 
Oitava, e sinta-se a integração dos problemas fi-
nanceiros. A primeira transatora é a Fazenda:
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O Termo de Transação Relativo à Obriga-
ção Tributária do Setor Sucroalcooleiro 
assinado ontem pelo governador Ronal-
do Lessa e por 26 usinas de Alagoas, refe-
rente ao pagamento da dívida do setor, 
fará com que o Estado possa recompor o 
erário público. Com base no acordo, Les-
sa sinalizou para a possibilidade de re-
posição salarial dos servidores públicos. 
O acordo começa a valer a partir deste 
mês. O pagamento de R$ 450 milhões 
será dividido em 15 anos. Ambas as par-
tes classificaram o acordo como histórico 
e transparente.

Não havia possibilidade de se falar em usina, 
praticamente, sem que se acompanhasse débito 

para com as obrigações junto aos governos tanto 
do estado quanto federal. Vamos dar por exem-
plo, o que é mencionado na ACE 8183/88 que traz 
cópia de um relatório da Procuradoria Geral do 
Instituto de Administração Financeira da Previ-
dência e Assistência Social do Estado de Alagoas 
(IAPAS/Al); o relatório dava como os principais 
devedores, órgãos públicos e as usinas: manten-
do nossa tese, os dois Estados deviam-se. E nes-
te relatório o autor mostra um dos mecanismos 
para este nunca-acabar: poderia haver êxito na 
cobrança em fase administrativa, mas o proble-
ma estava na fase judicial, embora haja, no texto, 
uma generalização imensa com relação aos Ofi-
ciais de Justiça:

Quando, porém, entram na fase judicial, as 

dificuldades aumentam, visto que os devedores 

perdem o receio de serem executados, acionam 

os seus advogados, que passam a contestar as 

ações na Justiça, ou ainda, procuram corromper 

Oficiais de Justiça no desempenho das suas ati-

vidades.

São diversas as usinas que são consideradas 

devedoras em uma relação do ano de 1981 segun-

do o documento Relação das entidades devedoras 

à Previdência Social (ACE 2119). No fundo, se os 

bancos operassem com as usinas da mesma for-

ma como analisariam o cadastro de pessoas jurí-

dicas do Estado de Alagoas, jamais financiariam 

as empresas do Estado do Açúcar.
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