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Doses da vacina 
vão garantir a 
imunização do 
público de 60 anos

Prefeitura vacina 
em regime de 24h, 
em dois pontos 
fixos da cidade

O secretário de Saúde 
Alexandre Ayres anunciou, em 
suas redes sociais, que os novos 
imunizantes que chegaram a 
Alagoas serão utilizados para a 
conclusão da imunização dos 
idosos, contemplando aque-
les com 60 anos ou mais, além 
dos profissionais de saúde,  na 
faixa etária de 35 a 39 anos. Ele 
destaca que a marca da vacina-
ção no Estado tem sido a trans-
parência e responsabilidade 
com os alagoanos.  

Maceió terá no sábado 
(10), a partir das 16h, mais 
um “Corujão da Vacina”, com 
duração de 24h, destinado 
à vacinação dos idosos a 
partir de 60 anos. O Corujão 
será realizado apenas nos 
postos drive-thru do esta-
cionamento de Jaraguá e do 
prédio da Justiça Federal, na 
Serraria. Os demais pontos 
fixos na capital funcionarão 
das 9h às 16h, no sábado e no 
domingo. Há vacinas para 
esse público em Maceió. 

   EM ALAGOAS

   60 ANOS

O DIA ALAGOAS 
faz 8 anos no bom  

combate pelo 
jornalismo sério

“INDICIADO”, CHEFE DA
PC ENTREGA O CARGO

DELEGADO PAULO CERQUEIRA DIZ QUE NÃO TINHA NEM TEM MOTIVO PARA MANDAR MATAR JUIZ

   QUANDO A NATUREZA FAZ A SUA PARTE

O 
por do sol, sob o olhar do repórter-fotográfico Igor Pereira, 
com um toque da técnica do recorte de papel. A imagem 

foi captada de um ponto na Praia de Pajuçara. O conjunto da 
obra dá o recado, com a ajuda da natureza: use máscara!

Jornalistas ganham direito à 

prioridade na fila da vacina
O governador Renan Filho 

garantiu que os profissio-
nais serão imunizados junto 
com os professores, contra a 
Covid-19. Na sexta-feira (9), 
o presidente do Sindicato 
dos Jornalistas de Alagoas 
(Sindjornal), Izaías Barbosa, 
entregou ofício ao governador 
que solicitando a inclusão da 
categoria nos grupos priori-
tários para a vacinação contra 

a Covid-19. “É merecido, os 
jornalistas não pararam. Nós 
já iniciamos a vacinação das 
Forças de Segurança. Após o 
grupo prioritário dos 60 anos, 
vamos iniciar os professores 
e vacinaremos os jornalistas 
junto com eles. Faremos a 
imunização da categoria por 
idade”, assegurou Renan Filho, 
ao lado do secretário de Estado 
da Comunicação, Enio Lins.

   COVID-19

SINDJORNAL 

Manifestou preocupação com a crescente incidência de jornalistas infectados
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EM PLENA PANDEMIA, Brasil ganha 11 novos bilionários, conforme a revista Forbes

2 O DIA Alagoas

Expressão

EDITORIAL

Enquanto a pandemia aprofunda a desigualdade 

social e econômica, ameaçando mais da metade 

da população com o fantasma da fome, o número 

de bilionários cresce no Brasil. Segundo a  revista 

Forbes, o país ganhou mais 11 bilionários e já 

contabiliza 65 privilegiados no topo da pirâmide 

econômico-social. Esse clube dos bilionários 

juntos detém algo em torno de R$ 1,2 trilhão. Com 

certeza está se destacando aqui valores superiores 

ao PIB de muitos países. No mundo, 2.775 indi-

víduos compõem a lista de bilionários. A riqueza 

concentrada nas mãos destas pessoas ultrapassa a 

casa dos R$ 73 trilhões. Esses números astronômi-

cos refletem a necessidade de se encontrar 

formas para se combater a concentração de poder 

econômico nas mãos de poucos. É razoável clas-

sificar de criminoso um sistema onde uma crise de 

proporção planetária com milhares de mortes, caos 

na economia e ameaça à segurança alimentar da 

grande maioria da população mundial proporciona 

ainda mais riqueza para uns poucos privilegiados. 

Nada excepcional, pois o capitalismo é muito mais 

exacerbado em sua capacidade de propagar a 

desigualdade, concentrando riquezas nas mãos de 

poucos do que em patrocinar riqueza e prosperi-

dade para todos. Aceitar um modelo econômico 

que privilegia cada vez mais uma minoria em detri-

mento de toda a sociedade não parece razoável 

para um mundo cada vez mais aberto a ideias 

libertárias e inovadoras. As regras ditadas por esse 

modelo brutal de concentração de poder e riqueza 

para poucos se não forem aperfeiçoadas determi-

narão a falência do sistema. A crescente dispari-

dade entre os que têm muito pouco ou nada, em 

contraposição àqueles que têm em excesso corroi 

as amarras que mantêm esse “ecossistema” ainda 

em equilíbrio. 

Há um contrato social, garantido por essas amar-

ras, mas, que pode se desfazer, caso a fadiga gerada 

no sistema promova a ruptura da ordem vigente. 

Este cenário hipotético, que representa grave 

ameaça ao equilíbrio social estabelecido deve ser 

o ponto de partida para que seja estabelecido um 

novo diálogo na sociedade. É inconcebível que 

riqueza e fome, por exemplo, estejam proporcio-

nalmente equivalentes: aumenta-se uma, poten-

cializa-se a outra. Essa é uma prática implícita, 

adotada por governos que privilegiam o mercado 

em detrimento de políticas públicas que promo-

vam a inclusão. Governos que aprofundam e acel-

eram ainda mais o processo de desigualdade social. 

Qualquer semelhança com a realidade brasileira 

não é mera coincidência.

Mais  ricos, mais fome

Num cenário de calamidade pública mundial em que 
muitas vidas estão sendo ceifadas pela covid-19, ainda nos 
deparamos diariamente com indivíduos que se preocu-
pam apenas com seu próprio umbigo. Um grande pensador 
britânico do século 19 chamado Benjamim Disraeli dizia 
que a vida é muito curta para ser pequena. Que damos prio-
ridade às coisas urgentes e desconsideramos as coisas que 
realmente são importantes.

 Enquanto o mundo está sendo devastado pela 
pandemia do coronavírus, muitas pessoas continuam 
agindo de forma catastrófica, sem usar máscara e se aglo-
merando. Frequentemente vemos noticiários de bala-
das, festas particulares e aglomeração das mais variadas 
circunstâncias. Mesmo com o número de mortes crescendo 
diariamente por causa da pandemia, existem pessoas que 
expressam seu egoísmo, ainda afirmando que tudo isso é 
uma jogada política dos governantes mundiais. Há relatos 
de sujeitos que xingam, esperneiam, manifestando ódio 
pelas restrições sanitárias que são adotadas por município 
e estados, com a finalidade de conter os avanços da doença.

 É verdade que muitos perderam seus empregos, 
suas funções enquanto funcionários de empresas privadas 
e os trabalhadores informais sentiram na pele a agonia de 
não terem rendimentos. O auxílio emergencial pago pelo 
governo federal ajudou, mas não foi o suficiente. A miséria 
aumentou, os desfavorecidos socialmente viram seu nível 
de escassez em ascensão constante. Mesmo diante de um 
quadro caótico nos últimos meses da vida humana, encon-
tramos pessoas que gostariam que as medidas sanitárias 
fossem desconsideradas. Querem agir normalmente, como 
se nada estivesse acontecendo. São pessoas que pensam 
apenas no seu bem estar, egoisticamente, esquecendo que 
o mundo é um ambiente coletivo, e que o egoísmo não tem 
lugar diante de uma calamidade pública instaurada desde 
2020.

 Diante de todas as dificuldades mundiais apre-
sentadas cotidianamente, existem pessoas que desconsi-
deram seus semelhantes. Continuam sem usar máscaras, 
fazem visitas constantes a amigos e familiares. Frequen-
tam ambientes que ficam aglomerados e voltam pra casa 
trazendo o perigo para seus entes queridos. Gente, a vida 
é curta pra ser pequena! Aproveitemos esse momento de 
isolamento para crescermos pessoalmente. Vamos ler mais, 
estudar mais, fazer cursos, concluir os estudos, aprender 
uma nova língua, praticar exercícios físicos, melhorar a 
alimentação, curtir os filhos, os pais, os familiares, assistir a 
bons filmes, exercitar a leitura e a escrita. Puxa, viva a vida, 
com ou sem pandemia. Viva! A vida é muito curta para ser 
desperdiçada com coisas pequenas!

