
Ano  009   Número  429   R$  1,00

MP e SSP fazem

busca e apreensão  

em endereços de

juiz aposentado
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Sinistros crescem

na pandemia, 

mas seguradoras 

garantem cobertura
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RENAN FILHO REBATEU

As insinuações de Bolsonaro em entrevista à Globo News; governador diz não temer nenhuma investigação em seu governo no trato com o dinheiro  para combate à pandemia                                                                                                          

‘BOLSONARO QUER RETALIAR
A  CPI’, AFIRMA RENAN FILHO

GOVERNADOR REAGE À INSINUAÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA DE QUE HÁ IRREGULARIDADES EM ALAGOAS
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Em resposta à fala do presi-
dente Jair Bolsonaro (sem 
partido), que sugeriu inves-
tigar as ações do Governo de 
Alagoas no combate à pande-
mia, o governador Renan 
Filho (MDB) disse que o 
pedido de investigação “seria 
uma retaliação ao trabalho 
da CPI”. Renan Filho deu 
entrevista à imprensa, logo 
após a repercussão da fala 
do presidente, com indiretas 
ao senador Renan Calheiros 
(MDB) sobre sua atuação 
como relator da CPI. O gover-
nador classificou as decla-
rações do presidente como 
revanchistas. “O que parece 
é que essa investigação seria 
uma retaliação ao trabalho 
da CPI. Investigar um gover-
nador, que por coincidência 
é o filho do relator da CPI da 
Covid, parece uma retalia-
ção à própria CPI”, afirmou 
Renan Filho.     Página 3

   REFORÇO NA PM

Alagoas terá mais 800 policiais

 militares em patrulhamento
No próximo dia 17, será a 

formatura de 800 policiais mili-
tares. O contingente operacio-
nal e de patrulhamento no 
estado será reforçado. “Essa era 

uma demanda que as pessoas 
tinham aqui. Vamos entregar 
um efetivo policial reforçado 
e garantir mais segurança 
para o povo de Porto Real 

do Colégio e para a divisa de 
Alagoas com Sergipe”, disse 
o governador Renan Filho, 
durante a entrega do CISP de 
Porto Real do Colégio.  

Semifinais do 
Alagoano com 
duas surpresas: 
Alianças e CSE

O Campeonato Alagoano 
está na sua fase final com duas 
surpresas: Aliança e CSE. O 
primeiro por ser o caçula do 
Estadual e o segundo pela 
superação, em relação aos 
resultados dos últimos anos. 
Aliança pega o CRB e o CSE, 
enfrenta o CSA. Serão duas 
partidas de grande responsa-
bilidade para os dois.    Página 1 0
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AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS trafegam por vias que Bolsonaro desconhece
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Expressão
EDITORIAL

O nível de alucinação do governo impressiona pela 

capacidade em mesclar ingredientes conspiratórios 

com enredos de filmes de espionagem. E o mais 

grave: esse tipo de roteiro compõe o discurso do 

presidente. Agora, Bolsonaro sugeriu que há uma 

guerra com elementos bacteriológicos, químicos 

e radiológicos sendo promovida pelo país que teve 

maior aumento no Produto Interno Bruto em 2020. O 

único país que mostrou desempenho no crescimento 

no ano passado foi a China, portanto, sem mencio-

nar diretamente o nome da potência asiática, não há 

dúvidas que o ataque gratuito foi dirigido a Pequim.  

Assentado em crença ideológica e sempre buscando 

um inimigo para fazer jus ao delírio, mais uma vez 

ameaça a economia do país, atacando o seu maior 

parceiro comercial. A China tem demandado grandes 

volumes do segmento agropecuário, fortalecendo o 

agronegócio nacional, um dos principais pilares da 

economia brasileira. 

Como se sabe, essa não é primeira vez que Bolso-

naro e companhia faz acusações e críticas ao regime 

chinês. Seus filhos e ministros em várias ocasiões se 

opuseram à China de forma desrespeitosa. Testando 

a paciência dos asiáticos e comprometendo as rela-

ções bilaterais dos dois países, esses “aventureiros” 

podem trazer ainda como resultado a bancarrota do 

agronegócio, caso os chineses decidam buscar outros 

mercados. As relações internacionais trafegam por 

vias que Bolsonaro e seu governo desconhecem, não 

fossem essa possibilidade, jamais comprometeriam 

e economia do Brasil em um de seus pontos mais 

fortes: o agronegócio. 

Imaginem, então, todo o trabalho feito até agora por 

produtores, empresários, indústria, pesquisadores, 

enfim por todo o segmento que movimenta o agro 

no país, perdido por suposições ideológicas de um 

governo que em nenhum momento parece compro-

metido com suas obrigações, mas tão somente 

com a mania de caça às bruxas. Eleger um parceiro 

comercial a essa condição é tão insano que mais 

parece um grotesco roteiro de filmes classe B. Tudo 

em nome de uma causa que não se justifica e que só 

faz sentido para o vilão, capaz de tudo para destruir 

o “inimigo”, mesmo que esse já o tenha beneficiado 

em algum momento. O “inimigo” em questão - a 

China vem “beneficiando” com suas demandas o 

agro brasileiro, que tendo potencial como fornecedor 

estável para o mercado chinês, pode projetar cres-

cimento constante de suas vendas. Mas, a seguir o 

enredo de ataques, toda essa capacidade produtiva 

vai depender muito mais do humor dos chineses do 

que de suas necessidades, que podem ser supridas 

em outros mercados, deixando a agro brasileiro a ver 

navios.

O humor chinês e
o agro nacional

As pessoas, desde sempre, viveram e vivem um dilema: 

o destino é predeterminado ou cabe à cada um a deter-

miná-lo?As histórias que conhecemos nos garantem que 

depende da visão de cada uma. Depende das crenças, 

valores, educação e cultura que permearam e permeiam 

o cotidiano.

Dona Esmeralda é uma jovem senhora de quase 50 anos 

de idade. Sempre sonhou em ser dentista desde criança, 

pois achava lindo um belo sorriso quando era esboçado 

por alguém e sempre acreditou que sorrir espantava todos 

os males. No interior onde morava percebeu que a maioria 

das pessoas faltavam dentes desde muito jovens e muitos 

adolescentes tinham dentes cariados. Quando relatou seu 

sonho aos pais, eles riram e disseram que o destino dela 

era casar e ter filhos. Na visão deles, mulheres existem para 

procriar e dar continuidade à raça humana. Esmeralda 

ficou frustrada. E acreditou neles. Achou que seu destino 

era mesmo predeterminado pela natureza.

Algum tempo depois dona Esmeralda se encantou pela 

arte de lecionar. O mundo dos livros a encantou. Decidiu 

que seria escritora e contaria lindas histórias de amor. 

Quando revelou seu sonho aos seus pais mais uma vez 

foi frustrada. Eles disseram que escrever livros não era 

profissão. E que Esmeralda morreria de fome pois eles 

não conheciam ninguém que trocaria uma alimentação 

por um livro. Mais uma vez Esmeralda foi frustrada. Com o 

passar do tempo, apaixonou-se pelo rapaz mais cobiçado 

da região. Alto, forte, robusto e muito bonito. Quando seus 

pais perceberam seu encanamento, disseram que Esme-

ralda não teria chance, pois foi rotulada como feia, pobre, 

dentuça, pernas finas e determinaram que jamais um tipo 

de homem como aquele se apaixonaria por ela. Mais uma 

frustração. 

Mais de trinta aos se passaram. Com o advento da 

tecnologia e da internet, Esmeralda reencontrou o seu 

grande amor da juventude. Conversaram via internet e 

ele lhe confessou que gostaria de ter casado com ela pois 

sua vida seria diferente. Mas não o fez porque não havia 

sentido reciprocidade de sentimento. Esmeralda confes-

sou seu amor e as dificuldades que a impediram de lutar 

por ele. Os dois descobriram que sempre se amaram e que 

não iriam deixar os medos da juventude interferirem nas 

decisões da maturidade. Atualmente estão enamorados. E 

decidiram que eles mesmos vão fazer seus próprios desti-

nos e nunca mais permitirem que outras pessoas ditem 

seus desígnios. 

Seu destino é você quem faz. Busque, lute, almeje, 

deseje e o que ditar pra sua vida determinará seu destino.

Sua determinação 
dita seu destino
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A Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Covid-
19 definiu um novo calen-
dário de convocações para 
o mês de maio, nele ficou 
definido que será ouvida 
uma testemunha por dia. Já 
tiveram suas convocações 
aprovadas para a próxima 
semana os depoentes; Antô-
nio Barra Torres (Anvisa), 
Fábio Wajngarten (ex-secre-
tário de Comunicação), 
e dois representantes da 
farmacêutica Pfizer.  

Na primeira semana de 
inquirição da CPI foram 
ouvidos os ex-ministros 
da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta e Nelson Teich, 
assim como também, o atual 
chefe da pasta, Marcelo 
Queiroga. 

O  d e p o i m e n t o  d o 
e x - m i n i s t r o ,  g e n e r a l 
Ed u a rd o  Pa z u e l l o,  f o i 
reagendado para o dia 19 de 
maio sob a alegação de que 
teve contato com assessores 
dele que estariam contami-
nados por Covid. [Seria no 
shopping ou no quartel?] 

