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Ministro do STF 
mantém Renan na 
Relatoria da CPI da 
Covid, no Senado

Ex-ministros da 
Saúde pautados 
para depoimentos 
desta semana

Pressão popular 
adia o título de 
cidadão honorário 
a Jair Bolsonaro

Fracassou mais uma tenta-
tiva de o Presidente Bolsonaro  
tirar Renan Calheiros da Rela-
toria da CPI da Covid. Mais  
uma derrota. O ministro do STF, 
Ricardo Lewandowski, rejeitou 
o pedido e manteve Renan no 
posto. Bolsonaro diz que não se 
preocupa com as investigações 
da CPI e acusa governadores e 
prefeitos.                                            Página 3
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   PACOTE

   EM MACEIÓ

   REJEITADO

   CPI DA COVID

PRESIDENTE

pode receber o título, mas não agora

CORUJÃO DA VACINA

Modalidade de vacinação deu ganho substancial nas atividades e até serviu de exemplo para outras cidades; Saúde de Maceió segue vacinação acelerada

SERVIDOR TERÁ DINHEIRO 
NA CONTA TODO FIM DE MÊS

ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO PASSAM A RECEBER SALÁRIO DENTRO DO MÊS TRABALHADO
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Com recorde de 97% das doses 
aplicadas, JHC amplia vacinação

A Prefeitura de Maceió 
segue avançando na vaci-
nação contra a Covid-19. Na 
sexta-feira (30), o prefeito 
JHC anunciou a ampliação da 
imunização para pessoas com 
comorbidades e a chegada de 

mais 7.500 imunizantes de 
CoronaVac, para aplicação 
da 2ª dose. “Vamos diminuir a 
faixa de idade para as pessoas 
com comorbidade. A partir de 
amanhã (1º) vamos vacinar 
pessoas com comorbidades 

com 58 anos; no dia 4, com 
57 anos; e dia 5, com 56 anos”, 
informou JHC. A segunda boa 
notícia, revelou o prefeito, é 
a chegada a Maceió de 7.500 
doses de CoronaVac, para 
serem utilizadas para apli-

car em quem espera pela 
segunda dose. Uma terceira 
novidade: os dados atualiza-
dos pelo Ministério da Saúde, 
de quinta-feira (29) para esta 
sexta (30), colocam Maceió 
com 97,1% de vacinação.
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SUBESTIMAR A PANDEMIA trouxe efeitos catastróficos para as famílias brasileiras

2 O DIA Alagoas

Expressão
EDITORIAL

Finalmente algo com potencial para desestabilizar 

a gestão Bolsonaro e colocar medo no Governo. Não 

se trata, como poderia se supor, das mais de 400 mil 

mortes por Covid-19, registradas na quinta-feira, 29, 

mas sim da apuração, através de uma CPI do Senado, 

das causas dessa tragédia. Esses números são sufici-

entes para deixar qualquer administração pública, no 

mínimo, constrangida. Mas, no Brasil atual, a triste 

marca, que deixa todos de luto, parece não sensibilizar 

Bolsonaro. Ele avança para o caos. A pandemia sempre 

foi encarada sob um ponto de vista ideológico e  nega-

cionista, cuja   visão de tão estreita, ousa sobrepor  

opinião desqualificada a fatos científicos. Essa postura 

não poderia levar a  outra coisa senão a um estado 

de  completa omissão. Mesmo diante desse desastre, 

o presidente afirma que não há nada para investigar, 

embora as evidências mostrem o contrário.  

As consequências políticas é o que mais aflige Bolso-

naro.  Tanto é que a CPI da Covid-19, criada para 

investigar a atuação do Executivo Federal no combate 

à pandemia foi ampliada, a pedido de aliados do 

governo, para investigar estados e municípios. A aposta 

governista é que, com os demais entes federados sob 

investigação, o foco na administração federal seria 

dispersado, dificultando a conclusão dos trabalhos. 

Ao longo da pandemia, as milhares de mortes nunca 

pareceram ser um problema com o qual o governo 

precisasse se preocupar. Quem compete coordenar em 

nível nacional medidas de combate à transmissão do 

vírus preferiu o discurso negacionista e o confronto. 

Atacar a vacina e seus criadores, ao invés de firmar 

parceria. É um dos jogos preferidos do Planalto. Sem 

falar nas inúmeras vezes que a oferta do imunizante foi 

dispensada pelo governo, como se fosse possível abrir 

mão de uma vacina em tempos de pandemia.  

Este conjunto de inações concorreu para criar o 

cenário dantesco, que todos vivenciam no momento. 

Entretanto, este mesmo cenário catastrófico foi 

descartado, ou quando muito minimizado, com 

declarações que afirmavam que tudo isso não passaria 

de “uma gripezinha”, ou projeções que garantiam que 

talvez o máximo de mortes chegaria a 800 pessoas. É 

óbvio que tudo isso é substância para uma CPI.  Assim, 

enquanto a comunidade científica alertar para o caos, 

Bolsonaro patrocina o obscurantismo, partido do 

qual ele é representante, e por defender essa bandeira, 

precisa ser responsabilizado. O temor de Bolsonaro 

é que o óbvio fique explicitado: sua decisiva ação 

patrocinando aglomerações, menosprezando o uso 

de máscara, receitando medicamentos sem eficiência 

comprovada, o embate com os governadores,  tudo isso 

concorrendo para potencializar a pandemia.

Temor do planalto

Estudar exige determinação, vontade, perseverança. Estudar 
é um ato difícil, exigente, preponderante. Estudar exige paciên-
cia, espera, dedicação. Estudar abre portas, caminhos horizon-
tes. Alguns sujeitos estudam porque são ou foram obrigados; 
outros sujeitos estudam porque aspiram um futuro melhor e 
vêm no ato de estudar um meio para realizar tais aspirações. 
Outros ainda já estão na fase adulta ou velhice e estudam pelo 
simples fato de orgulho do ato de aprender.

As aulas online proporcionam um acompanhamentope-
dagógico mais efetivo por parte dos gestores, coordenadores 
pedagógicos e dos próprios familiares, pois a internet facilita 
a interação. Uma coordenadora pedagógica da rede pública 
acompanhou algumas aulas de turmas da Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) do primeiro Segmento. Observou que as ativida-
des postadas pelo WhatsApp para esses adultos eram copiadas 
da internet, direcionadas para crianças. “Cole e recorte pala-
vrinhas”, “ligue a segunda coluna de acordo com a primeira”, 
“observe o modelo e faça”, “leia o texto, circule as letras maiúscu-
las e pinte as minúsculas...”. percebendo o baixo índice de parti-
cipação e devolutiva das turmas, e o alto número de evasão, a 
coordenadora procurou alguns alunos para saber o motivo das 
ausências/desistência/evasão. As respostas foram surpreen-
dentes: Estudante 1: “olhe professora, desisti porque trabalho 
o dia inteiro e a noite, cansado, chegava em casa e me apres-
sava para acompanhar as aulas. Mas a professora não ensinava 
nada que me despertasse o interesse. As atividades pareciam 
coisas para criança. Meus netos até riam de mim, dizendo que 
a ‘tia’ deles passavam atividades semelhantes”. Estudante 2: “Eu 
desisti porque a professora posta as atividades no WhatsApp, 
pede pra gente fazer e diz que no outro dia corrige. Não tem nada 
a ver com a minha realidade. Sou moto taxi. Quero saber como 
calculo a quantidade de litros da minha moto pelo numero de 
km rodados diariamente. Quero saber multiplicar o valor da 
gasolina pelo valor que consigo apurar diariamente. Comprei 
minha habilitação porque sei ler e escrever pouco. Mas gostaria 
que a escola me ensinasse a realidade do dia a dia. Quais as leis 
de trânsito atuais, o valor das multas, atitudes para ser um bom 
motorista. Estava conversando com meu amigo que é pedreiro. 
Ele quer saber como calcular a metragem de uma área para 
saber exatamente o material necessário para a construção de 
uma casa. Queremos aprender a viver a realidade como adul-
tos e não com criança. Os professores deveriam ensinar o adulto 
como adulto e não nos humilhar ensinado como se fossemos 
crianças. Assim, não me sinto bem para voltar a estudar”.

Professores/as que trabalham com EJA devem ter o cuidado 
para não afastar seus alunos, infantilizando-os, tornando-os 
limitados. O adulto tem experiências de vida, tem uma riqueza 
de fatos que vivenciaram com seus familiares, amigos, traba-
lho, etc. Professores de EJA devem partir do que o estudante já 
sabe para aquilo que ele não sabe. A leitura do mundo precede 
a leitura da palavra”, afirmou Paulo Freire na obra intitulada A 
Importância do Ato de Ler (1988). Com essa afirmação, Freire 
revela que o mundo que se movimenta para o sujeito em seu 
contexto pode ser diferente do mundo da escolarização. Dessa 
forma, a leitura das palavras na escolarização, ou de sua escrita, 
de nada implicaria na leitura da realidade.

Infantilização do Adulto
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O presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) voltou ao 
tapetão, desta vez ao Supremo 
Tribunal Federal (STF), para 
tentar tirar o senador Renan 
Calheiros (MDB/AL) da relato-
ria da CPI da Covid no Senado, 
que investiga ações e omissões 
do governo federal no combate 
à pandemia de Covid-19. No 
entanto, o STF rejeitou o pedido 
do Presidente e Renan perma-
nece relator da CPI da Covid.

Em entrevista, Bolsonaro 
voltou a contestar, na quarta-
-feira passada, o foco da CPI, 
que teria sido criada apenas 
para tentar tirá-lo do poder. 
Para ele, a Comissão deveria se 
limitar a investigar os repasses 
federais a estados e municípios, 
que deveriam ter sido usados 
no enfrentamento à crise sani-
tária. 

Ao interagir com apoia-
dores na porta do Palácio da 
Alvorada, Bolsonaro voltou a 
distorcer o tratamento ineficaz 
com cloroquina e disse mais 
uma vez que quer ser o último 
brasileiro a se vacinar. 

“Você vê: essa CPI vai inves-

tigar o quê? Eu dei dinheiro para 
os caras. No total, foram mais 
de R$ 700 bilhões, auxílio emer-
gencial no meio. Muitos rouba-
ram dinheiro, desviaram”, disse, 
fazendo acusações genéricas a 
prefeitos e governadores, sem 
apresentar nenhuma prova. 