A vida é muito curta
para ser pequena!
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Casa e Executivo 

vivem “jogo de empurra” acerca de votação
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Poder

O presidente da Câmara 
de Maceió, vereador Galba 
Netto (MDB), disse que vai 
analisar o projeto de Lei 
Orçamentária da capital para 
2021 dentro do prazo legal, 
mas sem pressa. A resposta, 
enviada à imprensa, por sua 
assessoria de comunicação 
vai de acordo com a deci-
são do Ministério Público 
de Alagoas (MPAL) de impe-
trar uma ação civil pública, 
cobrando a votação da maté-
ria o quanto antes. 

“A Câmara de Vereadores 
irá analisar o projeto dentro 
do seu prazo regimental 
com calma e a transparência 
que a matéria exige em suas 
comissões técnicas. O passo 
seguinte é a aprovação dos 
respectivos pareceres em 
plenário. Por fim o texto segue 
para a votação final. Lembra-
mos que a demora só ocorre, 
neste momento, porque a 
matéria não foi aprovada, 
como manda a lei, na gestão 
passada”, declarou Galba 
Netto, por meio da assessoria.

Nos bastidores, a Câmara 
estaria tentando arrumar um 
jeito para aumentar o seu 
duodécimo, já que as despe-
sas aumentaram, em cerca de 
R$ 2 milhões mensais, com o 
aumento no número de vere-
adores, de 21 para 25, nesta 
legislatura. A presidência da 
Casa nega que tenha aumen-
tado o duodécimo da casa em 
R$ 2 milhões, mas esse valor 
corresponde justamente ao 
impacto do custeio, causado 
por quatro vereadores a mais.

Apuramos também que, 
nos bastidores comenta-
-se, a promotora de Justiça, 
Fernanda Moreira, só teria 
“apertado” a Câmara agora 
porque é prima do presidente 
do Podemos em Maceió, 
Tácio Melo, ex-superinten-
dente da Sima. O mesmo 
partido do ex-presidente da 
Casa, Kelmann Vieira (Pode-
mos), que teria devolvido o 
Orçamento ao então prefeito 
eleito João Henrique Caldas, 
para os “ajustes necessário”.

Talvez por isso, a oposição 
denunciou que o Orçamento 
estaria sendo “maquiado”, ou 
seja, modificado no seu texto 
original de 2020. “Se houve 
atraso, na tramitação da 
matéria, a responsabilidade 

é do presidente anterior, que 
devolveu o orçamento para 
JHC, deixado de apreciar a 
LOA no prazo legal”, comen-
tou um assessor da Câmara, 
que pediu para não ser iden-
tificado. 

Segundo a fonte, ninguém 
da Casa vai expor-se publica-
mente porque enfrentar o 
MP não é prudente, mas são 
coisas que acabaram orbi-
tando os bastidores políti-
cos, depois que o MP quis 
enquadrar a Câmara. Tanto 
o Legislativo como o Execu-
tivo municipal negam que o 
Orçamento de Maceió para 
2021 esteja sendo “turbi-
nado”, para remanejar valores 
para fazer frente às despesas 
da Prefeitura no combate à 
pandemia. 

Apesar do orçamento em 
si não poder ser mais alte-
rado, porque trata-se de uma 
peça do ano anterior, mas 
tudo indica que o texto origi-
nal não é mais o mesmo. No 
entanto, se foi o prefeito que 
alterou o texto, no processo 
de discussão com sua equipe, 
vai ter confusão no plenário. 
A oposição diz não aceitar 
e está preparada para fazer 
barulho. 

Ação do MP
O MPAL, por meio da 

15ª Promotoria da Capital 
(da Fazenda Pública Muni-
cipal), ajuizou uma ação 
civil pública com pedido de 
liminar de tutela provisó-
ria de urgência em desfavor 
da Câmara de Maceió pela 
morosidade em relação ao 
Projeto de Lei Orçamentária 
Anual (LOA) 2021, encami-
nhado para apreciação, do 
Executivo, ainda em outubro 
de 2020. 

No entanto, após um 
trimestre do exercício da 
nova gestão da Mesa Dire-
tora, sem quaisquer justifica-
tivas, os vereadores deixaram 
de cumprir tal obrigação, o 
que pode resultar em grandes 
prejuízos no tocante à mate-
rialização de políticas públi-
cas, fiscalização e o controle 
eficiente dos gastos públicos.

A preocupação do MP 
é que no próximo dia 15 de 
maio acaba o prazo para 
o Executivo encaminhar à 
Câmara Maceió a proposta da 
Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) 2022, quando a 
LOA 2021 sequer foi votada.

ORÇAMENTO

LOA: Câmara culpa 
gestão anterior por 
atraso na aprovação 

Ricardo Rodrigues
Repórter



ATIVIDADES RELIGIOSAS podem ser restritas por governadores e prefeitosPoder

O ministro calouro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), Kássio Nunes Marques, 
foi derrotado em plenário, com 
isso, sua imagem foi desgas-
tada, mais uma vez, durante 
sua missão a serviço do 
Planalto. Pelo placar de 9 votos 
a 2, os ministros decidiram na 
quinta-feira passada, que cabe 
aos governantes – dos estados 
e municípios – a escolha sobre 
a proibição de missas e cultos 
religiosos presenciais durante 
a pandemia da Covid-19.

De olho na cadeira do 
ministro decano Marco Auré-
lio, o Procurador Geral da 
República – indicado pela 
primeira vez na história fora da 
listra tríplice do MPF - Augusto 
Aras, e o Advogado-Geral da 
União, pastor presbiteriano 

André Mendonça, seguiram 
a mesma linha de Nunes 
Marques em favor das aglo-
merações religiosas e a serviço 
de quem os “apresentou ao 
mundo”.

O único ministro que se 
convenceu em favor dos fiéis 
escudeiros (Nunes Marques,  
Aras e Mendonça) do presi-
dente Bolsonaro foi Dias 
Toffoli. Os demais ministros do 
STF - Gilmar Mendes (relator 
do caso), Alexandre de Moraes, 
Edson Fachin, Luís Roberto 
Barroso, Rosa Weber, Cármen 
Lúcia, Marco Aurélio, Ricardo 
Lewandowski e Luiz Fux vota-
ram em favor da possibilidade 
de restrições por governadores 
e prefeitos. 

O julgamento foi base-
ado em uma ação do Partido 
Social Democrático (PSD) e do 
Conselho Nacional de Pastores 
do Brasil, contestando a proi-

bição de atividades religiosas 
presenciais em São Paulo, por 
decreto do governador João 
Dória. A ação foi rejeitada por 
Gilmar Mendes liminarmente. 
Com a maioria formada no 
plenário, o entendimento do 
STF é de que as atividades 
religiosas podem ser restritas 
por governadores e prefeitos, 
mesma decisão tomada no 
início da pandemia diante da 
negação e inércia do governo 
Federal.    

A decisão do plenário do 
STF vai contra a decisão do 
ministro Nunes Marques, que, 
no sábado anterior, liberou 
cerimônias religiosas presen-
ciais, mesmo em estados que 
haviam decretado medida no 
sentido contrário, desde que 
tomadas precauções  como 
distanciamento social, uso de 
máscaras e redução da capaci-
dade de público em 25%.

MALSUCEDIDO Ministro recebeu missão do Planalto, mas só conseguiu um voto favorável além do seu

Calouro, Nunes Marques 

vira o ‘passa pano’ no STF
Ariel Cipola

Repórter
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Para os “apóstolos” a vacina
“Se nós tivermos autori-

dade, a nossa fé, nós vamos 
passar completamente 
incólumes, sem ser atacado 
por isso [coronavírus]”.  Foi 
assim que o bispo Estevam 
Hernandes e sua esposa, 
Sônia, “conscientizaram” os 
membros da igreja Renascer 
em Cristo em 17 de março 
de 2020 sobre a pandemia. 

Não muito diferente, o 
bispo Edir Macedo – dono 
da Igreja Universal do Reino 
de Deus – disse em março 
numa “live”. 

“Meu amigo e minha 
amiga não se preocupem 
com o coronavírus. Porque 
essa é mais uma tática de 
Satanás, que trabalha com o 
medo, o pavor”.