O vice-presidente da 
Comissão, senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), afir-
mou que a CPI não vai acei-
tar de “forma nenhuma” 
um novo adiamento do 
depoimento do ex-ministro 
Pazuello. 

“Do jeito que ele está 
se comportando na sua 
quarentena, está desmo-
ralizando o Comando do 
Exército, que mandou ofício 
pedindo para desmarcar 
a fala desta semana exata-
mente por suspeita de 
Covid”, afirma Rodrigues.

Segundo ele, após uma 
reunião do comando da CPI, 
na quinta-feira passada, 
essa decisão foi tomada 
principalmente depois que 
imagens do ministro da 
Secretaria-Geral da Presi-
dência, Onyx Lorenzoni, 
visitando Pazuello no hotel 
do Exército e também do 
ex-ministro circulando pelo 
local foram divulgadas.

Randolfe Rodrigues disse 
que as imagens mostram 
que Pazuello não está respei-
tando as recomendações de 

isolamento e que o correto 
seria ele encaminhar a CPI 
o resultado de exames que 
possam comprovar a neces-
sidade de quarentena.

Uma das testemunhas 
que a CPI quer ouvir é a 
médica Mayra Pinheiro, 
atual secretária de Gestão 
do Trabalho e da Educa-
ção na Saúde do Ministério 
da Saúde. Mais conhecida 
por “capitã cloroquina”, 
Pinheiro é defensora da 
administração de cloro-
quina em casos leves de 
Covid-19 e manteve a orien-
tação de uso do medica-
mento mesmo após estudos 
comprovarem a ineficácia 
do medicamento contra a 
doença.

Segundo o jornal  O 
Glogo, Mayra Pinheiro 
e mais 5 médicos estão 
respondendo a uma ação, 
do Ministério Público Fede-
ral (MPF) no Amazonas, 
de improbidade adminis-
trativa. Segundo o Jornal, 
Pinheiro disse em depoi-
mento que foi responsável 
por organizar uma viagem 
de médicos voluntários 
para o estado. Uma das 
médicas – que foi contra-
tada por meio de banco de 
recursos do Ministério da 
Saúde – submeteu pacien-
tes de Covid a nebulização 
com hidroxicloroquina, um 
deles veio a falecer após o 
tratamento.

Calendário:
11/5: Antônio Barra 

Torres (diretor-presidente 
da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária – Anvisa);

12/5: Fábio Wajngarten 
(ex-secretário de Comuni-
cação Social);

13/5: Representantes da 
farmacêutica Pfizer; 

18/5: Ernesto Araújo 
(ex-ministro das Relações 
Exteriores);

19/5: Eduardo Pazuello 
(ex-ministro da Saúde)

20/5: Mayra Pinheiro 
“Capitã Cloroquina” (secre-
tária do Ministério da Saúde)

25/5: Dimas Covas (Insti-
tuto Butantã)

26/5: Nisia Trindade 
(Fiocruz)

27/5: Representante da 
União Química [Sputnik V].

BOLSONARO acusa Governo de Alagoas de desviar recursos da SaúdePoder

Em resposta à fala do presi-
dente Jair Bolsonaro (sem 
partido), que sugeriu investigar 
as ações do Governo de Alagoas 
no combate à pandemia, o 
governador Renan Filho (MDB) 
disse que o pedido de investi-
gação “seria uma retaliação ao 
trabalho da CPI da Covid, no 
Senado”. 

O governador classificou 
as declarações do presidente 
revanchistas. “O que isso parece 
é que essa investigação seria 
uma retaliação ao trabalho da 
CPI”, afirmou Renan Filho, em 
entrevista à Globo News.

Ele disse ainda que Alagoas 
não tem investigação em curso 
no momento contra sua gestão 
à frente do governo do estado. 
“O presidente fala em investi-
gar o filho do relator, mas ele 
sempre falou muito pouco 
das investigações sobre seus 
próprios filhos que estão em 
curso”, comentou.

Na quinta-feira (6), em live, 
transmitida em sua página no 
Facebook, Bolsonaro ques-
tiona os trabalhos da CPI, 
mirando o senador Renan 
Calheiros, quando o relator 
pergunta ao ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, se as frases 
ditas pelo presidente da Repú-

blica atrapalham o combate à 
pandemia.

“Eu queria estar na CPI. Sabe 
qual seria a minha resposta? 
‘Oh, prezado senador, excelen-
tíssimo senador, frase não mata 
ninguém. O que mata é desvio 
de recurso público que seu 
estado desviou. Então vamos 
investigar o teu filho que a gente 
resolve esse problema. Desvio 
mata, frase não mata”, afirmou 
Bolsonaro.

NADA A TEMER
Renan Filho também falou 

sobre a fala do presidente, em 
Porto Real de Colégio, quando 
disse que não teme ser investi-
gado, caso seja aberta alguma 
investigação para apurar desvio 
nos estados. E garantiu que, se 
acontecer, não haveria interfe-
rência do pai, relator da CPI.

“Primeiro, acho que a inves-
tigação deve ser para todos, ser 
imparcial, profunda. No caso 
de Alagoas, o próprio senador 
Renan Calheiros se antecipou 
e garantiu que, para investiga-
ções no estado, haveria sub-
-relatoria, que seria ressalvada 
no relatório final. Essa conduta 
garante imparcialidade e 
garante também que os traba-
lhos da CPI tenham a devida 
profundidade”, argumentou o 
governador.

“A onduta errática do 
governo federal, do presidente 
Jair Bolsonaro demonstra que 
há preocupação do governo 
central, que a conduta da 
pandemia foi equivocada, que 
na hora de preservar vidas, 
respeitar o que recomenda a 
ciência, o governo se equivo-
cou”, afirmou Renan Filho.

RENAN FILHO diz que não tem o que temer e que está disposto a prestar contas dos gastos com as ações em Alagoas

‘Fala do presidente soa como 
retaliação à CPI da Covid-19’

Ricardo Rodrigues
Repórter

Ariel Cipola
Repórter

   CPI DA COVID-19 NO SENADO

Será um interrogatório por dia

EM ENTREVISTA,

Renan Filho disse que Governo Federal adotou conduta errática, equivocada
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CPI terá sub-relator para o caso de Alagoas
Em entrevista à imprensa, 

em Brasília, o senador Renan 
Calheiros (MDB-AL) já tinha 
rebatido as indiretas do presi-
dente Jair Bolsonaro, sobre 
a possibilidade da CPI da 
Covid-19 investigar o gover-
nador Renan Filho.

Bolsonaro não citou o 
nome de Renan Filho, mas 
disse que a CPI da Covid-19 
deveria investigar o “filho de 
senador”, referindo-se o rela-
tor Renan Calheiros

“Todos serão investigados, 
não apenas o meu filho, gover-
nador de Alagoas. No entanto, 
é lógico que não vou relatar o 
capítulo sobre Alagoas, para 
evitar suspeição; nessa parte, 
serei substituído por outro 
integrante da Comissão”, 
explicou o senador Renan. 

Para ele, a fala do presi-
dente Bolsonaro, querendo 
colocar sob suspeição a admi-
nistração do filho em Alagoas, 
soa como retaliação. Afinal, a 
investigação envolve todos os 

Estados e municípios do País, 
“então, por que Alagoas tem 
que ser o alvo?”. 

Bolsonaro, segundo o rela-
tor da CPI da Covid-19, deve-
ria se preocupar mais com 
sua defesa, já que são muitas 
as falhas do governo federal 
no combate à pandemia, “ao 
invés de apontar suspeita 
onde não existe, como forma 
de retaliação”.

Segundo o senador, a CPI 
está sendo acessível a todos e 
tudo de mais importante está 
sendo investigado. Portanto, 
só quem tem a temer o traba-
lho da CPI é quem está ou 
esteve a favor do vírus e contra 
a ciência. 

O senador Renan Calhei-
ros rebateu as indiretas do 
presidente Jair Bolsonaro 
sobre a CPI da Covid-19 
quanto a possiblidade da 
Comissão ter que investigar 
o filho do parlamentar, Renan 
Filho, governador de Alagoas. 

“Eu queria com a permis-

são dos senhores dizer, com 
todo respeito ao presidente, 
que o que mata é a pande-
mia pela inação e inépcia que 
eu torço que não seja dele, 
porque nós não queremos 
fulanizar isso aqui”, disse o 
Senador. 

“Com relação ao estado 
de Alagoas, ele não gaste 
o seu tempo ociosamente 
como tem gasto o seu tempo, 
enquanto brasileiros conti-
nuam morrendo. Aqui nessa 
CPI, se houver necessidade, 
todos sem exceção serão 
investigados”, disse.

Sem apresentar provas, 
Bolsonaro afirmou na live 
semanal da quinta-feira (6) 
que houve desvio de recur-
sos em Alagoas. Sem citar o 
nome de Renan Calheiros, 
Bolsonaro disse que suas 
frases “não matam ninguém” 
e que o que tira vidas é “desvio 
de recurso público, que seu 
estado desviou”, se referindo 
a Alagoas. 