“Agora, vem uma CPI para 
querer investigar conduta 
minha? Se ele foi favorável à 
cloroquina ou não. Pô, se eu 
tiver um novo vírus aí, eu vou 
tomar de novo, eu me safei 
em menos de 24 horas, assim 
como milhões de pessoas”, 
prosseguiu o presidente, igno-
rando que não há evidência 
científica de que o remédio 
que defende seja útil no trata-
mento da doença. 

Bolsonaro cobrou que a 
comissão convoque prefeitos e 
governadores ou a CPI será um 
“Carnaval fora de época”. 

“A CPI vai chamar [prefei-
tos e governadores] ou vai 
querer fazer Carnaval fora de 
época? Vão se dar mal. Aqueles 
que estão com esta intenção, 
lá tem gente bem intencio-
nada, gente lá que, não é que 
me defende, está falando a 
verdade, mas tem um ou outro 
lá que quer fazer uma onda só”, 

afirmou. 
O presidente do Senado, 

Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
por sua vez, usou suas redes 
sociais para relatar conversa 
com Bolsonaro, na qual teria 
pedido a manutenção de “um 
ambiente de colaboração entre 
os Poderes”. 

“Conversei com o presi-
dente Bolsonaro sobre a 
importância da manutenção 
de um ambiente de colabora-
ção entre os Poderes e união 
de propósitos para a superação 
da crise de saúde e retomada 
do crescimento com medi-
das de geração de emprego e 
as reformas administrativa e 
tributária”, escreveu. 

No dia anterior, Pacheco 
havia sido chamado de “irres-
ponsável” e “ingrato” pelo filho 
do presidente, o senador Flávio 
Bolsonaro (Republicanos-RJ), 
por ter permitido a instalação 
da CPI da Covid. 

O filho do presidente foi a 
um evento no Palácio, do qual 
Pacheco participou, só para 
tirar satisfação com o presi-
dente do Senado. A interlo-
cutores, Pacheco disse, horas 
depois, que não iria reagir à fala 
de Flávio.

INVESTIGAÇÃO está apenas no começo, ninguém sabe qual será o resultadoPoder

A Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) da 
Covid-19 está a todo vapor no 
Congresso Nacional. Mesmo 
que a contragosto do governo 
federal, o relator, senador 
Renan Calheiros (MDB-AL), 
segue “dando as cartas”. Na 
quinta feira passada, durante 
reunião dos membros da CPI, 
foram aprovados os requeri-
mentos para convocar o atual 
e os ex-ministros da Saúde 
do governo Bolsonaro, nesta  
terça-feira.

Seguindo a ordem crono-
lógica, serão ouvidos na terça, 
os ex-ministros Luiz Henri-
que Mandetta, pela manhã, 
e Nelson Teich à tarde. Já o 
general Eduardo Pazuello 
– que ficou no comando da 
Saúde por mais tempo – terá a 
quarta-feira toda para depor. 
No dia seguinte, quinta-feira, 
será a vez do atual ministro 
Marcelo Queiroga, e do dire-
tor-geral da Anvisa, Antônio 
Barra Torres.

Na outra semana está 

prevista a inquirição do 
ex-secretário de Comunica-
ção, Fábio Wajngarten – um 
dos mais esperados, assim 
como de Pazuello – e dos 
representantes da farma-
cêutica Pfizer. Neste caso, os 
requerimentos devem ser 
aprovados já na próxima terça.

O depoimento de Wajngar-
ten figura no “hall” dos mais 
aguardados após o ex-secretá-
rio de Comunicação de  Bolso-
naro conceder “entrevista 
bomba” à revista Veja, onde 
o publicitário responsabiliza 
o ministro (Pazuello) pelo 
atraso das vacinas e afirma 
que houve “incompetência e 
ineficiência”. 

Ainda durante a sessão 

de quinta-feira da semana 
passada, o senador Renan 
Calheiros, em requerimentos 
apresentados à CPI, pediu que 
fosse compartilhado o acervo 
documental da CPMI das Fake 
News onde haja uma relação, 
ou correlação, nas dissemina-
ções de notícias falsas sobre a 
pandemia. Lembrando que, 
sob esse aspecto, as notícias 
falsas variam do tratamento 
precoce com cloroquina (até 
para as emas) e vacina que 
transforma em jacaré.

A CPI da Covid-19 está 
apenas no começo, dizem 
que, em se tratando de CPI, se 
sabe como começa, mas não 
como termina. Nesse caso, 
parece que não.

OITIVAS dos ministros acontecem nesta semana; Wajngarten também foi convocado por causa de ‘entrevista bomba’

CPI vai ouvir: Mandetta, 
Teich, Pazuello e Queiroga

Ariel Cipola
Repórter    NA CÂMARA DE MACEIÓ

Pressão popular derruba 
homenagem a Bolsonaro

Fã de carteirinha do 
presidente Jair Bolsonaro, 
o vereador Leonardo Dias 
caiu na besteira de conceder 
um título de cidadão hono-
rário a seu grande ídolo, 
num momento crucial da 
vida nacional, com quase 
400 mil pessoas mortas pela 
Covid-19, cujo combate do 
governo federal tem sido 
desastroso, tanto é que uma 
CPI foi criada no Senado 
para investigar ações e 
omissões do governo no 
enfrentamento á pandemia.

A indicação do verea-
dor foi tão inoportuna que 
a reação da população não 
poderia ser outras. Vários 
vereadores se posicionaram 
contra a possibilidade de ter 
Bolsonaro como cidadão 
maceioense. Entidades da 
sociedade civil organizada 
também repudiaram a 
proposta de Leonardo Dias. 
O vereador ficou tão isolado, 
durante a discussão do seu 
projeto, na sessão da última 
quinta-feira, que o líder do 
seu partido, vereador José 
Márcio Filho, pediu para 
que ele retirasse a matéria 
da pauta. E assim ele fez.

Dr. Valmir e Teca foram contrários
Para os vereadores 

contrários à concessão do 
título, o autor da proposta 
voltou atrás com a apre-
sentação do projeto depois 
que viu que o mesmo seria 
derrotado. A pressão dos 
movimentos sociais e dos 
vereadores de esquerda 
fez com que o vereador 
Leonardo Dias solici-
tasse da Mesa Diretora 
da Câmara a retirada do 
projeto da pauta. 

Com isso, o aliado do 
presidente Jair Bolsonaro 
sofreu uma fragorosa 
derrota no parlamento 
municipal da capital. Mas 
os movimentos sociais 
continuam de olho nele e 
já deixaram claro que vão 
aumentar a pressão sobre 
a Câmara Municipal, até 
que o projeto seja definida-
mente arquivado.

O vereador Dr. Valmir 
(PT ) e a vereador Teca 
Nelma (PSDB) proferi-

ram os discursos mais 
contundentes, contra a 
concessão do título para 
Bolsonaro. Deixaram claro 
que seria lamentável, nesse 
momento de crise sanitária 
nacional, a Casa de Mário 
Guimarães conceder um 
título de cidadão a um 
presidente que está sendo 
investigado por negligên-
cia no combate à Covid-19 
e taxado de “genocida”.  

“Seria uma vergonha 
para nossa cidade e um 
desserviço à Nação”, disse 
Dr. Valmir, referindo-se 
homenagem proposta por 
Leonardo Dias ao presi-
dente Bolsonaro, cujo 
legado jamais será conside-
rado glorioso, levando em 
consideração a sua polí-
tica ‘negacionista’, que tem 
contribuído com a morte 
de quase 400 mil brasileiros 
contaminado com o novo 
coronavírus, de 2020 para 
cá.
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Ricardo Rodrigues
Repórter

Ricardo Rodrigues
com agências de notícias

SEM LOUROS

Concessão de título de cidadão maceioense acabou não sendo votada

SENADO

Comissão segue sob a relatoria de Renan Calheiros contra a vontade do Planalto

Bolsonaro contesta foco de CPI da covid



O Governo de Alagoas 
concluiu, na quinta-feira 
passada, o novo cronograma 
de pagamento dos servidores 
públicos e, a partir de agora, 
todo o funcionalismo rece-
berá seu salário dentro do 
mês trabalhado. Conforme 
o calendário, a iniciativa 
também passa a contemplar 
auditores fiscais, delegados 
da Polícia Civil, procurado-
res de Estado, oficiais da Polí-
cia Militar (PM), do Corpo de 
Bombeiros Militar (CBM) e 
os servidores que recebem 
mais de R$ 7 mil de salário 
líquido.

In i c i a d a  e m  j a n e i r o 
por  meio da Secretar ia 
do Planejamento, Gestão 
e Patrimônio (Seplag), a 
medida foi implementada 
para todas as categorias do 
Executivo e incluiu servi-
dores ativos e inativos. Há 
mais de 30 anos, o maior 
volume dos vencimentos 
do funcionalismo era pago 
apenas no dia 10 do mês 
subsequente ao trabalho 
executado. Agora, todos 
devem receber antes: até o 
último dia útil do mês.

“Esse é um momento 
histórico para o serviço 
público de Alagoas. Com 
muito planejamento, reafir-
mamos o nosso compro-
misso com o funcionalismo 
e, mesmo em um ano tão 
difícil como o que estamos 
vivendo, conseguimos dar 
mais esse passo em prol da 
valorização das pessoas que 
fazem o Estado acontecer”, 
afirma o secretário titular 

da Seplag, Fabrício Marques 
Santos.

De acordo com o secre-
tário, a mudança representa 
uma antecipação de R$ 
266 milhões no fluxo finan-
ceiro do Estado, estimu-
lando também a economia 
alagoana. A iniciativa só foi 
possível, entre outras coisas, 
graças ao trabalho desenvol-
vido em prol da solidez fiscal 
da máquina pública, atre-
lado à qualidade do gasto e à 
otimização dos processos da 
folha de pagamento.

“É importante pontuar 
que vamos à contramão de 
diversos Estados, onde o 
atraso no pagamento dos 
servidores é a norma. Além 
de colocarmos todas as faixas 
para receberem num mesmo 
mês, estamos garantindo, 
também, a reposição salarial 
de 4,52% para o funciona-
lismo já em maio. Essas são 
apenas algumas das medidas 
que estão compondo o eixo 
de valorização dos nossos 
servidores, uma frente que 
é prioridade para o Governo 
do Estado”, reforça o secretá-
rio do Planejamento.