Em 18 de março deste 

ano, Edir Macedo (76) e sua 
esposa Esther Bezerra (72)  
foram vacinados. Exatos 7 
dias depois, Estevam (67) 
e Sônia Hernandes (62) 
também foram imunizados. 
Os casais foram vacinados 
na Flórida (EUA), longe das 
aglomerações religiosas do 
Brasil.

O sentimento de fé move 
o ser humano há milhares 
de anos, independente de 
crença ou religião, mas a 
realidade atual é de pande-
mia. O momento requer 
oração e não aglomeração.

A fé está dentro de cada 
um, não apenas em grupos, 
igrejas ou templos. Essa 
decisão do STF não foi em 
desfavor da religião, mas 
sim, em favor da vida.



11 a 17 de abril     |     2021 5O DIA Alagoas



CRIME OCORREU EM 2009 e advogado teria sido morto por enganoEstado

Ricardo Rodrigues
Repórter
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O diretor-geral da Polícia 
Civil de Alagoas, delegado 
Paulo Cerqueira, teria sido 
indiciado pela Polícia Federal, 
no mês de março, como autor 
intelectual na morte do advo-
gado Nudson Harley, assassi-
nado por engano em 2009, no 
lugar do então juiz Marcelo 
Tadeu.

De acordo com a infor-
mação, divulgadas pelo site 
Repórter Nordeste, Cerqueira 
teria tumultuado as investi-
gações, para livrar a cara dos 
verdadeiros mandantes. Ele 
sabia que o advogado Nudson 
foi morto por engano e que o 
alvo era o juiz, mas não teria 
feito nada para concluir o 
inquérito nesse sentido. 

De acordo com o portal, as 
investigações apontam que 

um dos pistoleiros, Wendel 
Guarnieri, teria afirmado que 
Paulo Cerqueira o contratou 
para executar o juiz Tadeu. A 
negociação teria sido inter-
mediada pelo policial militar 
Natan Simão, morto em 2010, 
possivelmente como “queima 
de arquivo”.

As investigações da PF 
dizem que a versão de Wendel 
Guarniere é corroborada por 
outros indícios contidos nos 
autos, e que a Polícia Civil 
alagoana nunca considerou a 
hipótese de que o advogado 
foi morto no lugar do juiz.

Ainda segundo as infor-
mações,  policiais  fede-
rais apuraram que Paulo 
Cerqueira pagou as despesas 
de Wendel Guarniere com 
recursos próprios. Inclusive 
hospedagem, uma semana 
antes do crime, além de 
fornecer ao pistoleiro um 

telefone celular. A arma usada 
no crime era de uso exclusivo 
da polícia.

A  P F  t e r i a  a p u r a d o 
também que Wendel vinha 
sendo alvo de interceptação 
telefônica pelo Departamento 
Estadual de Investigações 
Criminais (Deic). As escutas 

começaram em 19/06/2009, 
quando Wendel foi desligado 
do Programa de Proteção a 
Testemunhas, o Provita.

A participação de Wendel 
no crime foi confirmada 
também pela promotora 
da Justiça Marluce Falcão, 
que era da coordenação do 

Provita, quando o pistoleiro 
maranhense estava dentro do 
serviço de proteção à teste-
munha e revelou que tinha 
um “serviço grande” para 
fazer. 

Marluce chegou a pedir a 
prisão de Wendel, mas o crimi-
noso foi usado como “isca” 
pela Policia Civil, no Caso Gil 
Bolinha, para tentar incrimi-
nar seu marido já falecido, o 
Pastor Saulo, numa tentativa 
desesperada de tentar deses-
tabilizá-la. 

Ne s s a  é p o c a ,  Pa u l o 
Cerqueira era chefe da DEIC 
e os agentes que monitora-
vam Wendel eram subordi-
nados a ele. Por isso, segundo 
a PF, o delegado teve acesso 
ao conteúdo dos principais 
diálogos gravados. Um deles 
entre Wendel e Valdir Pitbull, 
dias antes do assassinato de 
Nudson. 

DELEGADO-GERAL da Polícia Civil teria sido indiciado pela PF num inquérito sobre o assassinato de um advogado

Após indiciamento, Paulo 
Cerqueira entrega o cargo

PF não confirma nem desmente
A Polícia Federal de Alagoas 

ainda não confirmou a partici-
pação de Paulo Cerqueira na 
morte de Nudson, que tinha 
como alvo Marcelo Tadeu, mas 
não desmentiu a notícia de 
seu indiciamento. Com isso, o 
Caso Nudson sofre uma verda-
deira reviravolta e terá novos 
desdobramentos na Justiça, 
quando a PF concluir a inves-
tigação. 

Nota da PF
A Polícia Federal não se 

manifesta sobre eventuais 
investigações em andamento. 
Ressalta, contudo, que em 
havendo manifestações, a 
divulgação será feita como de 
costume e que será dada ao 
respeitável veículo de comu-
nicação atenção especial. A 
Polícia Federal em Alagoas é 
grata pela confiança em obter 
informações institucionais 
diretamente junto aos meios 
oficiais de que dispõe.

Versão de 
Marcelo Tadeu
Em entrevista coletiva à 

Imprensa, na sexta-feira pela 
manhã, o juiz aposentado 
Marcelo Tadeu – ex-candidato 
a deputado federal pelo PDT, 
nas eleições de 2018 –, reafir-
mou tudo que já havia dito 
e investigado sobre o Caso 
Nudson. Disse que o alvo seria 
ele e por trás do crime estariam, 
entre outros, o desembargador 

Washington Luiz e seu irmão, o 
ex-prefeito Xepa.

Sobre o indiciamento do 
delegado Paulo Cerqueira, 
ainda não confirmado pela 
PF, o juiz aposentado foi reti-
cente, em conversa comigo, 
por telefone. Marcelo Tadeu 
disse que já desconfiava de 
Paulo Cerqueira, mas não 
tinha certeza dessa “função” 
dele nas investigações. “Fiquei 
surpreso”, disse, quando soube 
do envolvimento do agora 
diretor-geral da Polícia Civil, 
no Caso Nudson. 

O magistrado aposentado 
espera agora que os nomes 
dos verdadeiros mandantes 
venham à tona, com a conclu-
são do inquérito por parte 
da PF. “Não adiante respon-
sabilizar os empregados, se 
os patrões do crime não são 
responsabilizados e punidos”. 

O que diz 
Paulo Cerqueira
O delegado Paulo Cerqueira 

disse que está com a consciên-
cia tranquila e que não tinha 
nem tem motivos para mandar 
matar o juiz Marcelo Tadeu. “O 
doutor Marcelo Tadeu sempre 
me cumprimentava onde 
nos encontrávamos. Não sei 
onde meu nome entra nesse 
caso”, disse. Paulo Cerqueira 
entregou o cargo de Delegado-
-Geral. “Faço isso em respeito  à 
instituição Polícia Civil, da qual 
faço parte”, disse ele.

MARCELO TADEU

Disse em coletiva de imprensa que seria o alvo do atentado em Mangabeiras
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O Corretor de Seguros é 
responsável por proteger o 
patrimônio das pessoas.
Há o ditado que só damos 
valor às coisas quando 
perdemos, não é? O corre-
tor de seguros é responsá-
vel por auxiliar as pessoas 
na prevenção de danos e 
proteção de seus bens para 
que frustrações futuras 
sejam atenuadas e os danos 
materiais e financeiros 
compensados na medida 
do possível.

O Corretor de Seguros deve 
ser especialista.
O corretor de seguros 
trabalha diariamente com 
esse mercado e sabe quais 
são as tendências e serviços 
adequados a cada cliente. 
Ele identifica necessidades 
e indica as soluções viáveis 
a cada cliente, garantindo 
segurança e tranquilidade 
ao comprador.

O Corretor de Seguros 
está presente em todos os 
processos.
O corretor envolve-se desde 
a prospecção de clientes 

até a renovação dos servi-
ços. Ele possui o histórico 
completo de apólices e 
documentos de determi-
nado cliente, o que agiliza 
o atendimento quando 
necessário e também 
permite a identificação de 
outros tipos de seguros que 
possam ser úteis de acordo 
com o perfil de cada cliente.

O Corretor de Seguros é 
um dos contatos em casos 
de colisão, roubo ou furto, 
incêndio, enchente, entre 

outros.
Além da seguradora, o 
contratante pode acionar 
o corretor de seguros caso 
necessite usar o seguro. 
Este profissional tem ampla 
experiência em orientar 
os clientes com calma 
e segurança mesmo em 
momentos de forte tensão, 
como após um roubo ou 
um acidente de carro, por 
exemplo, e guiar todos os 
seus passos sobre como 
proceder para acionar o 
seguro.