ACUSAÇÕES são de crimes contra a administração pública e a JustiçaEstado

Ricardo Rodrigues
Repórter
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A casa caiu para o juiz 
Jairo Xavier. Desta vez ele e 
seu advogado foram alvos da 
operação ‘Causa Nostra’, do 
Ministério Público de Alagoas 
(MP/AL), acusados de vários 
crimes contra a administra-
ção pública e a Justiça. Como 
se não bastasse, seu filho e 
um servidor do judiciário 
estadual também estão entre 
os investigados, suspeitos de 
participação na organização 
criminosa. 

Xavier  já  t inha s ido 
aposentado compulsoria-
mente (antes do tempo), 
como “punição” imposta 
pela Corregedoria-Geral de 
Justiça, por envolvimento 
em falcatruas dentro e fora 
do âmbito da magistratura. 
Desta vez, ele foi o principal 

alvo dessa operação do MP/
AL, cujo nome faz alusão ao 
mais temido braço da máfia 
italiana.

Nas primeiras horas da 
manhã da sexta-feira passada, 
promotores de Justiça e poli-
ciais fortemente armados 
vasculharam endereços de 
Jairo Xavier, em Maceió, Girau 
do Ponciano e São Sebastião. 
Foram expedidos quatro 
mandados de busca e apre-
ensão contra o magistrado 
aposentado, acusado de 
chefiar a quadrilha. 

A operação contou com 
o apoio da Secretaria de 
Segurança Pública (SSP) e 
teve repercussão nacional. 
Foi notícia em vários sites e 
comentários nas redes sociais. 
Segundo a assessoria do MP/
AL, ninguém foi preso durante 
a operação, mas essa possibi-
lidade não está descartada ao 

longo das investigações. 
Xavier entrou para a magis-

tratura em um dos concursos 
do Tribunal de Justiça mais 
questionados e denuncia-
dos na história do Judiciário 
alagoano, no final da década 
de 80. Antes disso, ele atuou 
como advogado voluntário, 

no programa televisivo “O 
Povo na TV”, da TV Alagoas. 

Nomeado juiz de São 
Sebastião, logo no começo 
da carreira foi alvo de uma 
denúncia de contravenção, 
envolvendo o popular ‘jogo 
do bicho’, cuja banca de apos-
tas estava sendo adminis-

trada por pessoas ligadas a 
ele. Embora a denúncia tenha 
sido noticiada pela imprensa 
alagoana, terminou não 
dando em nada. Xavier negou 
envolvimento no crime e 
continuou sua carreira de juiz 
no interior.    

Operação Causa Nostra 
Com o objetivo de acabar 

c o m  u m a  o r g a n i z a ç ã o 
criminosa especializada em 
crimes contra a administra-
ção pública e chefiada por 
um magistrado, a Operação 
‘Causa Nostra’ do MP/AL foi 
deflagrada na sexta-feira, 
cumpriu vários mandados 
de busca e apreensão, mas 
ainda não foi concluída. Todo 
o material apreendido, em 
endereços de Maceió e do 
interior do Estado, está sendo 
processado, periciado e anali-
sado.  

OPERAÇÃO deflagrada pelo MP/AL com apoio da SSP vasculha endereços do magistrado aposentado 

Juiz Jairo Xavier é alvo da 
operação ‘Causa Nostra’

Magistrado foi afastado em 2019
Jairo Xavier foi afastado das 

funções em 2019, após várias 
representações feitas pelo 
MP/AL. Na época, ele atuava 
na comarca de Palmeira dos 
Índios, mas já tinha sido juiz  
de São Sebastião.

A decisão do afastamento 
dele foi tomada pelo então 
corregedor-geral de Justiça, 
Fernando Tourinho de Omena 
Souza. À época, Tourinho afir-
mou que  Xavier “negligenciou 
no cumprimento dos deveres 
funcionais quando se subme-
teu ao cometimento de atos 
incondizentes com as leis e a 
Justiça”. 

Na decisão, Tourinho 
disse ainda que o juiz teria 
“validado negócios jurídicos 
nulos, constituídos com base 
em documentos maculados 
de vícios, reconhecendo direi-
tos indevidos e dessa forma 
sendo elemento importante 
na concretização de práticas 
criminosas”.

De acordo com a Corre-
gedoria-Geral de Justiça, no 
suposto esquema comandado 
por Xavier, teriam sido utiliza-
dos documentos falsos nos 
acordos espúrios perpetrados 
pelo magistrado investigado. 
Por isso, Xavier foi aposentado 
compulsoriamente pelo TJ/
AL.

MINISTÉRIO PÚBLICO
E m  c o m u n i c a d o  à 

imprensa, o MM/AL informou 
que a operação foi coman-

dada pelo Grupo de Atuação 
Especial de Combate às Orga-
nizações Criminosas (Gaeco), 
com o apoio da Promotoria de 
Justiça de Girau do Ponciano.

A Operação ‘Causa Nostra’ 
teve como objetivo desba-
ratar uma possível organi-
zação criminosa (Orcrim) 
que seria especializada em 
crimes contra a administra-
ção pública e a Justiça. Ao 
todo, foram cumpridos quatro 
mandados de busca e apreen-
são, todos expedidos pela 17ª 
vara Criminal da Capital. 

Conforme as investiga-
ções, “a suspeita é de um 
esquema que envolveria a 
manipulação de acordos judi-
ciais em processos de imóveis 
de outros Estados”. Tais ações 
colocaram em suspeita o 
juiz aposentado Jairo Xavier 
Costa, afastado das funções 
por envolvimento em outras 
ilicitudes.

NOME DA OPERAÇÃO 
O nome escolhido para 

a operação, ‘Causa Nostra’, 
remete à máfia siciliana (Coisa 
Nostra), que praticou diversos 
crimes na Itália, notadamente 
no século XX, por meio de uma 
estrutura piramidal altamente 
organizada, com tentáculos 
nos setores privados e públi-
cos, a partir do tráfico de influ-
ência, intimidações e mortes. 
Tudo para garantir a manu-
tenção dos ilícitos e a impuni-
dade dos delitos.

MP E PM

estiveram em endereços ligados ao juiz em Maceió, Girau do Ponciano e São Sebastião
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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 | 

Empresário Emerson 

Colibri, super feliz com 

suas lindas princesas: a filha 

Júlia Garielly e sua linda 

netinha Maria Júlia

TODO ELE | 

José Jacson de Siqueira dos 

Santos Junior, 22 anos, natural de 

Ouricuri/PE, mais conhecido pelo 

nome artístico de Zé Vaqueiro, é 

um cantor e compositor brasileiro 

de forró e piseiro. Zé Vaqueiro é 

considerado hoje um dos princi-

pais destaques da nova geração 

de cantores de forró
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  Parabéns, mamães!
Neste domingo, dia 9, vai ser sem sombras de dúvidas muito 
diferente para as mães. Mais do que este grande dia ser espe-
cialmente delas, é um momento +QESPECIAL para reen-
contrar formas de homenagear quem é símbolo de carinho, 
atenção e cuidados de um jeito especial. No momento em 
que estamos vivenciando em plena turbulência da Covid-19, 
não é para grandes encontros e muito menos para deixar 
esse dia passar em branco. Um enorme beijo para todas as 

mamães e, em especial a minha mãe LIZETE HIGINO.

  Enem 2021
Atenção estudantes, vem aí mais uma edição do ENEM 2021, 
o passaporte para o seu futuro. O participante que deseja 
solicitar a isenção da taxa de inscrição e justificar a ausência 
na edição anterior do exame deve acessar a “Página do Partici-
pante” para realizar esses procedimentos a partir do próximo 
dia 17 de maio. O prazo se encerrará em 28 de maio.
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IN LOVE | 

Os apaixonados Rogério Siqueira e Nathalya Ferreira curtem 

clima romântico in São Paulo. Eles merecem! Parabéns!

IN DESTAQUE | 

Corretor de imóveis Josivaldo 

Barros comemora junto com 

sua equipe o sucesso de 

vendas do loteamento 

COLORADO. Vendas 

e +INFO? 99904-0339

  Troféu Platinum
A ortodontista 
Andressa Lira, da Neo 
Odontologia, rece-
beu, recentemente, o 
Troféu Platinum como 
a odontóloga que 
mais trata pacientes 
em Alagoas com os 
alinhadores invisíveis 
Invisalign. Em meio 
à pandemia, a espe-
cialista conseguiu 
atender alagoanos que 
precisavam alinhar 

a arcada dentária com um sistema que demanda 
menos idas ao consultório, tem resultados mais 
rápido, não prejudica a higiene bucal e, do ponto 
de vista estético, é bem mais discreto porque é uma 
estrutura transparente. Quem quiser saber mais 
sobre o Invisalign, pode acessar o perfil da dentista 
no Instagram, @dra.andressa_lira, ou fazer contato 
pelos telefones (82) 98137-7989 (Maceió) e (82) 
99976-4190 (Arapiraca).