NOVIDADE contempla efetivo ativo e inativo do serviço público estadualEstado

“Vamos à 

contramão 

de diversos 

Estados, onde 

o atraso no 

pagamento é a 

norma”

Minne Santos

Ascom
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APÓS 30 ANOS: Medida passa a beneficiar servidores de todas as faixas salariais do Estado

Pagamento é feito dentro 
do mês trabalhado em AL

MUDANÇA

também deve estimular a economia alagoana e foi alcançada graças à solidez fiscal da máquina pública



A Prefeitura de Maceió 
mostrou agilidade e sinto-
nia com o que era preciso 
fazer para diminuir as perdas 
no bairro de Fernão Velho. 
A histórica localidade, que 
fica às margens da Lagoa 
Mundaú, sofreu bastante 
com os efeitos das chuvas 
que castigaram a capital há 
aproximadamente dez dias. 
Em menos de uma semana, 
intervenções pontuais devol-
veram ao charmoso bairro 
sua tranquilidade e aprazi-
vidade de sempre. Vinte mil 
moradores estão sentindo de 
perto a presença do Execu-
tivo municipal.

Através do Programa 
Previne Maceió, a prefei-
tura inseriu Fernão Velho no 
cronograma de áreas que 
estão recebendo obras estru-
turantes de médio e longo 
prazos, buscando avançar 
com melhorias efetivas que 
possam diminuir os impactos 
causados pelas chuvas. 

Segundo Francisco Salles, 
coordenador do Previne 
Maceió, os moradores de 
Fernão Velho podem ficar 
tranquilos porque as obras 
estruturantes estão garanti-
das. “Executamos agora obras 
emergenciais para liberar a 
ladeira e restaurar algumas 
vias, mas vamos elaborar um 
plano para todo o bairro”, 
reforçou Salles.

O prefeito JHC esteve em 
Fernão Velho, quando a prin-
cipal ladeira de acesso foi 
interditada. Circulou pelas 
ruas, naquele momento, 
tomadas pela água; ouviu 
moradores e lideranças para 
encontrar soluções práticas e 
viáveis. 

Somente neste mês de 
abril, a comunidade vem 
recebendo a recuperação 
de sua rede de drenagem de 
escoamento de água pluviais, 
reconstrução de pavimento, 
ações  emergenciais  na 

encosta em torno da ladeira 
e reforço na iluminação, que 
irá beneficiar mais de 20 mil 
moradores de toda região 
lagunar, que abrange também 
as comunidades de Rio Novo, 
Goiabeira e ABC.

Com a liberação do trân-
sito na ladeira de Fernão 
Velho, as linhas de ônibus 
voltaram a trafegar, ofere-
cendo segurança e boa presta-
ção de serviço aos moradores 
que precisam trabalhar em 
diversos pontos da capital.

Somente na ladeira, as 
equipes técnicas realizaram 
a aplicação de mais de 100 
metros de lonas de conten-
ção em dois pontos com risco 
de deslizamento. Cerca de 15 
trabalhadores da Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento Sustentável (Sudes) 
também executaram a poda 
e supressão de árvores que 
apresentavam risco de desa-
bamento da via.

Foram restaurados os 
pontos de luz na principal 
ladeira que dá acesso ao local, 
onde cerca de 80% da ilumi-
nação estava totalmente 
apagada. Devido aos danos 
na rede elétrica, alguns pontos 
continuam no escuro até que 
o sistema da rede seja refeito.

De acordo com o coor-
denador da Defesa Civil de 
Maceió, Abelardo Nobre, um 
muro de contenção em um 
trecho da via foi erguido para 
sanar o problema de desliza-
mento, que comprometia o 
asfalto. 

Por sua vez, o secretário 
municipal de infraestrutura 
(Seminfra), Nemer Ibrahim, 
explicou que para estabilizar a 
área, foi preciso construir um 
muro de 5,5 metros de altura 
e seis metros de largura. “Nós 
agora estamos focados em 
concluir as obras de recupera-
ção das galerias para melhorar 
a rede de drenagem do bairro”, 
acrescentou Ibrahim.

PREVINE MACEIÓ traz obras estruturantes de médio e longo prazosCotidiano

MOBILIDADE

pavimentação e drenagem receberão melhorias

CHUVAS

evidenciaram os problemas estruturais de Fernão Velho

BAIRRO HISTÓRICO

recebe atenção da prefeitura de Maceió e passará por diversas obras abrangendo ainda Rio Novo, Vila Goiabeira e o ABC

PRONTA RESPOSTA da prefeitura foi fundamental para adotar ações e minimizar os danos pelas chuvas

Fernão Velho:  mais de 20 mil 
moradores serão favorecidos

Saneamento também está no foco das ações
Quem anda pelas ruas 

do bairro de Fernão Velho 
não imagina que embaixo 
daquele solo pavimentado 
existe uma rede histórica que 
marca sua fundação ainda 
nos anos de 1850, quando 
a Fábrica Carmem se insta-
lava em Maceió e dava início 
ao nascimento de mais um 
bairro da então jovem capital 
de Alagoas. 

De 8 mil moradores, o 
bairro conta hoje com 20 mil. 
As últimas chuvas na capital 
mostraram a vulnerabilidade 
do bairro quanto à capacidade 
da sua rede de drenagem, 
atingindo principalmente a 

segurança dos moradores. A 
Associação dos Moradores do 
Bairro de Fernão Velho lembra 
que toda rede que existe na 
comunidade foi construída 
pelos proprietários da fábrica 
para abrigar o pequeno grupo 
que moravam no local. 

“Passamos por algumas 
melhorias durante esses anos, 
mas nada que atenda real-
mente ao que precisamos 
que é uma maior segurança 
para os moradores nas ques-
tões estruturais”, colocou o 
presidente da Associação dos 
Moradores, Ewerton Matos. 

A própria comunidade, 
segundo Matos, tem se unido 

para conseguir diminuir esses 
danos e com a presença da 
Prefeitura de Maceió, após 
esses novos episódios, a união 
tornou-se um somatório de 
ações para atender as deman-
das da população. 

“A comunidade sempre foi 
muito carente da assistência 
da prefeitura e hoje pode-
mos ver, que na medida do 
possível, estamos recebendo 
essas ações focadas dentro 
do bairro e devemos reco-
nhecer essa assistência, pois 
sabemos que existem outros 
bairros que passam pelos 
mesmos problemas”, salien-
tou o Matos.
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ESTILO
NÃO IMPORTA o que você decidiu. O que importa é que isso te faça feliz!

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista Social

Sociedade com

EM ALTA | 

Sempre antenado quando 

o assunto é ESPORTES, 

o atleta Romildo Silva 

vem se destacando na 

grande Maceió no 

calistenia, o esporte 

do momento que 

trabalha todo o corpo 

do atleta. #aplausos

TODO ELE | 

O empresário Rogério 

Siqueira está sempre 

se destacando em sua 

rede social no Instagram @rogeri-

osiqueira_ postando 

excelentes #dicadosiqueira. 

#luxotoal

TIM TIM | 

Apagando com luxo algumas 

velinhas mágicas por mais 

uma linda primavera em sua 

vida, a poderosa e empresária de 

sucesso Olga Vital brindou 

in família esse momento 

+QESPECIAL na quinta-feira 

passada, dia 29. 

Parabéns!
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  Maio Amarelo I
Desde 2014, o Movimento Maio Amarelo abre o debate sobre 
prevenção de acidentes de trânsito com campanhas anuais que 
envolvem o poder público e a sociedade civil. A escolha do mês se 
deu porque ele é historicamente um marco mundial para a segu-
rança no trânsito e para o balanço das ações realizadas em todo o 
mundo. Foi em 11 de maio de 2011 que a ONU decretou a Década 
de Ações para a Segurança do Trânsito, que tem como meta a 
redução de acidentes de trânsito em 50%, no Brasil e no mundo. 
Também é realizada em maio a Semana Mundial de Segurança 
do Pedestre, também chamada de Campanha Zenani Mandela, 
em memória à neta de Nelson Mandela, vítima fatal do trânsito na 
África do Sul em 2010, com apenas 13 anos.

  Maio Amarelo II
O amarelo faz referência à “atenção”, numa alusão à sinalização de 
advertência. O mês é marcado por campanhas para a conscien-
tização de motoristas para os altos índices de mortes e feridos no 
trânsito em todo o mundo. Para este ano, o tema “Nós somos o 
trânsito” já conta com o apoio coordenado entre o Poder Público 
e a sociedade civil. Os acidentes de trânsito representam a nona 
maior causa de morte em todo o mundo, sendo o primeiro respon-
sável por mortes entre pessoas com 15 a 29 anos de idade, segundo 
órgãos internacionais.
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CLASSE A | 

O cirurgião-dentista 

Dr. Daniel Moreira é 

destaque in Maceió 

pelo brilhante trabalho 

que vem fazendo na 

transformação de 

sorrisos com lentes 

de resina

  Como manter a 
imunidade alta?
Como a imunidade é um 
conjunto complexo de célu-
las, tecidos, órgãos e molé-
culas que cumprem funções 
específicas em uma resposta 
coordenada para neutralizar 
vírus, bactérias, fungos e 
parasitas — antes que sejam 
fatais, coletamos dicas para 
manter a imunidade alta, 
que é preciso seguir um 
estilo de vida saudável. Veja 
alguns exemplos: alimenta-
ção balanceada e nutritiva, 
consumindo frutas, legumes, 
verduras e alimentos ricos em 
ômega-3 (vegetais e oleagi-
nosas) ajuda a fortificar as 
defesas do nosso organismo. 
O sono regulado é nossa 
segunda dica: dormir pouco 
ajuda a diminuir a imuni-
dade. Por isso, é importante 
manter noites de sono de pelo 
menos oito horas, até porque 
é durante esse período que o 
corpo repõe as energias perdi-
das durante o dia. A prática 
de exercícios regulamente 
não podíamos deixar de citar. 