  Conclusão
Em suma, a Resolução 

407/21 do CNSP,publicada 

no dia 29 de março, estabe-

lece mudanças nas normas 

válidas para os seguros de 

grandes riscos.A medida 

traz uma nova realidade 

para o corretor, que passa, 

efetivamente, de inter-

mediário para analista de 

riscos, tendo, para isso, que 

conhecer todos os produtos, 

detalhadamente, de modo 

a indicar o melhor e mais 

adequado para os clientes, 
garantindo efetivamente 
os interesses de cada um 
deles. A presença do Corretor 
garante muito mais segu-
rança e tranquilidade para a 
sociedade.
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. Parti-
cipem com suas perguntas! 
Até a próxima se Deus quiser! 
Um grande abraço!

A PANDEMIA evidenciou a necessidade de a pessoa estar protegida

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro
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  O Corretor de 
Seguros é Essencial 
para o mercado
Desde março de 2020, o mundo inteiro está 
passando por umperíodo desafiador com a 
pandemia do novo COVID-19, e todos os setores 
estão sendo afetado, o mercado de seguros é um 
deles.
Porém, a pandemia evidenciou a importância de 
estar protegido em casos de incidentes inespe-
rados, fazendo com que muitas pessoas passas-
sem a enxergar uma real necessidade em ter um 
seguro de vida ou algum bem essencial, o que 
antes não era uma prioridade. Isso demonstrou 

o quanto o setor de seguros, assim como seus 
corretores, são essenciais para a vida do brasi-
leiro neste momento.
O governo do Estado de Alagoas classificou a 
atividade desenvolvida pelo corretor de seguros 
nos chamados “Serviços Essenciais”, que podem 
exercer o atendimento presencial.
No entanto, vale lembrar que todas as medidas 
de segurança necessárias devem ser cumpri-
das, seguindo os protocolos gerais e setoriais do 
Plano de distanciamento social, a fim de conter a 
disseminação do vírus.
Confira os motivos que fazem do corretor de 
seguros uma figura de extrema importância em 
tempos como os que estamos vivendo.
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OMAR COELHO disse que meninos foram orientados a treinar em casaEsportes

Manter os custos do fute-
bol durante a pandemia é um 
desafio. Ainda mais para as 
categorias que não estão parti-
cipando de competições, que 
tem as premiações e patrocí-
nios como principais fontes 
de renda para essa manuten-
ção. A Covid-19 causou crises 
não apenas na saúde, mas na 
economia dos mais diversos 
setores. As categorias de base, 
sobretudo, sofreram um abalo 
muito grande em 2020 e que 
ainda perdura em 2021. 

No início desta temporada, 
a diretoria do CSA paralisou as 
atividades com os garotos do 
clube alegando falta de recur-
sos.  Os atletas do Sub-20 ainda 
atuaram este ano. Inclusive 
foram eles quem iniciaram o 
Estadual e disputaram a Copa 
Alagoas, comandados pelo 
técnico Adriano Rodrigues, 
promovido a auxiliar da equipe 
principal.

A expressão usada pelo 
presidente Rafael Tenório foi 
que o clube estaria no “limite”, 
financeiramente falando. Não 
teria como pagar jogos, hospe-
dagens e não teria estrutura 
física para desenvolver os trei-
namentos, já que o Estádio 
da Universidade Federal de 
Alagoas (Ufal) está sendo a 
casa do Desportivo Aliança. 

De acordo com o vice-presi-
dente do CSA, Omar Coelho, o 
maior desafio do clube seria o 
de manter os meninos preser-

vados e se exercitando em 
suas casas ou próximos a elas, 
além de ajudar nas questões 
nutricionais, uma vez que por 
serem, em sua grande maio-
ria, meninos de classes mais 
humildes, neste período de 
isolamento social e ausência 
de trabalho regular, manter 
sempre contato para saber 
como está a rotina. Segundo 
ele, esse trabalho foi feito até o 
momento em que foi decidido 
desfazer a base. 

Ainda segundo o dirigente, 

os atletas que estão solicitando 
liberação, estão recebendo de 
forma facilitada. Uma atitude 
que sinaliza para o desconhe-
cimento de quando os atle-
tas podem voltar a atuar pelo 
Azulão e de como a manuten-
ção das categorias de base não 
é uma prioridade da diretoria. 

“Não temos campo para 
treinar, nem alojamento, nem 
comissão técnica. Acho que 
somente voltaremos com a 
inauguração do novo CT ou 
em caso de determinação 
legal”, disse o vice-presidente. 
Vale lembrar que a nova casa 
do time marujo sequer tem 
previsão de quando será entre-
gue.

Alguns ainda suspiraram, 
foram promovidos ao elenco 
profissional e continuam no 
dia a dia no CT Nelson Peixoto 
Feijó. Segundo Coelho, esses 
são os mais “preparados”. E 
quem não estava preparado 
para subir de categoria, na 
opinião da diretoria, tem que 
procurar alternativas se ainda 

quiser manter o sonho de ser 
jogador profissional de fute-
bol.

Como é o caso do meia 
Anthony Cardoso, ex-CSA. 
O atleta completou 21 anos 
recentemente e 2020 seria a 
última temporada na base 
azulina, que só tem equipe 
até o Sub-20. Ele fez parte do 
elenco que chegou às quar-
tas da Copa do Nordeste na 
última temporada. De acordo 
com o jogador, a informa-
ção que as atividades seriam 
suspensas chegou por tercei-
ros e não foi comunicado de 
forma oficial sobre a decisão. 

O meia disse que vai persis-
tir no sonho de se profissiona-
lizar no futebol. Por enquanto, 
faz treinamentos físicos em 
uma academia perto de sua 
casa. A proposta que tem 
em vista é do Guarani Alago-
ano, um projeto novo que vai 
reunir jovens para disputar a 
Segunda Divisão do campe-
onato estadual, com sede em 
Capela.

PANDEMIA atingiu em cheio o futebol nacional e, mais ainda, os times de menor estrutura no Nordeste

Sem dinheiro, CSA suspende 
atividades de atletas da base
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SEM SURPRESA: CRB E CSA devem decidir o Campeonato Alagoano vai uma vez

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  Troca 
o chip
CSA e CRB jogam pela 
última rodada da Copa do 
Nordeste, neste sábado (10), 
com situações bastante 
opostas. O CRB, que recebe 
o Altos, no estádio Rei Pelé, 
já está classificado e só 
precisa do resultado para 
definir a sua colocação 
final. Já o CSA, como quarto 
colocado do Grupo B, vai 
jogar em São Luiz do Mara-
nhão, diante do Sampaio 
Correa, que também ainda 
briga por uma classificação 
no Grupo A.

  Copa do 
Brasil
Quase que, paralelamente, 
CSA e CRB se preparam, 
também, para a segunda 
rodada da Copa do Brasil. 
Os dois times jogam no 
meio de semana, quarta-

-feira (13), contra adver-
sários do mesmo estado, o 
Pará. O CSA recebe o Remo 
e o CRB vai até Belém para 
enfrentar o Paysandu. 
Uma nova classificação de 
ambos vai deixar quase 1 
milhão e 600 mil reais nos 
cofres dos dois clubes, o 
que ajudaria muito nas 
contratações.

  Situação 
estranha
Impressionante os últi-
mos dias no ambiente 
de CSA e CRB. Enquanto 
o meia Wesley, do CRB, 
volta a se machucar e fez 
uma cirurgia no joelho, 
o clube nem confirma, 
nem desmente a contra-

tação do jogador argen-
tino Sarrafiore. No CSA, 
precisando de jogadores 
para entrar no time e 
jogar, o clube contratou o 
zagueiro Matheus Filipe e 
o lateral esquerdo Patrick. 
Pelo histórico, os dois não 
serão titulares no CSA. 
Não é o que os torcedores 
querem.