  Solidariedade que alimenta
O Projeto Municípios: Prato Cheio para o Desen-
volvimento entregou 900 cestas em Girau do 
Ponciano. Conduzido em Alagoas pela Federa-
lagoas, representando a Confederação das Asso-

ciações Comerciais 
(CACB) e a Fundação 
Banco do Brasil.
A iniciativa está 
chegando em 40 
municípios com cerca 
de 50 mil cestas tem 
sido destaque por onde 
passa. As entregas 
estão sendo coordena-
das pelo superinten-
dente da Federalagoas, 
Rogério Nonô, rece-
bendo o apoio das 
Prefeituras dos locais 
beneficiados.

O CONTADOR precisa lançar um olhar diferenciado para as empresas, 
humanizando o trabalho e potencializando o valor do seu atendimento

Fabiano Azevedo, contador consultor, embaixador oficial da OMIE

   Thácia Simone   |  thaciasimone@gmail.com

Jornalista

Café & Negócios

  Dia das mães 
aquece vendas
Datas comemorativas são bem importantes 
para movimentar o comércio. O Dia das Mães é 
uma das datas mais esperadas pelos empreen-
dedores de variados segmentos, inclusive é uma 
ótima oportunidade para incentivar o consumo 
e melhorar o caixa de quem tem sido afetado 
diretamente pelas restrições dos decretos da 
pandemia. 
O mercado digital tem sido cada vez mais procu-
rado, seja pela praticidade ou até mesmo porque 
é mais seguro escolher virtualmente do que ficar 
circulando a procura de um presente. Na Thácia 

Joias a demanda online tem sido responsável 
por 80% das vendas no varejo. O cliente esco-
lhe pelo WhatsApp 82 9 9980-5026 e recebe no 
endereço desejado. Em Maceió o motoboy faz 
entregas no mesmo dia e nas demais localida-
des as encomendas são despachadas via sedex.  
No Instagram @thaciajoias é possível conferir o 
portfólio. Pelo número do WhatsApp também 
tem um catálogo pronto que facilita a escolha 
dos produtos.  
A empresa alagoana de fabricação própria 
atende atacado e varejo e é uma ótima opor-
tunidade de negócio. Várias mães escolheram 
como presente um kit Thácia Joias para entrar no 
mundo empreendedor.



As obras das Unidades 
de Saúde Aliomar Lins, 
no Benedito Bentes I, José 
Guedes, na Santa Amélia, 
e Robson Cavalcante de 
Melo, no Benedito Bentes 
II, estão sendo concluídas 
e serão inauguradas nos 
próximos dias. De acordo 
com a Secretaria Munici-
pal de Saúde, a previsão é 
de que 308 pacientes sejam 
beneficiados diariamente 
com as melhorias. Nesta 

mesma perspectiva, são 
1.232 pessoas atendidas por 
mês.

A agente comunitária 
Paula Elane atua há oito 
anos na Unidade de Saúde 
da Família Aliomar Lins e 
está ansiosa para voltar ao 
seu local de trabalho.

“Com o retorno, nossa 
equipe  estará  unida  e, 
assim, poderemos prestar 
nosso serviço à população 
de forma mais humanitária 

e com qualidade. Temos um 
ritmo de trabalho diferente 
do que estamos vivendo 
nesse período da reforma. 
Fomos muito bem acolhi-
dos em ambas as unidades, 
mas por ter pouco espaço e 
as unidades serem distantes 
da nossa área dificulta tanto 
para a população quanto 
para os servidores”, afirmou. 

A USF Aliomar Lins tem 
estrutura para atender 120 
pacientes diariamente. A 

comunidade poderá contar 
com consultas odontológi-
cas, clínico geral e atendi-
mento de enfermagem. A 
unidade possui farmácia, 
sala de vacinação, curativo, 
sala de assistência social e 
psicologia, além de sala para 
ginecologista e obstetra. 

Já a Unidade de Saúde 
José Guedes pode atender 
108 pessoas por dia. A comu-
nidade contará, nos próxi-
mos dias, com atendimento 

de clínico geral, pediatra, 
ginecologista,  obstetra, 
enfermagem e psicólogo. 
E s t a  u n i d a d e  t a m b é m 
conta com farmácia, sala de 
imunização e curativos. 

E  a  Unidade Robson 
Cavalcante de Melo vai 
beneficiar 80 pessoas por 
dia. Neste espaço, os aten-
dimentos serão de clínico 
geral, enfermagem e odon-
tologia, além de sala para 
curativos e imunização. 

MELHORIAS garantem atendimento com maior qualidadeCotidiano

REESTRUTURAÇÃO

unidades estão mais modernas e seguras para atender a população

PINTURA

etapa está praticamente concluída nas unidades de Maceió

A TODO VAPOR

unidades receberam melhorias nas áreas interna e externa, trazendo mais conforto, segurança e comodidade para os maceioenses

São unidades 
que oferecem 

serviços muito 
importantes

MAIS DE 300 PESSOAS vão se beneficiar diariamente de estruturas mais modernas e confortáveis

Reta final nas reformas das 
unidades de Saúde na capital

Secretaria de Saúde 
redireciona pacientes 
durante a obra

Para que os pacientes 
destas comunidades não 
ficassem sem atendimento 
durante o período das refor-
mas, a Secretaria Municipal 
de Saúde os redirecionou para 
outras unidades de Saúde. 

Para o secretário munici-
pal de Saúde, Pedro Madeiro, 
os novos equipamentos irão 
garantir que a população 
conte com estrutura de quali-
dade para os atendimentos de 
saúde.

“Essas  refor mas vão 
proporcionar ao nosso usuá-
rio um maior conforto e quali-
dade quando ele procurar por 
atendimento. São unidades 
que oferecem serviços muito 
importantes à população e 
por isso estamos muito satis-
feitos de poder desenvolver 
essa melhoria nos locais”, 
completou Madeiro.
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ESTATAL se prepara para o cenário do Novo Marco do SaneamentoEspecial

A Companhia de Sane-
amento de Alagoas (Casal) 
obteve em 2020 o quinto supe-
ravit seguido e o maior em seus 
58 anos de história: R$ 243 
milhões. A produção de água 
também foi recorde em 2020, 
mesmo em um ano de pande-
mia de coronavírus, prova de 
que a Companhia não parou, 
tendo em vista desempenhar 
um trabalho essencial.

“Esse é um resultado 
contábil, não significando 
dinheiro em caixa, pois é fruto 
de um esforço concentrado 
na redução das dívidas com 
pagamentos e renegociações, 
ações judiciais favoráveis e 
reversão de valores provisio-
nados para pagamentos e que 
foram negociados com valores 
menores, somados ao lucro 
líquido obtido com resultado 
da arrecadação menos as 
despesas”, explicou o presi-
dente da estatal, Clécio Falcão.

Segundo ele, a situação 
comprova a recuperação 
econômica da empresa e 
garante a ela a capacidade de 
continuar fazendo investi-
mentos com recursos próprios. 
Nos anos anteriores, o supera-
vit foi de R$ 65,8 milhões em 
2019; R$ 12,4 milhões em 2018; 
R$ 7,5 milhões em 2017; e R$ 
7,5 milhões em 2016. Em 2014, 
ainda no governo passado, a 
Companhia teve deficit de R$ 
53 milhões.

A produção de água em 
2020 também foi a maior 
dos últimos seis anos. De 
acordo com o vice-presi-
dente de Gestão Operacional, 
Humberto Carvalho, ela atin-
giu 156 bilhões de litros. “Atin-
gimos esse resultado mesmo 
em um ano de pandemia. Em 

2014, na gestão passada, o 
volume total produzido pela 
Companhia em Alagoas foi de 
133,5 bilhões de litros de água. 
Esse crescimento na produ-
ção, aliado ao aumento do 
combate a perdas, resultou em 
mais pessoas atendidas e com 
melhor qualidade no serviço”, 
ressaltou Carvalho.

“Isso significa dizer que 
a Casal ingressou, definiti-
vamente, em um processo 
de sustentabilidade econô-
mico-financeira e que é uma 
empresa viável. Já o desempe-
nho com um quinto superavit 
seguido, algo inédito até aqui 
na história da Companhia, 
é fruto de muito trabalho, 
negociação, ajustes, parcerias, 
cortes de despesas e ações de 
incremento à arrecadação, 
reflexo da nova estratégia de 
gestão adotada pela atual dire-
toria e uma prova inequívoca 
da recuperação”, enfatizou 
o vice-presidente de Gestão 
Corporativa da Companhia, 
Victor Vigolvino.

Pagamento de dívidas
O reequilíbrio financeiro 

e a entrada da Casal em um 
ciclo de crescimento permi-
tiu à atual Diretoria, além de 
garantir recursos próprios 

para investimentos e novas 
obras, honrar dívidas contraí-
das em outras gestões. É o caso, 
por exemplo, de um acordo 
firmado com a antiga Ceal – 
atual Equatorial – em 2016. 
Nesse acordo, a Casal assumiu 
uma dívida de R$ 252 milhões, 
que haviam sido contraídos 
em gestões anteriores. De 2016 
até agora, já foram pagas parce-
las que somam R$ 93,5 milhões 
somente em dívidas, ou seja, 
sem incluir o consumo mensal 
de energia pelos equipamen-
tos e estações da Companhia, o 
qual também vem sendo pago 
mensalmente.