A prática de atividade física 
é essencial para o fortaleci-
mento geral do nosso orga-
nismo. É ela que irá manter os 
ossos e músculos saudáveis e, 
consequentemente, a imuni-
dade elevada. Sendo assim é 
importante compreender a 
relação entre o sistema imune 
e o envelhecimento como 
sendo de grande importância 
para a saúde humana, parti-
cularmente no impacto das 
doenças relacionadas à idade. 
Além disso, também auxilia 
na promoção de intervenções 

específicas e mais eficazes 
para doenças geriátricas.

  Imunidade 
geriátrica
Mais um termo estranho que 
possivelmente na literatura 
e nos glossários da área de 
saúde, e na gerontologia, o 
leitor não vai encontrar. Mais 
se o termo chamou a atenção 
do leitor, para mim é o que 
interessa. Pois foi devido às 
últimas perdas de amigos, 

amigas e conhecidos e conhe-
cidas a aglutinação textual 
que me chamou a atenção 
mais uma vez, sobre a relação 
imunidade x velhice. Princi-
palmente agora que estamos 
desfrutando da  vacinação. 
Ou seja, que eu aprenda mais, 
destaque e multiplique a 
informação das característi-
cas intrínsecas que envolvem 
o processo para a imunidade 
em relacionando ao processo 
do envelhecimento na fase 
senil. 
Sabemos que o envelheci-

mento é um processo que 
envolve complexas mudan-
ças celulares e moleculares 
e na fase senil é mais envol-
vente e determinante. Sendo 
que esta mudança para o 
mundo biológico é estudada 
pela geriatria, campo que 
trata dos assuntos da pessoa 
idosa. A imunidade faz parte 
do nosso sistema imunoló-
gico, que é responsável pelo 
processo de defesa, quando 
o organismo é acometido por 
alguma infecção causada por 
vírus ou bactérias. O declínio 
generalizado das funções 
imunológicas, denominado 
de imunossenescência, tem 
consequências clínicas que 
incluem uma maior susceti-
bilidade às infecções respira-
tórias, neoplasias e doenças 
cardiovasculares. Manter a 
imunidade alta é essencial 
durante todas as fases da vida. 
No entanto, na terceira idade, 
após os 60 anos, isso se torna, 
praticamente, uma obrigação 
de saúde, ainda mais quando 
estamos passando por uma 
pandemia, como a crise do 
Coronavírus.

MANTER A IMUNIDADE alta é essencial em todas as fases da vida

   Francisco Silvestre   |  silvestreanjos@bol.com.br

Jornalista e gerontólogo

Poder Grisalho

  Contagem progressiva
Ao longo deste tenebroso tempo que estamos experimentando (de março de 2020 até os dias 
de hoje) venho editando esta nota com o título de “contagem progressiva” como uma forma 
positiva e esperançosa que tudo que está acontecendo tenha um final dez, cem ou mil e não o 
inexpressivo quantitativo e qualitativo, zero. Que também pode conotar: chegar à estaca zero. 
Outra imaginativa e confiante perspectiva é que se tivermos números expressivos e podero-
sos (quanto maior, melhor) como 10, 100 e 1000 determinando início de uma nova era para 
humanidade (ou seja, o após pandemia) com uma conotação de proposito égregoro super 
potencializado e vigorado de aprendizagens, com certeza teremos dias melhores. Assim 
sendo, seguir severamente obedecendo as medidas de prevenção de contaminação e disse-
minação do covid-19 é preciso e importante. Não devemos deixar de lavar as mãos com água 
e sabão ou higienizar à base de álcool para matar vírus. Evitar locais que favorecem aglome-
rações e manter pelo menos 1,5 a 2 metros de distância entre você e qualquer pessoa. Uso de 
máscaras, permanentemente, e respeitar todos os protocolos de recomendações, segurança 
e exigências de saúde local.

B-DAY | 

Guilherme e Maria Cecília, filhos do 

elegante casal Angela Maciel e Wel-

lington, ganharam luxuosa festa de 

aniversário na quinta-feira passada, 

dia 29, onde celebraram mais um b-

day ladeados de familiares e amigos 

mais íntimos. Felicidades!
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  Partilhar e Receber 
Na canção A Filha de Mané Bento, do saudoso Genival 
Lacerda, tem uma frase que diz: “O que é bom tá guardado”. 
Pois bem, o álbum BruMa: Celebrating Milton Nascimento, 
mais um trabalho de mestre do Mestre Antonio Adolfo, após 
algumas audições ficou guardado, como quem guarda uma 
relíquia atemporal, que será sempre nova, bela e revigorante 
ao ser revisitada. Agora, mesmo depois de tantas e meritórias 
louvações dos críticos e da imprensa especializada,ressaltando 
as inúmeras qualidades e acuidades desse álbum, não pude 

conter o desejo de socializar minha satisfação e felicidade de 

fruidor, toda vez que retorno aoBruMa, sem névoas.
Entendo que o título, o nome de um álbum, além de traduzir 
conceito, também pode sero fio condutor pelo o qual o autor 
constrói seus encantos e enigmas de Cnossos. Se bem que 

não deve ter sido o caso do BruMa, pois Antonio Adolfo só 
costuma dar nome aos álbuns após gravá-los. Abstraindo-
-me dessa premissa,BruMa, afora ser uma palavra que me soa 
bela, significa névoa, serração, nevoeiro, coisas das monta-
nhas de Minas Gerais. Portanto, ele foi muito feliz e perspicaz, 
quando amalgamou todos esses significados ao título do 
álbum epensounum acrônimo,para prestar homenagem a 
Brumadinho e Mariana,vítimas do rompimento devastador 
de barragens de rejeitos de mineração.
BruMaé um belíssimo e refinadotributo à música de Milton 

Nascimento, cuja alma e relevo mineiro o fez ente das Gerais, 
apesar do compositor ser carioca por nascimento. Desde 
o Festival Internacional da Canção, em 1967, onde Milton 
aconteceu com Travessia, que Antonio Adolfo o conhece e 
até trabalhou com o compositor “mineiro”. Como conhece-
dor da obra de Milton Nascimento, não deve ter sido nada 

fácil ajustar a trama da peneira até chegar às nove canções, 
que viraram temas instrumentais sob a óticada leitura jazz 
brazuca, característica do fazer musical do Mestre Antonio 
Adolfo. Não obstante, ele sempre acerta a mão, como um 
Midas contemporâneo. Foi assim, também, quando se debru-
çou sobre a obra de Chiquinha Gonzaga, por duas vezes, e 
deu vida aos geniais e antológicosViva Chiquinha Gonzagae, 
posteriormente,Chiquinha Com Jazz.
Os nove temas escolhidos, depois de uma pré-seleção 
de mais de trinta concorrentes, são da fase do Clube da 
Esquina (com exceção de Tristesse, que é mais recente), onde 
Milton Nascimento alicerçou sua base, com composições 
que ressignificaram padrões harmônicos e rítmicos, num 
modalismo espontâneo e, certamente, intuitivo. As canções 
receberam roupagem jazzística, de arranjos precisos, que 
encantam e afagam pela riqueza dos detalhes e pela sonori-
dade altamente cativante e aconchegada aos metais. Assim, 
Antonio Adolfo adicionou a esse repertório o seu vocabulá-
rio, tão característico à sua obra, porém, com o frescor das 
novidades,em releituras apropriadas, sensíveis e criativas, 
capazes de agregar novos valores ao que já nos era familiar e 
belo.
BruMa foi gravado em cinco dias, as vésperas do primeiro 
recolhimento social provocado pela pandemia, mas foi tempo 
suficiente para o mestrepoder contar com a participação de 
músicos notáveis e calhados à sua atmosfera musical, como 
Claudio Spiewark, Lula Galvão e Leo Amoedo (guitarras), 
Danilo Sinna, Jessé Sadoc, Marcelo Martins e Rafael Rocha 

ANTONIO ADOLFO e o álbum BruMa: Celebrating Milton Nascimento

   Màcleim   |  macleim@hotmail.com

Colunista

Depois do Play

(sopros), André Vasconcelos e Jorge Helder 
(baixos), Rafael Barata (bateria) e Dada Costa 
(percussão), todos sob a batuta gregária e 
generosa  do Mestre Antonio Adolfo, tendo o 
seu piano portentoso e insinuante como guia 
e protagonista na exata medida do partilhar e 
receber.
E tudo começa com:Fé Cega, Faca Amolada, 
numa levada deliciosa, que nos faz lembrar 
um trem Maria Fumaça pelas encostas das 
montanhas de Minas, como que  aprego-
andouma viagem inesquecível, onde fortes 
emoções serãoreveladas em arranjos e 

improvisos memoráveis, que perpassam de 
tema em tema, trazendo a certeza de que a 
partir do começodo embarqueNada Será 
Como Antes, Outubro, Canção do Sal, Encon-
tros e Despedidas, Três Pontas, Cais e Caxangá, 
serãobelas e pitorescas estações,pois o trem 
que chega já não é o mesmo da partida,  num 
misto de alegria, emoção e alguma  tristezana 
melancolia final deTristesse, a última estação-
Adolfiana. O fato é que BruMa tem o mesmo 
tanto de Milton Nascimento e de Antonio 
Adolfo em suas brasilidades. Juntos, vãosu-
bindo a Rua da Ladeira mundo afora!



Mas se o ocorrido for ligado à 
gestão, o síndico também pode 
ser responsabilizado?
Sim! Por isso existem cober-
turas específicas para danos 
causados à terceiros, como a 
cobertura de Responsabilidade 
Civil Condomínio, que garante 
os danos corporais ou materiais 
causados a moradores e visitan-
tes, e a cobertura de Responsa-
bilidade Civil do Síndico, que 
ampara os danos corporais ou 
materiais causados a terceiros, 
pelo síndico, por alguma falha 
em sua gestão.