  O Campeonato Alagoano não é referência
Levando em consideração os participantes do Campeonato Alagoano de Profissionais 2021, 
ou melhor, ocorrendo já nos últimos anos, chegamos à conclusão que a competição não é um 
indicativo de que se for bem no campeonato, o time estará bem em qualquer outro evento. Os 
adversários de CSA e CRB são tão fracos que essa afirmativa é falsa. O alagoano só serve para 
garantir vagas na Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro.
Diante desse quadro, não deixa nenhuma dúvida que CSA e CRB, mais uma vez, vão decidir 
a competição, onde o ASA, hoje, corre sério risco de rebaixamento: é o vice-lanterna. A boa 
surpresa é o caçula Aliança, que figura entre os quatro primeiros colocados e montou uma 
estrutura acima da média, tem um convênio com a Ufal (Universidade Federal de Alagoas) e 
contratou, recentemente, o conhecido técnico Estevam Soares.
O que vai acontecer daqui para frente não é muito difícil de saber. Com pouco interesse do 
torcedor, que ainda é penalizado com a ausência nos estádios, e por um motivo mais do que 
justo, a pandemia do coronavírus, o Campeonato Alagoano piora com o passar dos anos, e, 
por sua vez, a FAF não faz nada para ajudar a melhorar esse quadro quase de falência. É por 
isso que muita gente até torce para que os estaduais sejam extintos.

Thiago Luiz
Estagiário

TIME SUB-20 

que disputou a Copa Alagoas e avançou às quartas de final da Copa do Nordeste

l A torcida cobra, os 
conselheiros estão sem uma 
informação precisa e a dire-
toria do CSA não fala, com 
todos os detalhes, o porquê 
de ainda não ter iniciada a 
obra de construção do novo 
centro de treinamento do 
clube;

l Nos bastidores, a boca 
miúda e sem muita explica-
ção, dizem que são dois os 
motivos: o projeto que ainda 
não foi liberado e só pode 
começar quando a Prefei-
tura de Maceió aprovar; e 
que, como tudo está muito 
caro por conta da pande-
mia, o presidente do CSA 
acha que se começar agora, 
o clube vai perder muito 
dinheiro;

l No CRB, dirigentes do 
passado - entenda Marcos 
Barbosa - e dirigentes 
do presente - ouça Mário 
Marroquim - só se aturam 
pela mídia. Nas entrevistas 
não se elogiam e, se pude-
rem, vão se alfinetar sem dó 
e sem piedade.

  ALFINETADAS...
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O prefeito de Maceió, João 
Henrique Caldas (PSB), reali-
zou uma transmissão online 
para fazer o balanço dos seus 
primeiros 100 dias como gestor 
municipal. A solenidade acon-
teceu na sexta-feira passada, 
na Associação Comercial,e 
contou com a participação 
do senador Rodrigo Cunha 
(PSDB), do deputado estadual 
Davi Maia (DEM), do secretário 
de Governo, Francisco Salles 
e do vice-prefeito Ronaldo 
Lessa (PDT), que elogiaram a 
desenvoltura de JHC e de seus 
secretários, exaltando princi-
palmente as áreas da Saúde e 
da Mobilidade Urbana. 

No balanço apresentado, 
a capital alagoana obteve 
importantes conquistas. Nesse 
período, Maceió conseguiu se 
tornar a capital que mais vacina 
em todo o Brasil, trazendo oito 
pontos fixos de vacinação 
espalhados por toda a cidade. A 

gestão ampliou o atendimento 
no PAM Salgadinho, que agora 
funciona seis dias por semana 
e aumentou o funcionamento 
do Laboratório de Análises 
Clinicas de Maceió (Laclim), 
que agora realiza mais de 2.000 
procedimentos mensais.

JHC também conseguiu 
que Maceió tivesse o transporte 
público mais barato entre as 
capitais brasileiras e trouxe um 
marco histórico: o passe livre 
estudantil. “As pessoas esta-
vam vivendo em uma gestão 
que não acreditavam mais nos 
seus gestores, e aquilo era um 
péssimo sinal, mas também 
sinal de uma grande oportu-
nidade: de mudar os rumos e 
os destinos da nossa capital,e 
assim foi feito”. 

Time dos sonhos
Para o secretário de 

Governo Francisco Salles, os 
resultados positivos são frutos 

da equipe montada pelo 
prefeito, que demonstra um 
perfil técnico e responsável 
para as pastas. 

JHC destacou que a gestão 
não tem medido esforços e 
afirmou que a prioridade do 
governo é o povo. “A proprie-
dade do governo é a prospe-
ridade de seu povo, e não de 

seus governantes”, sentenciou, 
agradecendo a parceria com 
representantes federais e esta-
duais que estão destinando 
recursos para novos projetos 
em Maceió.

Ele abordou também 
questões importantes, como 
a situação dos moradores que 
tiveram que deixar suas casas 

por conta do afundamento do 
solo. Segundo ele, a Braskem é 
fiscalizada de perto,  é neces-
sário criar o fundo de amparo 
ao morador, orçado em quase 
R$ 150 milhões, e um  Centro 
de Apoio e Triagem aos mora-
dores das áreas afetadas será 
inaugurado este mês ofere-
cendo jurídica, social e psico-
lógica.

JHC lembra que a prefei-
tura tinha uma dívida de R$ 332 
milhões e um déficit mensal de 
R$ 25 milhões. Com diversos 
cortes de gastos e administra-
ção fiscalizadora, o prefeito 
apresentou alguns resultados. 

Cada pasta está econo-
mizando em média 30% nos 
custos, que no fim do mês 
resulta em R$ 15 milhões a 
mais nas contas públicas.  O 
prefeito destacou que o forta-
lecimentodos mecanismos de 
controle e gestão darão trans-
parência aos maceioenses.

GESTOR se diz grato pelo apoio das bancadas federal e estadual no LegislativoCotidiano

AVANÇOS Prefeito abordou as principais conquistas em sua gestão nas áreas de saúde e mobilidade urbana 

Balanço: 100 dias com JHC 
e o seu “time dos sonhos”

PREFEITURA

JHC durante a apresentação do balanço neste primeiros dias de gestão

11 a 17 de abril     |     202112 O DIA Alagoas



11 a 17 de abril     |     2021 13O DIA Alagoas



GRUPO começará a ser vacinado juntamente com os professoresEspecial

O governador Renan 
Filho recebeu, na sexta-feira 
passada, das mãos do presi-
dente do Sindicato dos Jorna-
listas de Alagoas (Sindjornal), 
Izaias Barbosa, ofício que soli-
cita a inclusão da categoria 
nos grupos prioritários para a 
vacinação contra a Covid-19. 
O governador garantiu que os 
profissionais serão imuniza-
dos junto com os professores.

“É merecido, os jornalistas 
não pararam. Nós já inicia-
mos a vacinação das Forças 
de Segurança. Após o grupo 
prioritário dos 60 anos, vamos 
iniciar os professores e vaci-
naremos os jornalistas junto 
com eles. Faremos a imuni-
zação da categoria por idade”, 
assegurou Renan Filho, ao 
lado do secretário de Estado 
da Comunicação, Enio Lins.

No ofício entregue ao 
governador no Salão de 
Despachos do Palácio Repú-
blica dos Palmares, o Sindjor-
nal manifestou preocupação 
com a crescente incidência de 
jornalistas e outros profissio-
nais da área da Comunicação 
infectados pela Covid-19.

O documento ressalta, 
ainda, que pela natureza de 
suas atividades, muitos são 
diretamente expostos ao risco 
de infecção pelo coronavírus, 
sobretudo com a circulação 
de novas variantes no estado.

“Trata-se de um pedido 
do Sindicato dos Jornalistas 
ao Governo do Estado para 
que priorize a categoria dos 
jornalistas e outros profis-

sionais da Comunicação, em 
face do grande número de 
infectados pela Covid, inclu-
sive internados e intubados”, 
destacou Izaias Barbosa, 
acompanhado pelo diretor 
financeiro do Sindjornal, 
Thiago Correia.

Renan Filho e o secretário 
da Comunicação, Enio Lins, 
destacaram, ainda, o papel 
fundamental dos jorna-

listas no enfrentamento à 
pandemia, levando informa-
ções precisas à sociedade e, 
sobretudo, combatendo as 
chamadas fake news (notí-
cias falsas).

“Quem trabalha com 
Comunicação, especial-
mente em reportagem, está 
permanentemente em risco 
de contágio. E o jornalismo 
é atividade fundamental 

durante a pandemia. Infor-
mar, pesquisar, esclarecer e 
muito especialmente comba-
ter as fake news são tarefas 
jornalísticas essenciais para 
toda a sociedade. Em boa 
hora, o governador Renan 
Filho recebeu e acolheu a 
demanda do Sindicato dos 
Jornalistas pela vacinação dos 
profissionais de imprensa”, 
avaliou Enio Lins.