Para a Fundação Casal de 
Seguridade Social (Funcasal) 
já foram pagas parcelas de 
dívidas, de 2015 até agora, que 
somam R$ 53,3 milhões. Ou 
seja, a atual gestão continuou 
honrando o pagamento de 
dívidas contraídas no passado 
com a Funcasal. A Diretoria 
também deu continuidade ao 
pagamento de dívidas ante-
riores e que já vinham sendo 
pagas por gestões passadas 
referentes ao Programa de 
Recuperação Fiscal (Refis), 
relativos a vários impostos. Até 
agora, já foram pagos nesta 
gestão cerca de R$ 120 milhões.

Além dessas, a Casal 

assumiu todas as dívidas 
existentes com fornecedo-
res, prestadores de serviços, 
impostos e encargos sociais 
que estavam pendentes e 
vem pagando todas elas com 
pontualidade.Somadas, todas 
as dívidas já pagas pela atual 
Diretoria da Companhia 
alcançam uma média de R$ 
350 milhões.

Investimentos com 
recursos próprios
Devido a sua recupera-

ção nos últimos seis anos, a 
Companhia destacou-se por 
voltar a fazer investimen-
tos com recursos próprios, 
conforme apresentado por 
seus balanços anuais, os quais 
são auditados por especialistas 
independentes.

Nesse período, os investi-
mentos diretos e indiretos da 
Casal com recursos próprios 
chegam a um montante de 
R$ 485,27 milhões. Esse valor 
é a soma de tudo o que foi 
investido diretamente pela 
empresa de 2015 a 2020, no 
total de R$ 169,47 milhões, 
mais o investimento indireto, 
aquele feito através de duas 
Parcerias Público-Privadas 
(PPPs), no total de R$ 315,8 
milhões. “Duas grandes Parce-

rias Público-Privadas (PPPs) e 
uma Loção de Ativos firmadas 
pela Companhia levam bene-
fícios a milhares de alagoanos 
em 11 cidades. Uma delas é 
a PPP entre a Companhia e 
a Agreste Saneamento, que 
ampliou o fornecimento de 
água para 10 cidades da região 
Agreste, incluindo Arapiraca. 
Nesse contrato de PPP, de 2015 
até dezembro de 2020, a Casal 
aplicou R$ 291,7 milhões”, 
elencou o vice-presidente de 
Serviços de Engenharia da 
empresa, Geraldo Leão.

A outra PPP, segundo o 
vice-presidente, é entre Casal 
e Sanama, voltada para levar 
rede coletora e tratamento de 
esgoto a bairros da parte alta 
de Maceió. “De 2017, quando 
começaram os desembolsos, 
até fevereiro de 2021, foram 
investidos pela Companhia R$ 
24,1 milhões nessa parceria. 
Os valores pagos pela Casal às 
duas PPPs somam, portanto, 
R$ 315,8 milhões”, acrescentou 
Geraldo Leão.

Há também um contrato de 
Locação de Ativos entre Casal e 
empresa Sanema, que se refere 
a uma obra de implantação de 
sistema de esgotamento sani-
tário na região média alta de 
Maceió.

COMPANHIA atingiu saúde financeira e voltou a investir com recursos próprios; superavit em 2020 chegou a R$ 243 mi

Casal alcança o melhor 
resultado de sua história 
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Ascom Casal
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DIRETORES DA CASAL 

destacaram ações que levaram à melhoria econômico-financeira da empresa

AUMENTO DA PRODUÇÃO 

de água da Casal beneficia cerca de 2 milhões de alagoanos



  COBERTURA DE 
COVID MANTIDA
A avaliação do mercado é 
de que a decisão de fazer 
a cobertura dos casos de 
Covid-19 foi correta e deve 
ser mantida. A pandemia 
tem sido muito mais impac-
tante do que as seguradoras 
previam anteriormente, 
não pelo volume de casos 
individuais de sinistros rela-
cionados à Covid, mas pelo 
tempo de duração do quadro 
pandêmico. Já se passou 
um ano e acredito que ainda 
falta um período longo para 
que voltemos ao normal, 
especialmente nos países em 
desenvolvimento.
A pandemia trouxe uma 

consciência às pessoas de 
proteger seu patrimônio, 
seus entes queridos. Entre-
tanto, a penetração de segu-
ros de vida no Brasil é baixa. 
O mercado de seguros de 
vida ainda representa menos 
de 1% do PIB do Brasil, 
segundo dados da CNseg 
(Confederação Nacional 

das Seguradoras). Nos EUA 
por exempo, a penetração é 
de 2,9% do PIB, e no Japão, 
de 6,7%. Apenas 15% das 
famílias brasileiras possuem 
algum tipo de seguro de vida, 
no Japão esse percentual 
chega a 90% das famílias.

  CONCLUSÃO

Em suma, ainda são poucas 
as pessoas que procuram 
um corretor de seguros para 
contratar uma apólice de 
seguro de vida por conta 
própria, mas não deveria ser 
assim. Engana-se quem acha 
que o produto é coisa de rico 
ou se refere apenas à morte.
Ao contratar o seguro, você 
tem que saber exatamente 
que pacote de coberturas 
está contratando, pois eles 
podem ser muito diferen-
tes um do outro. O corretor 
apresentará a você produtos 
de diferentes seguradoras. 
Essa pesquisa de mercado 
é essencial para comparar 
preços e coberturas.
Observe as exclusões, que 
são todos aqueles riscos 

que não serão cobertos pelo 
seguro que você escolheu. 
Algumas apólices possuem 
carência, um período em que 
não se pode usar o seguro, 
mesmo estando em dia com 
o pagamento. No caso das 
coberturas relacionadas 
à Covid, por exemplo, a 
carência média que tem sido 
praticada pelo mercado é de 
três meses.
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. Parti-
cipem com suas perguntas! 
Até a próxima se Deus quiser! 
Um grande abraço!

PANDEMIA AUMENTA CASOS DE SINISTROS, mas seguradoras se garantem                                      

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro

  PANDEMIA MODIFICA 
CENÁRIO DE SEGUROS 
DE VIDA!
Sinistros aumentam na pandemia, assim como 
os prêmios referentes à proteção, e seguradoras 
mantêm cobertura por conta própria.
Em março de 2020, na primeira onda de Covid-
19 no Brasil, as apólices de seguros de vida não 
previam a cobertura de pandemias, eventos cujos 
riscos são impossíveis de serem calculados. Em 
comum acordo, porém, as seguradoras decidiram 
honrar as indenizações das pessoas acometidas 
pela nova doença.
De lá para cá, o que se viu foi um já esperado 
aumento dos sinistros nos seguros de vida, tanto 
individuais quanto coletivos. Segundo dados do 
órgão regulador do setor, a Susep (Superinten-

dência de Seguros Privados), eles somaram R$ 

1,39 bilhão nos dois primeiros meses deste ano, 

contra R$ 945,7 milhões no mesmo período de 

2020.

O volume de prêmios (valor que o segurado paga 

à seguradora pelo seguro para transferir a ela o 

risco previsto nas condições contratuais) também 

subiu, indicando que mais pessoas contrataram 

a proteção de um ano para o outro. Nos dois 

primeiros meses de 2021, os prêmios de seguro 

de vida individuais e coletivos chegaram a R$ 

3,305 bilhões, contra R$ 2,967 bilhões no mesmo 

período de 2020.

Diversas seguradoras optaram por cobrir os 

eventos decorrentes especificamente de Covid-

19 (atualmente representando mais de 80% do 

mercado), mesmo se tratando de um risco exclu-

ído nos contratos firmados. 

De acordo com a SUSEP (Superintendência de 

Seguros Privados), desde o início da pandemia, 

intensificou o monitoramento do setor e imple-

mentou uma série de medidas de flexibilização 

de prazos para possibilitar fôlego e adaptações 

por parte das empresas supervisionadas ao 

cenário em decorrência do estado de calamidade 

pública. A flexibilização de condições contratuais 

relacionadas à cobertura de Covid-19 por parte 

das empresas que operam com seguros de vida é 

um dos avanços obtidos no mercado segurador 

brasileiro.

O Brasil está em um processo evolutivo em rela-

ção à conscientização securitária. Essa necessi-

dade de proteção vem aumentando nos últimos 

anos de forma significativa. Teve um amadureci-

mento do próprio Estado, como o órgão regula-

dor, a Susep, e das companhias.
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NOVIDADES NAS SEMIFINAIS dão sinal de alerta aos ´grandes’ do EstadoEsportes

O Campeonato Alagoano 
chega à reta final. A fase mais 
esperada está para começar: 
o mata-mata. Quatro equi-
pes vão fazer as semifinais do 
Estadual. Dentre elas, CRB e 
CSA são “caras” conhecidas, 
mas duas surpresas chega-
ram nesse momento impor-
tante. O Desportivo Aliança, 
“novato” na competição e 
atual campeão da Segunda 
Divisão do Alagoano, em 
seu primeiro ano na elite, já 
brigou e garantiu uma vaga 
nas fases finais e pode até 
conseguir a vaga na Copa 
do Brasil, o que foi colocado 
como objetivo pelo presi-
dente Luciano Lessa, no início 
da temporada. 