Ainda assim existe outra situa-
ção que gera muitas dúvidas é 
quando ocorre algum dano aos 
veículos que estão no condo-
mínio?
Para isso há a algumas cober-
turas, como a de Responsabili-
dade Civil Guarda de veículos 
Simples, que garante o reem-
bolso em caso de incêndio ou 
assalto dos carros dos mora-
dores, visitantes ou clientes, 
quando estiverem estacionados 
dentro do empreendimento. 
Para garantir também a colisão 
é só contratar a cobertura 
Responsabilidade Civil Guarda 
de Veículos Ampla. No entanto, 
que para estar amparado o 
condomínio precisa ter mano-
brista. Há também a cobertura 
RC Portões, que cobre danos 
aos veículos por portões ou 
cancelas do condomínio.
Mas, nesta caso, não haveria 
cobertura por alagamento, 
porque a origem da água não 
vem de fora para dentro do 
condomínio. Já na cobertura 
de responsabilidade civil do 

Condomínio, é preciso ver o 
que está estabelecido nas 
condições gerais. Esse seguro, 
infelizmente, sempre exclui os 
danos decorrentes de vaza-
mentos e infiltrações, que 
parece que foi o que aconte-
ceu, o que também elimina 
a possibilidade de cobertura 
aos danos pelo desabamento 
ocorrido.
Por fim, no caso do seguro 
do RC Garagista há exclusão 
nas condições do seguro para 
desabamentos, alagamentos e 
inundações.

Nesse caso o ideal é o síndico 
conhecer as necessidades e os 
riscos que o seu condomínio 
pode correr?
Sim! A partir daí, terá condi-
ções de avaliar quais garantias 
e os tipos de cobertura que 

precisam ser contratadas e 
fazer a escolha mais adequada 
e completa. 
Essas informações deverão 
ser alinhadas com o Corretor 
de seguros habilitado, que 
poderá explicar quais são 
essas garantias, de forma que 
o síndico fique ciente sobre o 
que o condomínio terá direito. 
Assim, é possível evitar gastos 
inesperados, que compro-
metam o fluxo de caixa, bem 
como a sustentabilidade 
financeira do condomínio, 
Além de apoiar o Síndico, para 
que ele não seja prejudicado 
em situações mais graves.

Mas tecnicamente, no seguro 
de condomínio de Vila Velha/
ES, trata-se de risco excluído, 
pois não foi um acidente, mas 
problemas de manutenção? 

As autoridades já detectaram 
uma corrosão na estrutura de 
aço que sustentava
A construtora já manifestou 
apoio às vítimas, os moradores 
que foram obrigados a deixar o 
prédio deverão guardar todos 
os recibos de suas despesas 
enquanto a Defesa Civil não 
autorizar o retorno ao edifício. 
É possível que o prédio seja 
condenado. A liberação não 
será fácil, pois a situação 
é muito delicada. Como o 
síndico já estimou os prejuízos 
em aproximadamente R$ 1 
milhão.

  Conclusão
Em suma, esse é mais um 
incidente que comprova a 
importância de o corretor de 
seguros visualizar os prováveis 

riscos a que o condomínio 
está sujeito antes de fechar a 
contratação do seguro para, se 
for o caso, sugerir coberturas 
acessórias e complementares 
facultativas. 
Não adianta nada cobertu-
ras de R$ 50 mil ou 100 mil. 
Isso não cobre nada. Neste 
momento, se verifica a rele-
vância da presença do corretor 
para orientar o síndico e 
moradores até em relação aos 
valores contratados.
Gostou do tema de hoje? 
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!

É OBRIGATÓRIO seguro de toda edificação contra incêndio ou destruição                              

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro
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  Seguro Condomínio: a 
importância da cobertura 
de responsabilidade civil
Na noite de 22/4, a piscina de um condomínio de alto padrão 
em Vila Velha (ES), desabou em cima de uma garagem, 
causando uma grande repercussão pelo país. O vídeo do 
acidente viralizou. É possível que o prédio seja condenado. 
A liberação não será fácil, pois a situação é muito delicada. 
O síndico estimou os prejuízos em aproximadamente R$ 1 
milhão.
Situações inesperadas podem acontecer a qualquer momento 
e em qualquer lugar, por melhor que seja a gestão condomi-
nial. Acidentes envolvendo moradores ou funcionários e é 
preciso entender de quem são essas responsabilidades e os 
danos que o seguro pode não cobrir, por isso um seguro bem 
contratado, amparando os riscos que o condomínio está 
sujeito, é um grande aliado do síndico. 
Mas o que acontece nas áreas comuns, como acidentes 

com pessoas ou avarias a bens materiais, normalmente é de 
responsabilidade do condomínio?
Todo condomínio deve ter um seguro para garantir sua prote-
ção, e isso é uma exigência legal do Código Civil, em seu artigo 
134: “É obrigatório o seguro de toda edificação contra o risco 
de incêndio ou destruição, total ou parcial”.
O fato é que as situações nem sempre são fáceis de resolver.  
Assaltos, por exemplo, podem ser delicados para os condomí-
nios. Ele pode ter sido decorrente de falhas humanas, sistêmi-
cas ou de gestão. Fazer esse diagnóstico é muito complicado. 
É delicado afirmar a responsabilidade civil do síndico nesse 
âmbito. No seguro do condomínio existem coberturas espe-
cíficas para o amparo da subtração de bens do condomínio e 
também dos condôminos. 
No caso do condomínio em questão, não haveria cobertura 
por desabamento, se contratada, no seguro do condomínio, 
porque há exclusão clara para vícios construtivos e erros de 
projeto. Assim não caberia à seguradora, pela sub rogação de 
direitos, pagar e buscar ressarcimento por ação judicial contra 
o construtor.
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O Campeonato Alagoano 
já está se encaminhando para 
a Fase Final. Na edição de 
2021, nove clubes entraram 
na disputa pelo título, que no 
ano passado não teve rebaixa-
dos, levando em consideração 
a pandemia da Covid-19. Após 
as nove rodadas, os quatro 
primeiros times vão se enfren-
tar em sistema de mata-
-mata. CRB e CSA disputam 
a liderança, enquanto desde 
o sétimo até o terceiro colo-
cado, estão “grudados” na 
tabela de classificação e ainda 
têm chances matemáticas 
de avançar à segunda fase da 
competição. 

No que se refere ao modelo 
de disputa do campeonato, o 
Alagoano tem semelhanças 
com o Campeonato Carioca. 
Na Primeira Fase, os clubes 
jogam entre si em sistema 
somente de ida, somando um 
total de 8 jogos para cada. Ao 

final desta fase, os lubes classi-
ficados nos quatro primeiros 
lugares estarão classificados 
para a Fase Semifinal do Esta-
dual.

Na semifinal, o líder pega 
o quarto colocado, enquanto 
o vice-líder enfrenta o terceiro 
da tabela de classificação, 
em jogos de ida e volta, 
com mando de campo da 
partida final para a equipe 
com melhor campanha. O 
Carioca, que tem um modelo 
muito parecido, são 11 roda-

das com todos se enfren-
tando - também em sistema 
de pontos corridos, com os 
quatro primeiros classificados 
fazendo semifinais e depois 
finais - em duas partidas cada 
- para a disputa do título de 
campeão Carioca de 2021.

Em Alagoas, dois times 
serão rebaixados e, no atual 
cenário, já sofreram a queda 
de forma antecipada: CEO 
e Coruripe vão disputar a 
Segunda Divisão da compe-
tição em 2022. O “Hulk” que 

inclusive foi um dos represen-
tantes de Alagoas na Série D 
do ano passado, nesta tempo-
rada teve um desempenho 
muito fraco e não conseguiu 
a sobrevivência na elite do 
futebol do estado. Apenas um 
time da divisão de acesso vai 
subir para jogar a Série A esta-
dual no ano que vem.

E por falar em Série D, dois 
times que ainda brigam por 
uma vaga no G-4 disputarão 
o Campeonato Brasileiro da 
quarta divisão: ASA e Murici. 
O alvinegro de Arapiraca 
conquistou o bicampeonato 
da Copa Alagoas no início 
da temporada e vai disputar 
com o terceiro colocado a 
vaga na Copa do Brasil. Mas, 
antes disso, haverá a decisão 
do terceiro lugar para quem 
não conseguir chegar à final. 
Serão dois jogos e em caso de 
empate, a medalha de bronze 
será decidida nos pênaltis. Se 
o “Fantasma”, que já tem uma 
vaga na seletiva para a Copa, 
for também o terceiro colo-

cado do Alagoano, já estará 
garantido na competição 
nacional.

Depois de serem elimina-
dos da Copa do Nordeste e, no 
caso do CRB, com jogo pela 
Copa do Brasil somente em 
junho, o Galo e o Azulão vão 
com força máxima e foco total 
para conquistar o primeiro 
título da temporada. Despor-
tivo Aliança, Murici e ASA têm 
chegado bem nas últimas 
rodadas e podem surpreender 
os dois grandes de Maceió na 
fase eliminatória.  

CRB e CSA vão disputar 
a primeira colocação até o 
último jogo. Roberto Fernan-
des, técnico regatiano, já 
sinalizou para a necessidade 
de reforços, já que o elenco é 
“enxuto”. O CSA deve procurar 
peças novas no mercado para 
o restante da temporada. O 
discurso do treinador Bruno 
Pivetti, recém-chegado ao CT 
Nelson Peixoto Feijó, é de que 
precisa analisar o plantel e ver 
as posições mais carentes.

CLUBES DA CAPITAL estão bem posicionados na tabela de classificação para a próxima fase da competição

Alagoano “desenha” CSA e 
CRB na disputa pelo título                       
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COVID-19 TIRA, além da torcida, os dois técnicos do “Clássico das Multidões”

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  Sem 
favoritismo 1
Como em todos os clás-
sicos, CSA e CRB chegam 
para mais um jogo sem 
que se tenha uma ideia do 
que possa acontecer. Os 
dois times estão nivela-
dos por baixo, e mesmo o 
CRB tendo mantido uma 
boa base da temporada 
anterior, em campo, não 
consegue mostrar essa 
qualidade que se imagi-
nava no início dos jogos 
das diversas competições 
que disputa.

  Sem 
favoritismo 2
No CSA, ainda com proble-
mas para escalar o time 
em todos os setores, e 
um treinador com cinco 
dias em Maceió, testado 
positivo para a COVID 19, 
sem trabalhar o time e sem 

poder ficar na área técnica 
do jogo, vai sobrar mesmo 
para o Adriano Rodrigues, 
que conhece o time e tem 
o grupo na mão. Até minu-
tos antes do jogo, qualquer 
que seja a divulgação 
sobre o time que vai jogar, 
é mera especulação.