IMUNIZAÇÃO Governador recebeu pedido através de ofício entregue pelo presidente do Sindjornal, Izaias Barbosa

Renan Filho inclui jornalistas 
em prioritários para a vacina

11 a 17 de abaril     |     202114 O DIA Alagoas

Severino Carvalho

Ascom

M
á

rc
io

 F
e

rr
e

ir
a

GOVERNADOR RENAN FILHO 

recebeu ofício do presidente do Sindjornal, Izaias Barbosa, ao lado de um dos diretores da entidade, Thiago Correia



  Tendências 
de moda 2021
Prepare-se para ficar de 
queixo caído com as tendên-
cias da moda outono/
inverno 2021: tem peças 
para todos os gostos e 
estilos. Mesmo quem não 
é tão ligado em moda sabe 
que o que vemos nas lojas 
é o reflexo das chamadas 
tendências. O mais interes-
sante é que tem opções para 
todos os gostos e estilos, 
desde quem gosta de peças 
mais extravagantes por seus 
volumes e aplicações, até 
para quem prefere seguir 
uma linha sensual elegante. 
Preparada para arrasar? 
O outono pode parecer 
distante das nossas vidas, 
mas com certeza já está 
tomando conta das passa-
relas! Para a moda inverno 
2021 temos muito color 
block, estampas clássicas de 

inverno, o verde oliva como 
cor queridinha da estação e, 
é claro, muito couro. #apos-
tenestaestação

  Deppil
 Express
Você quer mostrar o corpo e, 
justo naquele dia quente está 
com a depilação atrasada? 
Agora no inverno é a época 
ideal para investir em proce-
dimentos de remoção dos 
pelos que a incomoda. Em 
Arapiraca, temos a poderosa 
Ana Paula Deppil, esteticista 
e profissional no ramo de 
depilação que passa a aten-
der Eles& Elas em domicilio. 
Agende o seu horário. + 
INFO? 99606-4706

  Atenção 
empresários
A Câmara dos Deputados 
aprovou, na quarta-feira 
passada, um projeto de 
lei que prorroga até 31 de 
julho o prazo para a entrega 
da declaração de Imposto 
de Renda. O texto ainda 
precisa passar pelo Senado. 
E enquanto isso não acon-
tece, o prazo para o envio da 
Declaração, continua até o 
dia 30 de abril. #fiqueatento

SE VOCÊ TEM UM SONHO, lute por ele. O único que deve acreditar nele é você

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista Social

Em Sociedade

EM ALTA | 

A elegante advogada 

Maria Elia da Costa 

Farias recebeu da 

Universidade de 

Lisboa o Troféu F

orças Vivas. Ela 

comemorou a luxuosa 

homenagem ao lado 

de seu esposo José 

Barbosa. #aplausos

BDAY | 

Sempre sorridente 

e feliz, o Master 

Coach&Treiner em 

Hipnoterapia Allan 

Jones é o aniversariante 

mais festejado deste do-

mingo, dia 12. 

Felicidades, amigo!

MADE IN SAMPA | 

Com residência fixa em São 

Paulo, o alagoano DJ Tukka 

Farias, conhecido no cenário 

da música eletrônica, está 

preparando uma “Live Beats” 

para o próximo dia 17, a partir 

das 17h, em seu canal do 

Instagram com sorteios de 

muitos brindes. Nossa... 

será enlouquecedor!!!

TIM TIM| 

Um brinde +QESPECIAL ao amigo e estilista Júnior Toledo que celebrou,na sexta-feira, dia 09, 

mais uma linda primavera em sua vida. Parabéns!

POSTURA EM ALTA | 

A bela Beatriz de Fátima em um belíssimo ensaio fotográfico sob as lentes do fotógrafo Dony Paixão
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Dois

dedos

de

prosa

Um dia em que forem escrever a história da música em Alagoas, na certa, obrigato-
riamente, aparecerá o nome de Mácleim. Além de intérprete, compositor e instrumen-
tista, ele tem intensa participação na vida cultural de Alagoas. Agora, nos deu a honra de 
colaborar com Campus/O Dia, trazendo uma participação mensal. Isto enriquece a nossa 
trajetória e nos ajuda a construir melhor, a documentação que desejamos sobre Alagoas, 
cobrindo, inclusive, um mundo de grandes talentos que temos. Mácleim os representa 
mais do que bem. Vamos ler. Campus/O Dia agradece a participação deste grande amigo, a 
quem devotamos amizade sinceríssima e agradecimento sinceríssimo por tudo quanto fez 
por mim. Os Camarim de Campus serão oportunamente organizados em livro pelo autor. 
Há uma excelente documentação sobre a vida cultural recente de Alagoas e, não me resta 
dúvida, será consultada por todos os que desejarem estudar este tema. 

Vamos ler
Um abraço,

Luiz Sávio de Almeida

CAMARIM DO 
CAMPUS (IV): 

PAPO DE MÁCLEIM 
COM LAEL CORREIA
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Introdução

Em uma rápida busca sobre quem é a personagem da 
nossa entrevista, encontraremos que ele é ator, diretor tea-
tral e artista plástico. Mas, ele também é formado em Letras 
e começou no teatro amador como pupilo do professor Flo-
rêncio Teixeira, aos 14 anos de idade. Foi no Rio de Janeiro 
que obteve formação profissional, dos 17 aos 27 anos. De 
lá, passou dois anos na Europa,trabalhando como artista. 
Depois voltou a Maceió, onde reside até hoje. Porém, isso é 
muito pouco para dimensionar a grandeza artística de Lael 
Correa e suas múltiplas facetas e competências. Portanto, 
não será necessário defini-lo nem o adjetivar nesse prefácio, 
pois teremos uma entrevista inteira para sabermos muito 
mais sobre esse grande e significativo artista alagoano. 

Aliás, essa entrevista foi realizada em julho de 2006, por-
tanto, há 15 anos. Por isso, há que ser contextualizada como 
um todo e, sobretudo, algumas partes da nossa conversa. É 
o caso em que Lael tece considerações sobre a imprensa lo-
cal, pois algumas coisas mudaram ao longo do tempo, para 
o bem ou para o mal. 

LaelCorrea não se furtou em adentrarao plano conceitual 
e falou sobre o tempo certo de encarar, como expressão de 
vida, uma atividade artística. Sobretudo, o teatro. Ele cita 
Graciliano como referência desse tipo de observação, para 
cada arte específica. Daí, chegou às dificuldades para se tra-
balharem nossa latitude, quando o contexto é arte e educa-

ção. Ele, claramente, cita a necessidade de se ter coragem 
para atuar nesses segmentos. 

Entre tantas coisas que me fazem ser um admirador da 
personagem Lael Correa, está a sua lucidez em não preten-
der servir a dois senhores, em não refugar aos questiona-
mentos, em sempre colocar os pingos nos ‘is’ e não se per-
mitir ser mais um bobo da corte. A dose de coragem, citada 
por ele no começo desta entrevista, lhe confere uma inde-
pendência necessária e admirável, como artista e cidadão, 
cujo posicionamento jamais comprometerá a avaliação de 
sua obra. Pelo contrário, a qualifica pelos valores estéticos e 
de liberdade, implícitos ao fazer artístico. 

Nesta entrevista, Lael Correa demonstrou estar atento 
à produção de outros atores culturais, sobretudo, da litera-
tura. Ele explicita o seu protesto pelo fato da mídia local, à 
época, não se mostrar atenta ao que era produzido em Ala-
goas. Por isso, torna-se ainda mais interessante essa nossa 
conversa, pela perspectiva reveladora de uma época e de 
como o passado sempre tem o que nos informar e orientar. 

Finalizamos o nosso papo prazeroso olhando e falando 
sobre o futuro, novos projetos e planos, pois é isso que de 
fato move todo artista produtivo e inquieto, como o é Lael 
Correa. Torço para que os que acompanharam este registro 
histórico (e por que não?), tenham a possibilidade de acres-
cer um pouco mais de compreensão e conhecimento sobre 
um dos mais relevantes e produtivos artistas deste aquário 
sempre tão fértil, apesar de árido.

Entrevista com Lael Correa 

Mácleim – Lael, eu me lembro de você em Murici. Você 
é de Murici?

Lael Correia – Não. Eu morei lá uma boa parte da minha 
infância, mas eu nasci aqui (Maceió) e morei no interior, vá-
rios interiores. Meu pai tinha um trabalho que estava sem-
pre viajando. Então eu morei em Rio Largo, morei em Murici, 
morei em União do Palmares, em várias cidades do interior, 
o que é muito legal para entender esse universo nordestino, 
esse universo alagoano.  