Jogando no Estádio da 
Ufal, o Aliança alcançou 
uma campanha equilibrada. 
Foram quatro vitórias, três 
derrotas e um empate. Profis-
sionalizado em 2012, o clube 

completou fez nove anos de 
existência no último dia 10 
de março. Na semifinal, vai 
encarar o CRB, que terminou 
a primeira fase como líder da 
competição. O primeiro jogo 
será em casa, já a partida da 
volta será no Rei Pelé. 

Procurado pela reporta-
gem de O Dia Alagoas, ainda 
no início da temporada, o 
mandatário da equipe falou 
que o objetivo inicial era a 
manutenção e a vaga no mata-
-mata. E se o presidente pede, 

a equipe corre atrás. Os objeti-
vos foram conquistados, mas 
não param por aí. O Aliança, 
na pior das hipóteses no atual 
cenário, pode brigar pela 
terceira colocação do Esta-
dual, o que vai garantir uma 
vaga na Série D do Campeo-
nato Brasileiro e possibilitar o 
Tricolor de disputar a seletiva 
pela terceira vaga alagoana na 
Copa do Brasil contra o ASA, 
campeão da Copa Alagoas. 
Essa última conquista foi 
denominada pelo presi-

dente como um “sonho”. Até 
porque, por mais concorrida 
que seja, a Copa do Brasil é a 
competição mais rentável do 
futebol nacional.

Já o CSE em 2021 conse-
guiu fazer o que há muito 
tempo não conseguia: chegar 
às fases finais do Alagoano. 
Nas últimas quatro tempo-
radas que esteve na Série 
A, o time de Palmeira dos 
Índios figurou na parte baixa 
da tabela. Em 2016 e 2017, 
quando era adotado outro 
modelo de competição no 
Alagoano, o Tricolor palmei-
rense disputou o quadrangu-
lar da “degola”, que definia os 
dois rebaixados, mas conse-
guiu escapar. 

Em 2018 não fugiu e sofreu 
a queda. Foi o vice-lanterna, 
ficando à frente apenas do 
Santa Rita, com seis pontos 
conquistados em oito jogos: 
uma vitória, três empates e 
quatro derrotas marcaram 
aquela campanha. 

Conseguiu o retorno 

imediato, após conquistar 
o título da Segunda Divisão 
em 2019 diante do Zumbi, 
mas já na volta à elite, no ano 
passado, mais um susto: outra 
temporada lutando contra o 
fantasma do rebaixamento. 
Mais uma temporada na vice-
-lanterna. 

Na atual temporada, o CSE 
conseguiu uma campanha 
muito parecida com a do CSA, 
adversário na semi. Foram 15 
pontos em oito jogos, quatro 
vitórias, três empates e uma 
derrota. A equipe de Palmeira 
dos  Índios  ter minou a 
primeira fase na terceira colo-
cação, atrás do time marujo 
apenas pelo saldo de gols. E 
foi justamente a vitória diante 
do Azulão que assegurou o 
Tricolor na próxima fase.

Agora, as duas equipes 
que chegaram como “surpre-
sas” na fase final podem 
complicar a vida dos times 
que já estão acostumados a 
jogar as decisões estaduais: 
CRB e CSA.

CSE DE PALMEIRA também conquista vaga entre os quatro melhores em seu melhor desempenho dos últimos anos

Aliança contraria a ´logica´ 
no futebol e está na disputa
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CORURIPE foi a maior decepção do Campeonato Alagoano: acabou rebaixado

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  A surpresa
A maior surpresa do Campe-
onato Alagoano foi a campa-
nha feita pelo Desportivo 
Aliança, clube que partici-
pou pela primeira vez da 
competição e desbancou 
os tradicionais ASA, Murici 
e Coruripe, por sinal esse 
último foi rebaixado. O 
Aliança é um clube da cidade 
do Pilar, mas que mandou 
seus jogos no campo da 
UFAL, que é de grama sinté-
tica e dificultou os jogos para 
seus adversários.

  A decepção
A maior decepção foi o time 
do Coruripe, tradicional 
clube alagoano que desde 
sua chegada a primeira 
divisão sempre foi apontado 
para chegar as fases de deci-
são e com chances de brigar 
pelo título. Esse ano, chegou 
até a perder o primeiro jogo 
por WO, não comparecendo 

ao campo de jogo. O que 
começou errado, terminou 
dando errado com esse 
rebaixamento. Agora só volta 
conquistando a segunda 
divisão, em 2022.

  Estão liberados

Depois que foram testados, 
e com resultado positivo 
para a COVID 19, os trei-
nadores de CRB (Roberto 
Fernandes) e do CSA 
(Bruno Pivetti) voltam a 
área técnica dos jogos de 
seus clubes na fase semifi-
nal. A situação mais grave 

foi a do técnico do CRB, 
que chegou a ser internado 
e se utilizou de respirador 
para ajudar na recupera-
ção. Já o técnico do CSA 
se recuperou em casa e 
cumpriu a quarentena de 
onze dias como manda o 
protocolo.

  Vai começar a fase do mata-mata
Encerrada a primeira fase do Campeonato Alagoano de Profissionais foram conhecidos 
os quatro semifinalistas da competição, e como já era esperado, CRB e CSA ocuparam 
as primeiras posições, ficando, assim, com a vantagem de jogar por dois resultados 
iguais para chegarem a grande decisão. ASA, Murici e Jacyobá não conseguiram classifi-
cação, enquanto Coruripe e CEO foram rebaixados para a segunda divisão, em 2022.
O CRB, que chegou em primeiro lugar, vai enfrentar o Desportivo Aliança, o quarto 
colocado, com o primeiro jogo já neste domingo, no Complexo Esportivo da UFAL, 
e o jogo da volta na próxima quarta-feira, no estádio Rei Pelé. Enquanto isso, o CSA, 
segundo colocado, vai enfrentar novamente o CSE, que encerrou a primeira fase em 
terceiro lugar, com a primeira partida, em Palmeira dos Índios, neste sábado, e o jogo 
da volta na terça-feira, também no Rei Pelé.
Depois desses jogos, o campeonato chega à grande final entre os dois classificados, 
com as partidas marcadas para os dias 15 e 22 de maio. Para o campeão a conquista 
direta da vaga para a Copa do Nordeste do ano que vem. A segunda vaga será a do 
ranking no futebol alagoano, hoje o CSA é o melhor ranqueado. Essa disputa é feita com 
outro clube da região, de acordo com sorteio feito pela Liga do Nordeste, ainda no final 
desse ano.

Thiago Luiz
Estagiário

ALIANÇA TEM JOGOS

difíceis contra o CRB, mas já pode ser considerado um destaque no Alagoano

l  Mesmo classificados para 

a fase semifinal, o que era até 

uma obrigação, os torcedores de 

CSA e CRB não andam satisfeitos 

com a produção de seus times 

em campo. Nem a vitória do CSA 

contra o CRB animou muito, já 

que o time perdeu em seguida 

para o CSE;

l Em parte, esses torcedo-

res estão com a razão. Para a 

disputa do título do Campeo-

nato Alagoano os dois times 

estão nivelados por baixo, mas 

enfrentar um Campeonato 

Brasileiro da Série B, que já 

começa no dia 28, ainda falta 

muita coisa para os dois;

l As diretorias dos dois clubes 

estão anunciando alguns 

reforços, mas nada que deixe o 

torcedor animado. São jogadores 

com pouca bagagem e despreza-

dos em seus clubes de origem;

l Hoje, faltando vinte dias para 

o início do Brasileirão, os dirigen-

tes dizem que estão aguardando 

o encerramento dos jogos dos 

estaduais pelo Brasil para anun-

ciar mais reforços, especialmente 

de São Paulo, o grande filé de 

jogadores no futebol.

  ALFINETADAS...
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A espera acabou. Depois 
de acompanhar a enorme 
movimentação nas redes 
sociais e em sua plataforma 
digital (https://suv.fiat.com.
br/), que apresentou em 
uma websérie o lançamento 
mais importante do ano, 
a Fiat revela as primeiras 
imagens oficiais do Progetto 
363, que dará vida ao novo 
SUV.Antes do anúncio do 
vencedor do Big Brother 

Brasil 21, que aconteceu na 
noite desta ultimaterça-feira 
(4/5), os finalistas foram 
surpreendidos pela apari-
ção do SUV na casa mais 
vigiada do país, e ali conhe-
ceram de perto o veículo 
que o vencedor levará para 
casa.O Progetto 363 não só 
coloca a Fiat no segmento 
SUV, mas também inaugura 
uma inédita plataforma 
veicular que será produ-

zida em Betim. Essa nova 
plataforma, que aumenta 
os níveis de performance, 
robustez e conforto, vai 
elevar ainda mais os resulta-
dos de segurança dos novos 
produtos e está pronta 
para receber componentes 
mecânicos exclusivos, como 
novo motor turbo flex, além 
de equipamentos eletrôni-
cos sofisticados de apoio à 
condução.