  Classificação
A cada rodada do Campeo-
nato Alagoano as posições 
vão se alternando nas quatro 
primeiras colocações. O 
Desportivo Aliança, que 
já chegou a ser o segundo 
colocado, hoje, está fora do 

G-4, perdendo a posição 
para CSE e Murici, essas duas 
equipes que se enfrentaram 
na quinta-feira última e o 
CSE venceu por 2 a 0. Com 
vitória de CSA ou CRB, ou 
mesmo com um empate 
entre ambos, os dois times 
continuam na frente.

  Um clássico sem treinadores titulares
Coincidência ou não o clássico CSA X CRB, além da famosa rivalidade de mais de 100 anos, 
traz um capítulo especial para esse sábado (1º), no estádio Rei Pelé: a ausência dos trei-
nadores dos dois times, por conta do teste positivo para a COVID 19. No Dia do Trabalha-
dor, Roberto Fernandes (CRB) e Bruno Pivetti (CSA) não podem trabalhar, e nem podem 
comparecer ao estádio, devendo cumprir um período de quarentena como manda o 
protocolo.
Para Bruno Pivete a situação é pior. O técnico faria sua estreia no comando do CSA, depois 
de uma semana de absoluto segredo da diretoria do clube. Sem pressa e, ao mesmo tempo 
preocupada com o tempo, a diretoria fez a aposta no jovem treinador que estava na 
Tombense, de Minas Gerais, depois de vários nomes conversados e reprovados pelo presi-
dente Rafael Tenório, que assumiu a responsabilidade pela contratação do novo treinador.
Agora, CSA e CRB vão a campo com os assistentes técnicos. No CSA, o segundo assistente, 
Adriano Rodrigues, porque o que veio com Pivete também está infectado. No CRB, se 
passar bem pelo teste do coronavírus, Fernando Alves será o comandante, mas ainda existe 
uma ponta de dúvida, já que ele e o titular são como carne e unha, estão sempre colados, 
trabalhando, conversando, viajando, vivendo o dia-a-dia do futebol no clube.

Thiago Luiz
Estagiário

CSA E CRB CHEGAM
à reta final do Campeonato Alagoano disputando a liderança da primeira fase

l Mesmo que não seja 
uma conversa direta, o novo 
presidente do CRB, Mário 
Marroquim, não perde tempo 
em alfinetar a gestão anterior, 
ou seja, Marcos Barbosa;

l Marroquim fechou a 
semana dizendo que, aos 
poucos, a nova diretoria vai 
organizando o clube, inclusive 
dando condições para que os 
jogadores permaneçam mais 
tempo no CT do clube;

l Chegou a dizer que 
comprou um fogão novo indus-
trial, uma geladeira, televisão 
e montou uma estrutura para 
que todos se sintam bem no 
novo ambiente, onde eles vão 
concentrar nos próximos dias;

l Por seu turno, Marcos 
Barbosa anda muito calado e 
quem conhece o ex-presidente 
sabe que ele não é de ficar 
muito tempo assim. É possível 
que, mais cedo ou mais tarde, 
venhamos a ter réplica e 
tréplica no CRB. Quem viver, 
verá.

  ALFINETADAS...
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Desde 1978, quando a 
Mitsubishi Motors apresen-
tava ao mercado a primeira 
versão da picape L200, o 
modelo se consolidava 
como um dos mais robus-
tos e capazes do mercado, 
com capacidade de carga de 
mais de uma tonelada. Não 
demorou nada para a picape 
se consolidar como um 
sucesso em vendas global-
mente e ser o Mitsubishi 

mais vendido de todos os 
tempos. No Brasil o modelo 
passou a ser produzido na 
fábrica da HPE Automotores 
em 1998 e imediatamente 
conquistou o mercado, 
sendo a mais vendida de seu 
segmento no País em 8 dos 
10 anos seguintes. Hoje, 23 
anos após o início da produ-
ção nacional, a picape ainda 
é o veículo mais vendido 
da Mitsubishi no Brasil, 

com mais de 50% do total 
de modelos comercializa-
dos pela empresa. Pensada 
em atender às mais diver-
sas necessidades do cliente 
Mitsubishi Motors no Brasil, 
a L200 Triton Savana carrega 
em seu DNA toda a vocação 
off-road da marca. 

O veículo chega neste 
mês em todas as concessio-
nárias Mitsubishi do País 
com preço de R$ 204.990.

Claudio Teixeira se tornou 
oficialmente o primeiro dono 
de uma Ram 1500 Rebel no 
Brasil. Morador de Ponta 
Grossa (PR), o empresário foi 
buscar a aguardada picape 
na concessionária Divesa, 
em Londrina, região norte 
do Paraná. Essa entrega 
inicial das 100 unidades de 
pré-venda (esgotada em 18 
horas) caiu nas mãos de um 
verdadeiro amante da marca. 
Os demais exemplares da 
única premium muscletruck 
do país serão distribuídos ao 
longo dos próximos dias. A 

nova aquisição de Teixeira é 
a quarta Ram que passa por 
sua garagem e fará compa-
nhia a uma 2500 Laramie 
2020 e à clássica antepassada 
Dodge D100 1971, produzida 
em São Bernardo do Campo 
(SP) e parte da longa tradição 
da marca com os motores V8, 
como o HEMI de 5,7 litros e 400 
cv da Ram 1500 Rebel. “Sou 
apaixonado por caminho-
netes desde criança e nesta 
altura da vida consigo me 
dar ao luxo de ter um veículo 
como esse”, diz Teixeira. Para 
começar bem, o primeiro 

contato do empresário com a 
1500 foi intenso, cobrindo os 
quase 300 km entre a conces-
sionária e a cidade onde vive. 
“No dia seguinte fui para o lito-
ral com ela. Já fiz mais de 850 
km até agora”, conta o empre-
endedor do ramo de trans-
portes. “A Rebel é um show. 
Tem um torque muito bom e 
ótima estabilidade, sem falar 
no silêncio e conforto que ela 
proporciona. Quem andou 
comigo adorou e acho que 
quem a vê de fora também, 
pois por onde passa chama 
atenção”.

508 Peugeot Sport 
Engineered
Verdadeira vitrine tecno-
lógica, o 508 PEUGEOT 
SPORT ENGINEERED 
representa o ápice da 
experiência dos enge-
nheiros da PEUGEOT 
SPORT. Seu conjunto de 
propulsão de 360 cavalos 
faz do modelo o veículo 
de série mais potente já 
fabricado pela PEUGEOT. 
O prazer de conduzir está 
na essência do DNA da 
PEUGEOT, por isso os 
engenheiros da PEUGEOT 
SPORT adaptaram o chassi 
do 508 PEUGEOT SPORT 
ENGINEERED para chegar 
a um excelente equilíbrio 
conforto/comportamento.
Criado nas oficinas da 
PEUGEOT SPORT, em 
Versailles e fabricado 
em Mulhouse, ambas na 
França, o carro já pode 
ser encomendado desde 
outubro de 2020, quando 
foi feito o anúncio da volta 
da PEUGEOT ao Campe-
onato Mundial de Endu-
rance (WEC), em 2022, na 
prestigiosa categoria LMH 
(Le Mans Hypercar). 

Spin domina mercado de 
carros de sete lugares
Hoje cerca de 60% das 
vendas do Chevrolet Spin 
estão concentradas nas 
configurações de sete 
lugares. Este é o maior 
percentual desde o fim de 
2012, quando o modelo 
foi lançado. De lá para 
cá, o produto passou por 
evoluções visuais, mecâ-
nicas e tecnológicas, mas 
foi depois da chegada do 
sistema corrediço para a 
segunda fileira de bancos 
que a participação da 
configuração de sete 
lugares superou a de cinco 
lugares. Esta funcionali-
dade permite deslocar os 
assentos da fileira central 
para frente ou para trás em 
até 11 centímetros, assim 
como o ângulo do encosto.
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Yamaha vai parar a 
produção no Brasil
Considerando a situação 
adversa na cadeia de 
suprimentos decorrente 
da crise de abastecimento 
causada pelos efeitos da 
pandemia do Corona-
vírus, e visando ajustar 
o fluxo do recebimento 
de insumos, a Yamaha 
suspenderá as atividades 
em algumas de suas linhas 
de produção de moto-
cicletas, no período de 3 
a 12 de maio.Nas linhas 
afetadas, os colaboradores 
estarão em férias coletivas. 
A produção de motores 
de popa, bem como as 
demais atividades opera-
cionais da Yamaha Motor 
da Amazônia, Yamaha 
Motor Componentes da 
Amazônia e da Yamaha 
Logística permanece-
rão em plena atividade 
durante esse período.

   DUAS  |  RODAS

Mopar reforça liderança 
da Nova Fiat Toro 
em acessórios
As inovações e possibili-
dades disponíveis em toda 
a linha da Nova Fiat Toro 
também se refletem no 
programa de pós-vendas. 
Estamos falando da picape 
com o maior número de 
acessórios do mercado 
brasileiro. O que ajuda a 
explicar o fato de a Toro ser 
o veículo do grupo Stellantis 
mais customizado por seus 
proprietários. Dos 71 itens 
que compõem o portfólio de 
acessórios originais Mopar, 
14 são inéditos. A exemplo 
da capota rígida de alumínio 
para a caçamba. 

Quarta geração da L200 Triton 
Savana com preço de R$ 204.990

Primeira Ram 1500 Rebel 
vai para fã da marca



Ano  009   Número  428   R$  1,00

Alagoas  2 a 8 de maio  2021

C
A

M
P

U
S

Dois

dedos

de

prosa

Este artigo faz parte de nossa preocupação com a História do Desenvolvimento de Alagoas 
e será posteriormente resumido para inclusão em um 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 aconse-
lhamos ao leitor interessado 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 (VI)
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Continuação
A informação codificada como N/JO7/00009/9101 /

BT9/290896 dedica-se à situação da CEAL. Ela foi incorporada 
ou gerada em 29.08.1996 e logo de início traz a notícia de que 
a Assembleia Legislativa havia autorizado que a CEAL fosse 
passada para a União; a votação teria sido acompanhada di-
retamente por trabalhadores da empresa e que receberam a 
decisão debaixo de vaia; isto acontecia no dia 28 de agosto de 
1996. Os servidores, depois, tomam a decisão de contratarem 
advogado e, para pagamento, se dispuseram a descontar 1% 
do salário dos meses de agosto.