Eu costumo dizer que quem morou e viveu no interior, 
principalmente na infância e adolescência, tem certa van-
tagem em relação a quem sempre viveu em capitais. Tem 
uma vivência maior, um entendimento mais próximo da 
natureza.  Você concorda?

Eu acredito. Essa história de tomar banho de rio, de an-
dar a cavalo são coisas que vão te dando um certo know-
-how, para que você não fique tão dependente das coisas das 
metrópoles, das cidades.

E hoje você consegue utilizar essa vivência do interior 

no seu trabalho? De que forma?

Claro, um espetáculo que a gente fez há alguns anos, 
que se chama Ciranda Renda Palavra, só o título eu acho 
que já dá para localizar, para regionalizar essa história. É 
um texto da Arriete Vilela e eu lembro dos ensaios, a gente 
chupando manga. Eu dizendo: chupa manga mesmo, deixa 
escorrer pelas mãos o caldo da manga, para ter essa noção 
do que é uma vida no interior, que era a proposta do texto. 
Então, essas vivências elas não se perdem. Claro, no meu 
caso, é um pouco diferente, porque já com dezesseis anos 
eu estava morando no Rio de Janeiro, eu fiquei lá dez anos. 
Depois fui para a Europa, dois anos. Então, você vai mis-
turando essas coisas, adquirindo informações de diversos 
ambientes. Mas essa infância passada no interior, ela é fun-
damental. Uma coisa que te dá uma base para você criar o 
seu trabalho, ligado com a sua região, com o seu mundo. 
Então, quando eu vou montar Graciliano Ramos, como eu 
montei Angústia, ele não está falando de coisas que eu não 
conheço. Quando ele fala do primeiro banho de rio que ele 
teve, eu sei muito bem o que é isso e vou traduzir isso para 
o palco de uma forma que tem que ter esse conhecimento, 
se não vai ficar artificial, vai ficar fake.

Um pouco sobre Lael Correia
   ARTIGO  |  Mácleim Cantor e compositor alagoano
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Você é um dos autores e diretores teatrais 
mais premiados em festivais pelo país afora. Até 
agora, o que isso reverteu em benefícios e facili-
dades para você?

Não, não tem!  É engraçado. Por exemplo, 
o último festival, que foi no Rio, a gente ganhou 
quatro prêmios, também. Em um festival inter-
nacional e não saiu uma única linha em nenhum 
jornal alagoano sobre isso. 

Em sua opinião, o que é? Desinformação dos 
jornalistas? 

Eu acho. Desinformação! Quer dizer, você 
pega um jornalista que faz Caderno B, caderno de 

cultura, e ele é também obrigado a fazer matérias 
policiais, ele não é nenhum especialista em cul-
tura. Ele não se dedica a isso. Ele faz desde a ma-
téria sobre o tráfico de drogas até a matéria sobre 
a morte na favela, ele faz tudo. Você não tem em 
Maceió, em Alagoas, crítica nenhuma. 

Agora, entrou em cartaz o espetáculo “A Li-
ção”, que você dirigiu, fez a luz e tudo mais. Me 
fale um pouco sobre esse novo espetáculo.

Esse espetáculo é um clássico. A Lição é do 
Ionesco (Eugène Ionesco), escrito em 1933, é um 
texto muito interessante porque fala da opressão, 
a relação entre professor, aluno e uma empregada, 
só são três personagens. Eu já tinha montado esse 

espetáculo há quinze anos. Agora ele volta com 
Aline Marta, José Márcio Passos, Silvio Sarmento e 
eu acho que tem uma linguagem muito moderna. 
É um texto que continua muito pertinente, que 
discute essas relações de poder, de quem domina 
quem. Se é a empregada que domina o professor, 
se é o professor que domina o aluno, quem é que 
domina quem é uma discussão muito interessan-
te. Um texto ágil, com uma marcação ágil, uma 
montagem moderna e está entrando em cartaz 
a semana que vem. Já teve uma pré-estréia e eu 
acho que vale muito a pena ver. Principalmente, 
porque é um autor raramente montado no Brasil. 
Para você ter uma ideia, para a gente conseguir 
uma tradução do texto foi uma dificuldade absur-
da. Não tem traduções, a peça não foi encenada 
no Brasil, a gente teve que traduzir.

Parece-me que você começou a sair do inte-
rior a partir dos 13 anos de idade. Foi nessa épo-
ca que o teatro começou a entrar em sua vida?

Muito antes. Eu comecei a fazer teatro mui-
to cedo. Eu comecei a fazer teatro na escola, aos 
nove anos de idade. Claro que também isso con-
ta. Tem muita gente que se arrisca ao se jogar no 
teatro. É diferente da literatura. O Graciliano fa-
lava uma coisa que eu acho arretado: que você 
não vira escritor com vinte anos de idade. Ele 
começou a escrever com quarenta e ele achava 
que era preciso uma maturidade para você poder 
começar a se expressar na literatura. No teatro 
não. Quanto mais cedo melhor. Na dança, tam-
bém, ninguém começa a dançar com quarenta 
anos, são diferentes. Na música, também, você 
não começa a fazer música com cinquenta anos 
de idade. Ou você tem essa coisa desde cedo ou 
não vai ter nunca. 

É, mas na música também essa questão da 
maturidade é superimportante, para que se 
consiga uma produção bem melhor, para você 
dizer: olha, agora eu posso subir em determina-
do palco e mostrar a minha música, né?

Claro, mas aí é em todas as artes. Algumas 
você pode começar mais cedo. Eu acho que no 
teatro, na música, na dança tem que ser cedo. 
Mas você só vai mostrar a que veio quando já está 
maduro. Não vai mostrar a que veio com quinze 
anos de idade, não tem como. 

De Alagoas, Rio de Janeiro, Europa... esse ca-
minho todo que você começou a trilhar foi em 
função do teatro?

E de artes plásticas. Eu tenho um trabalho 
com artes plásticas que acompanhou o teatro 
esse tempo todo. Eu fiz muitas exposições, eu 
vendi muitos quadros, graças a Deus vendi bas-
tante. Inclusive, as artes plásticas bancaram o 
meu teatro por muito tempo. Porque, como eu 
vendia muitos quadros, eu podia produzir os 
meus espetáculos. Hoje já não precisa, porque 
você tem alguns projetos onde dá para captar al-
gum recurso e fazer os espetáculos sem essa coi-
sa do sozinho. Mas eu fazia sozinho, eu bancava. 

Você é um dos autores e diretores teatrais 
mais talentosos do país. Digo isso pelo o que eu 
já assisti dos seus espetáculos, que me deixaram 

extremamente impressionado. Além disso, você 
tem o que eu considero necessário: que é aquela 
ponta de coragem de propor coisas novas. Como 
é que isso funciona para você, dentro do nosso 
universo alagoano tão difícil para todas as artes?

Eu acho que todos encaram a mesma barra. 
É o mesmo problema para todo artista alagoano. 
Eu acho que quem trabalha com arte, cultura e 
educação está sempre sujeito a passar por essas 
coisas de dificuldade, de não ter apoio. Você tem 
que corres atrás, tem que ir à luta. Eu agradeço 
demais esse elogio de que sou um dos melho-
res. Não acho! Acho que tem muita gente boa, 
muito talento e alguns têm mais coragem. Eu te-
nho muita, no sentido de ir à luta. Eu vou, viajo 
e quero. Vou para festivais com ajuda, às vezes, 
das mais impressionantes. Tem um festival que 
a gente foi no Paraná, há uns quatro anos atrás, 
que eu cheguei para a plateia e disse: olha, a gen-
te tem um convite para ir a um festival interna-
cional, no Paraná, e a gente não tem o dinheiro 
das passagens. Se tiver alguém na plateia que 
possa ajudar... e você sabe que das oito passa-
gens, três foram dadas pela plateia. Mas tem que 
ter essa ousadia, também. Tem gente que não 
tem a ousadia de dizer. Fomos e ganhamos qua-
tro prêmios. 
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Você usou nesse espetáculo atual a mesma 
tradução da montagem de 15 anos passados?

Sim, que eu fiz. Mas agora a gente conseguiu 
uma outra tradução e juntou para fazer as coisas. 
Porque eu tinha traduzido sozinho, usando três 
livros, em três línguas, para conseguir traduzir o 
texto. Mas agora eu acho que ele está no ponto. A 
gente conseguiu uma tradução muito interessante 
e ele está bem abrasileirado. 