Ainda em dúvida se será 
produzido ou não no Brasil, 
o Honda Civic de 11ª gera-
ção foi finalmente revelado 
por completo. Produzido 
no Estados Unidos, o sedã 
médio está tecnicamente 
muito mais avançado que 
antes: ficou maior, mais 
seguro, mais econômico, 
mais potente e mais careta.
Seguindo a tradição da 
Honda de alternar entre 
uma geração bastante 
ousada do Civic com uma 
mais conservadora a fim de 
roubar o público do Toyota 
Corolla, o sedã médio está 
mais contido visualmente. 
A marca japonesa seguiu a 
filosofia das primeiras gera-
ções do modelo, em que 

privilegia mais o ser humano 
e menos a máquinaProva 
disso é que o Civic 2022 tem 
linhas menos marcadas por 
toda carroceria, além de ter 
aberto mão dos cromados. 
A dianteira tem grade fron-

tal pequena que conecta as 
duas metades dos faróis – 
que passam a ser full-LED 
em todas as versões. A aber-
tura de ar trapezoidal central 
é o maior ponto de ousadia 
na dianteira.

Novo Peugeot 208 GT 
é lançado na Argentina 
por cerca de R$258 mil 
A Peugeot lança, na Argen-
tina, as novas versões 
esportivas GT-Line e GT 
da segunda geração do 
Peugeot 208. Importadas 
da Eslováquia, na Europa, 
ambas as opções trazem o 
motor 1.2 PureTech turbo, 
com preços iniciais de 
4.454.627 pesos argen-
tinos, o equivalente a 
cerca de R$ 258 mil. Para 
o Brasil, a única versão 
esportiva confirmada pela 
marca é a 100% elétrica, 
que será batizada de 
e-GT.O motor 1.2 Pure-
Tech turbo, a gasolina, 
alcança 130 cv de potência 
a 5.500 rpm e 23,4 kgfm 
de torque a 1.750 rpm. O 
câmbio é automático de 
6 marchas – na Europa, o 
hatch 1.2 oferece câmbio 
de 8 marchas. O consumo 
médio de gasolina divul-
gado pela Peugeot no país 
vizinho é de 18,8 km/l.As 
novas versões comple-
mentam a gama dos 
demais acabamentos do 
novo 208 argentino. 

Rocket 3 R é a nova 
moto do chef 
Henrique Fogaça
Em janeiro de 2017, a 
Triumph anunciava 
uma parceria inusitada. 
A partir daquela data, o 
chef Henrique Fogaça, 
proprietário de vários 
restaurantes e bares e um 
dos jurados do programa 
Master Chef, da Band, 
passaria a ser o novo 
Embaixador da Triumph 
no Brasil. Desde então, se 
passaram pouco mais de 
quatro anos e a parceria 
se consolidou. Fogaça 
aprendeu a admirar 
ainda mais os produtos 
da Triumph e, ao mesmo 
tempo, vem contribuindo 
fortemente para levar a 
marca inglesa a novos 
públicos. “Eu sempre tive 
moto, e a gente chega em 
um patamar que não tem 
mais para onde ir. 
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BMW cria grande 
estratégia de vendas 
para as motos G 310 R 
e F 850 GS
Os icônicos modelos da 
BMW Motorrad Brasil estão 
com preços especiais para 
os clientes que pretendem 
adquirir uma nova moto-
cicleta BMW em maio. É 
o caso da potente BMW 
G 310 R, que este mês está 
com preço sugerido de R$ 
27.900,00 à vista. Por meio 
do financiamento com a 
BMW Serviços Financeiros, 
o modelo pode ser adqui-
rido com entrada mínima 
de R$ 13.950,00, saldo em 
24 parcelas mensais de R$ 
618,00 e taxa especial de 
0% ao mês.Já a BMW F 850 
GS Premium, este mês, 
está com preço sugerido 
de R$ 68.500,00 à vista, 
ou por meio de financia-
mento com entrada de 
R$ 32.950,00, saldo em 24 
parcelas mensais de R$ 
850,00 mais uma parcela 
final no 24º mês de R$ 
20.550,00, com taxa de 
juros de 0,59% ao mês. 
Tanto a G 310 R quanto a 
F 850 GS são fabricadas 
na unidade produtiva do 
BMW Group em Manaus 
(AM).

   DUAS  |  RODAS

BMW M3 celebra
seis gerações
Um dos carros mais icôni-
cos da marca bávara e que 
marcou presença na história 
do Salão de Frankfurt, em 
1985, com o primeiro E30: 
motor de 200cv capaz de 
atingir velocidade de até 230 
km/h e aceleração de 0 a 100 
km/h em 6,7 segundos. O 
veículo, considerado um dos 
melhores da BMW M, ganhou 
espaço no mercado, tanto nas 
pistas quanto no dia a dia do 
motorista.

Fiat antecipa seu novo SUV

Novo Honda Civic 2022
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Esta é mais uma contribuição do Mácleim para a nossa história; as entrevistas que 

realizou nos ajuda a ter um interessante painel sobre a vida cultural de Alagoas e Campus 

tem o prazer de publicá-las nesta série.

Vamos ler.

Um abraço,

Luiz Sávio de Almeida

Camarim do 
Campus (V): 

papo de Mácleim 
com Basílio Sé
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É com uma honra imensa e uma satisfação pessoal das 
boas, que trago ao Campusa conversa super interessante 
que tive, em novembro de 2007, portanto, há 14 anos, com 
um artista, músico, compositor e professor dos mais criati-
vos e autênticos da nossa cena cultural. Basílio Sé, ou Seh, 
como ele assina atualmente, é um artista singular e genuíno, 
com uma obra tão particular, que só ela é e será capaz de 
defini-lo no agora e no futuro. E, cá pra nós, não é nada fácil 
ser autêntico em latitudes onde o mimetismo é aceito com 
muito mais sabor e é degustado como iguaria, quando não 
passa de self-service requentado. 

Não é que a música de Basílio Seh seja enigmática a pon-

to de serincompreensível ou entendida como fora do seu 
tempo. Não se trata disso. Apenas, nem Basílio nem suamú-
sica têm compromisso firmado com a mediocridade. Além 
disso, é um artista que tem suas posições políticas e sociais 
bastante claras, sem a necessidade do pires nas mãos, ca-
rente, conivente e genuflexo aos conluios dos poderosos da 
vez e tubarões do aquário. Basílio é um artista cônscio do 
seu real valor, sem abrir mão da prerrogativa que o livre-ar-
bítrio artístico lhe confere e, certamente, também acontece 
em nível pessoal. Aliás, são valores inerentes ao ser proposi-
tor que, literalmente, se percebe guardiãodesua arte, como 
essência e chama acesa de vida e alma.

Ser discreto socialmente, do meu ponto de vista, é uma 
qualidade daqueles artistas que, no palco e quando são 
solicitados como tal, se metamorfoseiam e fazem do seu 
ofício missão e profissão de fé. Portanto, não se furtam às 
suas idiossincrasias e verdades. Por isso, nessa entrevista, 
nos aprofundamos, por exemplo, nas impressões de Basí-
lioSeh sobre o resultado do seu trabalho no documentário 
“O Quebra de Xangô” (https://www.youtube.com/watch?-
v=n3Obri5EnxA), como um todo. Sua opinião é bastante 
transparente e até mesmo corajosa, para ser explicitada 
em um veículo público, como foi o caso dessa entrevista 
feita, à época, para o programa Revista Educativa, da rá-
dio Educativa FM.  

A questão do trabalho do Basílio, para o documentário 
O Quebra de Xangô,mereceu, de fato, um maior aprofun-
damento, por conta do tratamento até desrespeitoso que 
o seu trabalho mereceu dos produtores do documentário. 
Ou seja, o Basílio ainda estava magoado e, em outras pa-
lavras, puto, mesmo!Porém, ele foi além e abordou teses 
existências, que envolvem o ponto de vista de outras pes-
soas ou do público em geral.

Sabemos que, nesse planeta altamente cíclico, as coi-
sas sempre recomeçam, como começa uma nova semana, 
uma nova estação, uma nova pandemia... Porém,certas 
coisas seguem seu fluxo naturalmente. Uma delas, não 
por acaso,foi a nossa conversa com o grande Basílio Sé. E, 
assim, continuamos falando sobre o que seria, à época, o 
seu futuro disco. Basílio fez um paralelo entre a sua can-
ção “Cocô de Marinheiro” e a África. De acordo com ele, a 
canção serve para mostrar a forma como o negro chegou 

aqui. “Essa música, Feito Cocô de Marinheiro, é isso. Essa 
expressão significa estar boiando como cocô de mari-
nheiro.Então, eu acho que foi como a África ficou, quando 
a Europa chegou lá, em nome do capitalismo, da extensão 
deles, pegaram os negros, arrancaram de lá e trouxeram 
pra cá e para toda essa história”.

Quando o assunto do documentário foi esgotado, en-
tramos em outra seara bastante delicada por sinal. À épo-
ca, Basílio havia passado por um episódio que, do meu 
ponto de vista, foi muito desagradável de ver e demons-
trava claramente o quanto o público local ainda não va-
lorizava (ou não valoriza) e respeitava (ou não respeita) 
seus artistas e, portanto, suas origens. Um assunto ainda 
polêmico, que vale a pena conferir, pois, com raríssimas 
exceções, pouco ou nada mudou de lá pra cá e esse mes-
mo público, do nosso aquário, continua sem compreen-
der, aceitar e muito menos fazer jus aos artistas locais, 
talentosos e merecedores de aplausos e atenção.  