Neste mesmo dia 28, chegava Lula à Alagoas e trazia o de-
bate para o campo do açúcar. Veio em função das eleições 
para Prefeitura de Maceió e incrimina o açúcar, ainda no ae-
roporto.  E ele se manifesta contrário à venda da CEAL. Com 

relação ao açúcar, ele se manifesta:

À tarde, LULA participou de um comício, em 
prol da candidata do PT à Prefeitura de MACEIÓ, 
Dep Est HELOÍSA HELENA. Na oportunidade, o 
ex-Presidente de PT afirmou: “o culpado pela crise 
financeira de ALAGOAS não pode ser o salário do 
funcionalismo público, pelo amor de Deus, porque 
são funcionários malremunerados em sua grande 
maioria. Tenho acompanhado, através da impren-
sa, os encontros entre os poderes Executivo e Judi-
ciário. Quem tem de ser processado por ter come-
tido um crime contra a população de ALAGOAS? 
Uma pessoa que leva o Estado à falência, como le-
varam ALAGOAS, tem de ser presa”.

O desvio das Letras
Nestes mesmos dias, tinha-se em pauta, novamente, a re-

presentação realizada pelo da venda das Letras, levantada ju-
ridicamente pelo Procurador de Justiça Luiz Carnaúba, sobre 
desvio praticado com os recursos advindos da venda das Letras 
Financeiras do Tesouro Estadual. No dia 28 de agosto, o juiz fe-
deral Sérgio Wanderley notificou ao governador, dando o prazo 
de dez dias para resposta e juntada de documentação. Ao que 
tudo indica, os fins de agosto cresceram o tom dos problemas. 
O processo indica, também, que é destes tempos, a decisão do 
presidente do Tribunal de Justiça que, ainda de acordo com o 
que se encontra escrito, havia comentado sobre as dificuldades 
de entender-se com o Executivo.

O Deputado e o PDV
Surge outro informe, agora datado do dia 30 de agosto de 

1996, quatro meses antes da decisão de todo o problema. Vi-
mos que estava rompido o caminho para o Judiciário; agora, 
aparece o bloqueio de uma outra estrada, reduto de partidários 
de Suruagy e tratava-se a Associação dos Municípios de Ala-
goas, agora presidida pelo Prefeito de Maceió que era Ronal-
do Lessa. A informação era que a entidade possivelmente iria 
proceder de forma similar à família Monteiro e ao Judiciário, 
pedindo, também, bloqueio do Fundo de Participação: ICMS e 
Taxa de Iluminação que era cobrada pela CEAL, vindo à tona, 
novamente, a questão do ICMS e as usinas. A matéria seria de-
cidida em uma Assembleia que seria realizada no dia 2 de se-
tembro, praticamente cinco dias antes do 7 de setembro.

Alagoas já estava começando a discutir o Programa de De-
missão Voluntária, que já havia sido implantado no Rio Gran-
de do Sul e o mentor intelectual teria sido o deputado federal 
Thomaz Nonô. Em uma reunião com o ministro Nelson Jobim, 
o deputado teria solicitado a abertura de crédito para que se 
conseguisse implantar em Alagoas. O Processo, neste mesmo 
relatório dos acontecidos dentro da crise de Alagoas, comenta 
sobre as relações entre o Executivo e o Judiciário. Talvez não 
erraremos ao dizer que até esta oportunidade ainda era livre o 
trânsito com o Legislativo. Segundo o relatório, Nonô teria dito:

O Deputado declarou, ainda, que na oportunida-
de, o Ministro deixou claro que o Presidente do Tri-

bunal de Justiça de Alagoas (TJ/AL) está dificultando 
o fechamento do acordo entre os três poderes do Es-
tado. Em seguida, THOMAZ NONO concordou com 
o Ministro, argumentando: “realmente falta sensibi-
lidade ao Presidente do TJ/AL e há apego excessivo 
às formalidades jurídicas”. Finalizando, THOMAZ 
NONO falou que o Judiciário/AL reivindica a libe-
ração de R$ 49 milhões referentes aos duodécimos 
atrasados e o acordo prevê repasse de apenas R$ 16 
milhões. Que a dívida de ALAGOAS está em cerca de 
R$ 1,07 bilhão e sua receita mensal é de apenas R$ 
65 milhões. Só a folha de pagamento do Estado, sem 
incluir os encargos sociais, consome R$ 50 milhões.

Se ainda havia caminho na Assembleia a situação merecia 
ser olhada com cautela e o deputado João Neto que seria do 
PSDB havia feito um comentário, que nos parece uma espécie 
de advertência: ou enfrentava o açúcar ou o problema explo-
diria. E o PSDB não seria um partido que passasse ao largo dos 
interesses do açúcar. Teria afirmado João Neto: faliu o Governo 
e a administração pública estadual. O Governo precisa deixar 
de lado sua passividade e rever logo esse acordo com os usineiros 
que continuam sem pagar impostos. Sua contribuição, no ano 
passado, não passou de 9% da receita. O pronunciamento era 
radical quanto à decretação da falência do Governo e a inter-
ferência do açúcar era visto como capital, devendo, ainda, ser 
levado em conta que João Neto era ligado, profissionalmente, 
à área fazendária.

Chegava 7 de setembro e chegavam as eleições. No dia 29 
de agosto, o comandante da Polícia manteve reunião com o 
presidente e juízes do Tribunal Regional Eleitoral e o assun-
to somente poderia ser um: quais as possibilidades da Polícia 
para a eleição que se desenvolverão? Estava-se a, praticamen-
te, a um mês das eleições e nos parece que o Governo não mais 
contaria com facilidade, com o apoio da própria Polícia e que, 
na realidade, o coronel como comandante estava desejando 
resguardar a sua tropa, pois, sem dúvida, os efeitos sobre ela 
eram pesados pois vivia o mesmo drama para sobreviver. É 
bem possível que, desde agosto, a situação de Suruagy estives-
se insustentável, tão larga a frente que teria de lutar, pois estava 
claro que todo pessoal dependente do Estado se encontrava 
em situação altamente vexatória. Ao se ler o que o agente re-
passou, é necessário dar ênfase ao termo promessa.  

A negociação da CEAL
   ARTIGO  |  Luiz Sávio de Almeida Professor
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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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O último informe

Infelizmente o processo termina ou foi sec-
cionado em 12 de setembro e o último informe 
começa por demonstrar o começo do não alinha-
mento da Assembleia Legislativa, quando o depu-
tado Antônio Albuquerque, em virtude no não do 
pagamento dos duodécimos, fecha a Assembleia 
e libera os funcionários, segundo o documen-
to. Em seguida, o documento lista uma série de 
acontecimentos policiais que se verificaram e que 
reproduzimos abaixo:

-  06 SET 96 - Assalto a Agência do 
Banco do Brasil, em Igreja Nova/AL; 

-  08  SET  96  -  Pessoas  ainda  não  
identificadas  tentaram  incendiar  a  
Sede  da  Assembleia  Legislativae 
o Palácio Marechal  Floriano  Pei-
xoto, centro de  MACEIÓ/AL, usan-
do  fogos  de artifícios, tipo rojões. 
No mesmo dia, utilizando bombas 
incendiárias, tentaram incendiar 
o Gabinete  do  Vice-Governador,  
MANOEL  GOMES  DE  BARROS,  
localizado  no  bairro do Farol, em 
Maceió/AL;

- 09 SET 96 - Em vista do aquar-
telamento da Polícia Militar, ocorre-
ram assaltos a postos de gasolina, as 
Agências Bancárias Bemge, levando 
R$ 13 mil, e Produban - R$ 3 mil;

 -10 SET 96 - Pessoas, ainda não 
identificadas, incendiaram parte da 
Agência de Turismo denominada 
“ASSEMARK”, pertencente a MÓNI-
CA SURUAGY, filha do GOV/AL DI-
VALDO SURUAGY;

10 SET 96 - A Sede da Guarda Mu-
nicipal de MACEIÓ, localizada no 
Bairro do Vergel, foi incendiada por 
três pessoas, ainda não identifica-
das. Os mesmos renderam a vigilân-
cia e começaram a incendiar a Sede 
da Guarda. Em seguida fizeram uma 
ligação telefônica ao Corpo de Bom-
beiros, alegando que estava ocor-
rendo um princípio de incêndio no 
bairro da Pajuçara; 

-10 SET 96 - Assalto a Agência do 
Produban, em Maceió;

 -11 SET 96 - A Secretaria da Fa-
zenda teve inúmeras vidraças que-
bradas, por pessoas ainda não iden-
tificadas; e

 - 12 SET 96 - Assalto a Agência do 
Banco do Brasil, em São Luiz do Qui-
tunde/AL. Tais ocorrências extrapo-
lam os índices registrados no Estado, 
caracterizando a queda das normas 
de Segurança Pública. A maioria 
ocorreu durante a madrugada e com 
as mesmas características.

O fim esperado
A marcha do processo é desfechada como to-

dos conhecem: um fim que ninguém esperava de 
um modelo a expressar-se na condução do Esta-
do e uma nova fase do Estado pós-1964. O mo-
delo foi autofágico por ter levado à exaustação o 
modelo de gerência do Estado que não contava 
com uma efetiva gerência do capital capaz de ge-
rar postos de trabalho, exaurido na sustentação 
do açúcar; o modelo cai e se tem a continuidade 
do Estado do açúcar que vai terminar, também, 
por esgotar a sua própria possibilidade de susten-
tação. A permissividade com que sempre operou 
terminou por inviabilizar sua posição de mando 
no Estado, restando saber se é capaz de ressusci-
tar do estado em que se encontra ou se é capaz de 
repor-se no poder. 