Você, como autor, tradutor e diretor, acha ne-
cessário, todas as vezes que você vai fazer a mon-
tagem de um clássico, adaptar essa montagem 
para o momento atual, ou não necessariamente?

Sim! E você pode fazer isso de formas muito su-
tis. Desde a iluminação, à cenografia, o figurino... 
você pode traduzir isso para o nosso tempo. Nesse 
caso, por exemplo, acontece na Lição (espetáculo 
em cartaz, à época). A gente trouxe para hoje, para 
aqui, para agora. Não é uma coisa que aconteceu 
em 1933. Aconteceu agora, está acontecendo e é 
no Brasil. A gente faz algumas referências e algu-
mas pessoas foram muito importantes nessa via-
gem, como o Otávio Cabral, que deu sugestões 
assim preciosas, para que a gente trouxesse para 
aqui, para agora.

Você, enquanto um artista produtivo, que nos 
espetáculos que produz propõe coisas, como é 
que você lida, principalmente, com a falta de uma 
visão crítica na imprensa alagoana, com a falta 
de uma crítica especializada, capaz de nortear ou 
até mesmo questionar o que foi apresentado? 

Da seguinte forma: primeiro, eu acho e conti-
nuo falando que Maceió continua uma província. 
As pessoas às vezes dizem: ah, província nada, não 
somos mais província. Eu digo, é! Continua, por-
que a província não está na questão geográfica, 
está na questão da mentalidade. Então, as pessoas 
ainda continuam se ofendendo porque você disse 
que não gostou. Quer dizer, tem um termo que se 
viciou em Maceió e que eu acho muito engraçado, 
que é você dizer: Ah, gostou do meu espetáculo? 
Do meu show? Gostou de não sei o que... aí você 
diz: Sem comentários! (risos). Você não diz nada, 
mas ao mesmo tempo não se posiciona e esse é 
um problema que a gente tem há muito tempo. A 
crítica de arte em Maceió é inexistente e os jorna-
listas mais interessados em arte, ou eles elogiam 
demais e só elogiam, geralmente aos amigos. E 
eles não se especificam na área, eles não vão fun-
do. Geralmente, porque é uma questão também 
de mercado. O jornalista é obrigado a cobrir uma 
matéria policial, a cobrir um acidente que aconte-
ceu não sei aonde, um traficante que foi preso e de 
repente tem que fazer uma matéria de cultura, não 
é possível. 

E também tem outra coisa: as agências des-
pejam enormes quantidades de matérias sobre 
cultura já prontinhas, e a moçada não está muito 

afim de parar e escrever e pensar sobre a produção 
local.

Mas não está mesmo! Fora as outras sacana-
gens que eu acho. Tipo, por exemplo, você abre o 
jornal de maior circulação do Estado e você tem na 
primeira página do caderno de cultura uma maté-
ria inteira com a Simone (cantora).

Pois é, é como se dissessem: aqui não se pro-
duz nada. E não é verdade!

Agora, por falar em produção, e esquecen-
do esse lado deficiente da nossa estrutura local, 
como é que anda os seus novos projetos? Porque 
eu sei que você está sempre com um projeto novo 
na manga.      

Sim, agora são os poemas que se chama Poemas 
Para Sobreviver. São poemas que falam de perdas, 
que falam de ausência, a partir de coisas que a gen-
te vive, de amigos que perdem filhos, que perdem 
irmãos... e poetas importantíssimos, como Sidney 
Wanderley, por exemplo. Esse é outro exemplo, 
voltando para a crítica. O Sidney, eu vi uma maté-

ria com ele, há alguns anos, na Folha de São Paulo, 
uma matéria de página inteira, elogiosíssima, e eu 
nunca vi o Sidney aqui sendo entrevistado, tendo o 
seu espaço, porque é um poeta... 

Todos os lançamentos dos livros do Sidney 
a Folha de São Paulo, por exemplo, a imprensa 
paulista e a grande imprensa nacional dedicam 
um espaço muito interessante para ele. Isso não 
é à toa.

Claro, mas nunca vi uma matéria importante 
com o Sidney num jornal local. Eu acho um ab-
surdo. Então, tem Sidney Wanderley, tem Otávio 
Cabral, tem Regina Barbosa. Esse livro da Regina 
Barbosa, esse último, publicado no ano passado, é 
uma coisa impressionante. É uma edição primo-
rosa, com detalhes que a gente nem acredita, por-
que, por exemplo, você tem um trevo de verdade, 
colado em uma das páginas, porque o poema fala 
disso. Tem um band-aid colado em outra página, 
porque o poema fala disso. Quer dizer, é um traba-
lho de uma riqueza, de um rigor formal que você 
diz: nossa, isso não é possível em Maceió. Mas é, 
é possível, só que você não vê resposta disso. Eu 
não vejo Regina Barbosa nos jornais, não vejo ela 
divulgando a obra dela, vendendo àquele livro que 
é lindo, uma edição primorosa.

Lael, isso é muito perigoso porque acaba que 
de certa maneira se o artista não tiver a consciên-
cia exata do que ele está produzindo e do que ele 
realmente é, ele acaba entrando numas de que ele 
é que está errado. Quando, na verdade, não é ele 

que está errado. O artista, quando ele é produtivo, 
ele faz a sua parte, seja da forma que for, seja boa 
ou ruim. E quando o que ele produz não reper-
cute, o problema deixa de ser somente dele. Ou 
seja, os meios de comunicação alagoanos, quem 
trabalha nos diversos veículos, tem que prestar 
mais atenção, tem que se tocar que está errando, 
está pisando na bola.

Claro, e prejudicando, às vezes, algum talento.   

Não só alguns talentos, como a opinião públi-
ca também. Porque está deixando de ser infor-
mada.

Também, claro! O primeiro festival internacio-
nal que eu fui e que a gente ganhou quatro prê-
mios, com o texto adaptado do Graciliano Ramos, 
o espetáculo entrou em cartaz aqui e estreou com 
quatro pessoas na plateia. Mas eu achava aquilo 
tão ilógico, que eu pensei que estava ficando ma-
luco, que o erro era meu. Aí a gente viaja, ganha 
quatro prêmios importantíssimos: melhor direção, 

melhor ator, melhor adaptação, melhor não sei o 
que... inventaram até um prêmio pra gente que foi 
o de melhor adaptação, porque não existia no fes-
tival esse prêmio. E aí você volta para Maceió e vê 
que o erro não era meu. E aí você tem convite para 
ir para o Rio Grande do Sul, um monte de convi-
tes das pessoas. Essa é a questão: se você não re-
conhecer os talentos locais, para mim é um crime 
mesmo. Você está detonando um possível talento, 
uma possível obra que pode dar certo, mas você 
tem isso o tempo todo em Maceió. 

E aí você está montando esse espetáculo ago-
ra, com esses poemas que falam da perda, da 
morte e tudo mais. 

Sim, até por conta das faltas e ausências reais 
desses poetas. Tem poemas do Drummond, que 
ele escreve para Ana Cristina Serra Cesar, falando 
da falta que ela faz no mundo, porque ela pratica-
mente se suicidou. A maior parte dos poemas é de 
autores alagoanos, mas a gente está permeando o 
texto com poetas clássicos, tipo Cecília Meireles, 
Fernando Pessoa, mas a maior parte é daqui. E são 
pessoas que passaram por perdas sérias. 

Qual vai ser a estética desse espetáculo? Por-
que, por exemplo, eu me lembro muito bem do 
Ensaio Número Dois, que foi fantástico assistir 
ao espetáculo com a sua interferência, durante o 
espetáculo, como diretor, que foi assim uma coisa 
inusitada, suigênere. Foi extremamente criativa 
a estética do espetáculo, com aqueles cubos em 
cena. 

Papel. A gente vai trabalhar só com texto, inclu-
sive textos que são jogados para a plateia, texto por 
todo lado. Cada pessoa que entrar vai encontrar 
um poema numa cadeira. Papel. 

Você fez uma montagem, acho que era do Gra-
ciliano, que era com muitos livros...

Mas esse não. São laudas de poemas espalha-
das o tempo inteiro. Poema caindo do teto, poema 
sendo jogado, é poema na plateia, poema por todo 
lado. E isso em laudas. A gente está contando com 
o apoio da Semed, pelo menos já me garantiram 
que vão tirar todas as ‘xeroxs’ (risos).

E quando você pretende estrear esse espetá-
culo?

Eu acredito que daqui a um mês, um mês e 
meio. Acabou esse período de Copa, agora os es-
petáculos voltam.