Quem sabe quanto ao que pode acontecer? 
No entanto, dificilmente retornará aos áureos 
tempos, caso não exista interesse por parte do 
jogo político. Suas grandes forças sustentadoras 
parecem não mais existir como a Cooperativa e 
seu apêndice bancário, no que chamo a atenção 
para o Banco do Brasil e o fantasma do Banco 
da Produção. Duas fontes que teriam como fun-
ção estimular a produção e dinamizar o capital, 
submeteram-se ao modelo de controle do poder 
e investimentos que poderiam tornar o capital 
operante no desenvolvimento, terminaram sub-
sidiando a mesmice na economia que se voltava, 
também, para a manutençãono Quadrante II de 
Alagoas de um buraco negro econômico. Isto le-
vava a uma farsa econômica: onde se encontrava 
a grande concentração do Produto Interno Bruto 

era, justamente, onde não se dava a dinâmica de 
renovação a partir do capital e isto teria uma in-
cidência notávelno prolongamento do estágio de 
subdesenvolvimento de Alagoas.

Aquilo que era considerado a grande expres-
são do capital era, na verdade, um dos maiores 
elementos de retardamento, especialmente, na 
organização agrária e, nisto, a interferência radi-
cal na vida dos fornecedores e dos trabalhadores. 
Não temos qualquer ideia do montante dos direitos 
trabalhistas e previdenciários que estão implica-
dos no seio da chamada recuperação industrial, 
algo que evita a falência, mas não realiza o fun-
damental: o reordenamento da matriz de produ-
ção ea modernização do mundo agrário de mata 
e litoral.

Sempre o açúcar demarcou a produção da 
chamada Macrorregião Leste de Alagoas, com seu 
último grande centro em direção a Sul, estabele-
cido em Coruripe. Aliás, uma direção Sul pós São 
Miguel dos Campos, quando a tecnologia rompe 
com o nicho do massapê e se estende pelas terras 
de tabuleiro, viabilizando, dentre outros pontos 
a mecanização, que era impossível nas elevações 
a Norte. Se esta recuperação judiciária não leva à 

modernização da produção, pouco estará significando.  

Atualmente, por exemplo, fornecedores continuam 

sob pressão e o espaçamento dos pagamentos 
representam, por outro lado, a manutenção do 
grande complexo de mando que teve a moenda 
de Thoméde Souza.

O ingresso da usina, considerado como avan-
ço frente à produção banguezeira, aprofunda, no 
entanto, vícioscomo crédito fácil e o tipode rela-
ção com o poder de mando. A capacidade de ge-
rência retira o foco da renda e prejudica a dinâmi-
ca empresarial, em uma atividade vulnerável em 
duas instâncias essenciais: a de mercado e a me-
teorológica. Ao nascer para dar-lhe maior nível de 
sustentação, o Instituto do Açúcar e do Álcool em 
sua tutelagem mantém e resguarda a posição que 
estava armada na operacionalização da matriz de 
produção e,  nisso,  maximiza tanto os vícios de 
operação da empresa quanto as suas condições 
políticas; ao desaparecer, o IAA  desampara a 
atividade frente ao mercado, o complexo de pro-
dução montado desde os finais do século XIX: a 
usina é republicana, no sentido de ter surgido na 
República, mas traz em si, associado ao universo 
da produção, a marca política que vem da rotina 
de sua organização colonial.

Se ele estiver correto, não houve acordo (como 
dissemos anteriormente) fundado em informes e 
sim, de acordo com este outro: promessa. Se não 
estamos errados na análise, prometeu-se o im-
possível e a esta altura é de se perguntar qual a as-
sessoria que se encontrava dando subsídios para 
Suruagy, perguntar sobre a natureza da assessoria 
e se ele ainda estava em condições de encontrar 
saída ou apenas ir prolongando a situação. Note-
-se que a promessa teria sido a de que até o fim de 
setembro seriam pagas quatro folhas o que não 
deveria ser possível, nem do ponto de vista finan-
ceiro e nem o ponto de vista político.

Veja-se, por outro lado, neste informe, a vul-

nerabilidade do comando responsável em grande 
plano pela ordem pública: ele estava dependente. 
É por isto que de modo inteligente, a sua resposta 
ao Tribunal é um sim e um não. Note-se, por ou-
tro lado, o incômodo do termo sabatinado que se 
encontra no texto.

Diz a ACE:

O comandante da Polícia Militar/
AL, Cel JOÃO EVARISTO SANTOS, 
foi sabatinado no dia 29 AGO 96 
pelo Presidente e juízes do TRIBU-
NAL REGIONAL ELEITORAL (TRE), 
quanto à participação de sua insti-

tuição nas eleições de 03 OUT 96. O 
Cel EVARISTO referiu-se à promessa 
do Gov. DIVALDO SURUAGY de pa-
gar duas folhas salariais até 05 SET 
96 e outras duasno dia 30 SET, o que 
viabilizará a participação da PM na 
segurança das eleições. Entretanto, 
o Cel.  EVARISTO adiantou que, se 
até 05 SET o Governo não viabilizar 
o pagamento prometido, iremos nos 
aquartelar disciplinarmente e, nos 
quartéis, aguardaremos a solução 
do problema. Por outro lado, os juí-
zes do TRE demonstraram não acre-
ditar na promessa do Governador.
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Vive-se, a nosso ver, um novo engano polí-
tico: pretende-se dar ao mercado, aquilo que 
nunca esteve preparado para ser. A transição 
prescindiu da necessária adequação: a transfor-
mação do que era uma gerência patrimonial em 
uma gerência empresarial e o que resultou para 
Alagoas foi, dentre outros pontos, a migração de 
capital no universo de produção local e no des-
locamento para outras áreas geográficas. Isso é 

visto quando se começa a transformar o usineiro em 

gestor de grupo econômico e a se falar em usinas 
no sul. O interessante é que o grupo econômico 
que surge é nominado, tem o nome, tem a assi-
natura de um dono e nasce talvez a maior sín-
tese alagoana do açúcar: mesmo no que não é 
da usina sempre permanece usineiro, haja vista 
certas falências, haja vista o que aconteceu den-

tro do universo jurídico do chamado Acordo dos 
Usineiros.

Estes deslocamentos, também dentre outros 
pontos, demonstravam o entendimento de que 
algo deveria ser refeito, mas jamais se iria além 
da história da usina: isso era um limite, uma 
fronteira.O nome de grupo era um grande indi-
cador direto do poder local, uma contiguidade 
histórica do que se associaria à ideiada usina 
que, de tão personalizada, corria para a deno-
minação do grupo. O usineiro era uma realidade 
política muito mais forte do que a usina como 
empresa, não importa a dissociação que aconte-
ceu entre cooperados e não cooperados.

Se percorrermos a imprensa, teremos a mar-

cha clara que historicamente se dava em dire-
ção ao juízo final açucareiro que, nos parece, a 
chamada recuperação industrial não impedirá, 
salvo se a usina mudar e nisto seu contexto tam-
bém. Ela não estava em um vácuo, mas em um 
determinado contexto de produção que as abri-
gava. O termo recuperação judicial leva a um de-
terminado caminho que não implica em refazer 
necessariamente, relação com fornecedores e 
trabalhadores.  Por outro lado, vem a pergunta: 
seriam as usinas recuperáveis nesta perspectiva 
ampla que estamos a considerar?Subsistiriam 
sem o aporte constante do crédito e do Estado? 
Ouvia-se em Maceióque, estando bem ou mal,o 
açúcar era um bom negócio, justamente, por es-
tar sempre protegido.

Muitas perguntas poderiam ser feitas sobre 
como será o futuro. Deve existir muita informa-
ção confidencial e sigilosa sobre o contexto da 
queda de Suruagy. É esperar que o SNIsolte nova 
fornada; não sei de quanto em quanto tempo 
ele libera suas informações. O fato é que esteve 
acompanhando atentamente todo o processo, 
mas, em nenhum dos documentos que trabalhei, 
há qualquer coisa de mais objetivamente conclu-
sivo. E por outro lado, os informes não levariam, 
obrigatoriamente, a que se perquirisse o futuro, 
mas um serviço de inteligência teria obrigação de 
subsidiar pelos menos a elaboração de hipóteses; 
alguém, não sendo ele, com certeza as preparou. 
Onde estão, não sei. Apenas presumo que exis-
tam. Pelo menos, nos idos de 1964, algum conhe-
cimento de base levou à elaboração do GERAN.

O Decreto nº 93.615 de 23 de dezembro de 1968 
lançado para esclarecimentos da Lei nº 5.508 de 
11 de outubro de 1968 é extremamente elucida-

tivo. GERAN é sigla referente ao Grupo Especial 
para Racionalização da Agroindústria Açucarei-
ra. Entendia-se, portanto, que estava irracional e 
que era possível racionalizar. Não nos interessa 
estudar as propostas para tal racionalização, mas 
apenas focar que tudo se perdeu no tempo. No 
fundo, a discussão central seria discutir o que se-
ria uma racionalização de uma atividade econô-
mica do porte açucareiro. Entre esta proposição e 
os dias atuais passou meio século. Não estou afir-
mando que o GERAN seria a excelência da mu-
dança: pelo contrário, ele sumiu como sumiram 
suas ideias. Somente queremos chamar a aten-
ção para o fato do que o irracional vem sabido de 
muito longe: meio século. A primeira chamada de 
racionalização jamais poderia ser realizada uma 
segunda vez; uma nova deve ser realizada, 

 em novos termos, mas ela é possível passar 
pelo que é chamado de recuperação judicial? 
Recuperar o que? Contas? Qual o nível de débito 

com fornecedores e trabalhadores? E para com o 
Estado nas suas versões Estadual e Federal.? No 
fundo, qual é e de quem é o patrimônio que está 
neste não-queremos—falência? 

Perguntas e mais perguntas surgem e, no fun-
do, não conheço uma preocupação governamen-
tal com este drama do açúcar. Deve existir, sem 
dúvida; fico pensando, contudo, o que se faria de 
modernização da estrutura agrária de produção: 
reformando o mundo da produção no campo, di-
namizando o universo de terras nas mãos dos que 
eram chamados de fornecedores e dos trabalha-
dores. A chamada crise do açúcar é, a nosso ver, 
uma excelente possibilidade de reassentarmos a 
posição agrária. Não sei se tenho razão: é apenas 
um palpite. Será que o Estado está passando ao 
largo da questão, contentando-se com a recupe-
ração judicial? Não sei, mas imagino que seria a 
hora de convocar um belo seminário sobre a con-
dição da cana de açúcar nas Alagoas.
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