Para finalizar o nosso papo, Basílio Sé, ou Seh, cita um 
exemplo de como é difícil reverter o pensamento e a per-
cepção musical da juventude, e concorda que, já àquela 
época, vivíamos um momento mediocrizantena cena mu-
sical do nosso país. Desde então, as coisas degringolaram 
definitivamente, com raríssimos focos de resistência. Se 
você nos acompanhou até aqui, considere-se um desses 
focos. Agradeço e tiro o chapéu pela sua atenção tão sig-
nificativa. Portanto, leitor(a) amigo(a), deixo com você as 
idiossincrasias e opensamento de Basílio Seh. Sem dúvi-
da, vale muito conferir! 

Apresentação

   ARTIGO  |  Mácleim Cantor e compositor alagoano
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Entrevista

O trabalho que nós vamos falar sobre ele, ao 
longo do nosso papo, na verdade, se originou de 
uma trilha sonora que você fez para o documen-
tário sobre o Quebra de Xangô. Como foi esse 
convite e como as coisas se estabeleceram a par-
tir daí?

Basílio Seh – O Siloé[Siloé Amorim], depois 
do momento que ele recebeu uma premiação, se-
gundo ele, ele não pensou em outra pessoa para 
fazer essa trilha. Ele entrou em contato e disse 
que o único lance é que eu não iria fazer a trilha 
em cima das imagens, mas em cima de um rotei-
ro. Bom, até aí tudo bem. E aí aconteceu. 

Essa trilha, que está no documentário, vai vi-
rar futuramente um disco seu. Não é?

Na realidade, eu tinha a intenção de fazer um 
trabalho com essa questão do negro, essa passa-
gem toda. E aí veio exatamente essa oportunida-
de, que uniu a sopa no mel, como diz essa histó-
ria. O trabalho trata não só apenas do Xangô, mas 
da influência do negro sobre a sociedade como 
um todo. Então, por isso que tem tanto releituras 
de toadas quanto, também, tem releituras de mú-
sicas do meio folclórico.

O que você quer dizer, é que o público vai ou-
vir no disco, provavelmente, independente de 
ter a trilha para o documentário, o repertório do 
próximo disco seu. É isso?

É isso aí. Que, na realidade, é uma herança 
trazida da África pra cá. E aí eu me sentia 
exatamente nessa obrigação de, sei lá, por ser ne-
gro, ter esse sangue negro, de fazer alguma coisa. 
E eu tinha feito uma música chamada Cocô de 
Marinheiro, recentemente, eu tinha composto 
uma música nesse tema. E, aí, um mês depois, 
surgiu esse convite para fazer exatamente isso. 
E aí casou exatamente essa ideia. Aí só foi exata-
mente trabalhar o restante dos temas. 

Vamos voltar a essa questão do documentá-
rio. Você já viu o documentário depois de pron-
to? O que você achou?

Vi. Enquanto espectador.Na realidade, eu não 
gostei muito; enquanto espectador. Porque quan-
do você participa de um trabalho desde o início, 
você cria expectativas. Na realidade, eu criei ex-
pectativas, mapeei toda aquela história lá e quan-
do eu fui olhar não foi muito o que eu imaginei. 
Então eu fiquei um pouco frustrado com essa 
história, mas o público, que não conheceu isso aí, 
na realidade, gostou. Mas isso é um comentário 
interno, de você que fez parte e tudo mais dessa 
história. 

Mas você está falando no sentido do que você 
produziu em termos de música e da forma que 
foi utilizada dentro do documentário. É isso?

Isso, exatamente, da forma que foi produzi-
do. Foram, na realidade, vinte e oito minutos. 
Para mim foi uma primeira experiência. Eu que-
ria muito fazer uma trilha. O diretor Siloé Amo-
rim me deixou muito à vontade para fazer, mas 
o resultado final, na realidade, não era o que eu 
esperava. Ele disse que mudou muito o roteiro e 
tudo mais. Para o público em geral, o que fica é 
o entendimento do tema, daquilo ali. Então, eu 
estou falando enquanto sonoridade. Enquanto 
sonoridade ele poderia ter ganhado muito mais.  

Ou seja, o encaixamento de determinada so-
noridade, de determinada parte da trilha dentro 
das imagens que você tinha pensado que pode-
riam ser assim e foi assado. É isso?

É. Teve algumas pessoas que até perceberam 
essa questão e ficaram perguntando. Ouviram a 
música final, elas não me viram como o produtor 
sonoro do filme, mas como o cara que cantou a 
música final. Você está entendendo?

Se você me permite, eu tenho até uma his-
torinha pra contar, com relação a isso tam-
bém, que aconteceu comigo. A trilha da peça A 
Farinhada fui eu quem musicou. Eu estava na 
Europa, quando a peça foi montada aqui pela 
primeira vez. Eu estava morando lá, nessa épo-
ca, e não pude vir para gravar e acompanhar a 
montagem.  O Regis, e o pessoal da montagem 
do espetáculo, convidaram – e eu achei demais 
– o Edmilson, o ceguinho lá do Centro do comér-
cio, para gravar e ele gravou todos os temas. Mas 
tem um tema, que foi feito para um momento 
do espetáculo que é bem triste, bem sofrido. Eu 
tinha composto uma música bem característica 
para aquele momento do espetáculo. Na hora de 
gravar, me disseram que ele disse que não can-
tava música triste de jeito nenhum e cantou em 
outro andamento, completamente diferente do 
clima original. Quando eu fui assistir ao espetá-
culo, realmente, ficou fora do sentido, do con-
texto da cena. Eu imagino que no documentário 
tenham acontecido coisas assim.

Sabe o que é que eu entendo? Teve um mo-
mento que eu fiquei assim: bicho, esse trabalho 
todinho foi para quê? Porque, se eu entendi, é 
uma coisa meio assim: você quis aquilo, porque 
a ideia foi ‘faça!’, mas a ideia é essa daqui. Eu não 
quero uma coisa que fique parecida com isso, mas 
assim, ouse, faça um som contemporâneo. E na 
hora você “cabrera”, com medo do que as pessoas 
vão falar. A leitura que eu fiz talvez tenha sido essa 
e aí não era isso. A primeira coisa que eu tenho 
que colocar na minha cabeça é que se as pessoas 
forem me achar de louco, então eu tenho que as-
sumir essa história. Se você se prepara, se você vai 
ser vaiado, então, cara, vai. Amanhã ou depois as 
pessoas podem entender, mas o que tem que ser 
entendido é a ética profissional mesmo. Tem que 
ser respeitada. 

A sonoridade dos temas do filme será a sono-
ridade que você pensa para o seu próximo disco?

Vai ser para o próximo disco. Ele já era para ter 
saído, mas assim, você conhece muito bem essa 
história de você ficar burilando, aí você leva pra 
casa e encontra uma coisinha e vai lá, tem outras 
ideias. Então, eu quero finalizar ainda ele. Ele foi 
finalizado para o documentário e aí eu quero fi-
nalizar para o disco mesmo.
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Como vai se chamar esse disco?

Herança. Se existe uma coisa forte que o brasi-
leiro tem é essa herança da África. Chegada aqui 
de uma forma trágica, mas assim muito marcan-
te. E a música é o elemento que tece essa questão. 
Os tambores, a melodia, e não é a questão do so-
frimento, mas é essa vertente África.

Que está introjetada no nosso sangue, na 
linguagem mais remota possível, que a gente vá 
buscar e encontra essa herança afro. Por falar 
nisso, você estará, amanhã, abrindo as comemo-
rações do Dia da Consciência Negra, lá em União 
dos Palmares. O que é que você vai apresentar lá 
na Serra da Barriga?

Na realidade eu estou sendo convidado para 
participar do show que vai acontecer com a Or-
questra de Tambores. Eu, a Natália Mota, a Mãe 
Vera e a Mãe Neide. No meu caso, eu estou sen-
do convidado em função de ter feito a produção 
sonora desse filme, desse documentário. Eu acho 
que não tem música mais ideal do que você acen-
der um pouquinho a memória em um dia tão im-
portante. Ou seja, num momento tão importante 
que é a lembrança da consciência negra. Mostrar 
a forma de como o negro chegou aqui. Então, essa 
música, “Feito Cocô de Marinheiro”, é isso. Essa 
expressão significa estar boiando, como cocô de 
marinheiro, então eu acho que foi como a África 
ficou, quando a Europa chegou lá, em nome do 
capitalismo, da extensão deles, e pegaram os ne-
gros, arrancaram de lá e trouxeram pra cá e para 
toda essa história. Então, ela trata dessa questão.

Basílio, essa pergunta é muito pertinente a 
você, porque eu acho que você é um dos artis-
tas que eu acompanho sua trajetória e vejo que 
você, de certa forma, sofre com essa questão 
aqui. Porque você é extremamente autêntico. E 
você se arrisca pela sua autenticidade e em al-
guns momentos você já sofreu por esse tipo de 
postura e até, recentemente, uma das nossas ou-
vintes, a Mavi, citou você dentro desse contexto 

de artista local que sofreu da incompreensão do 
público de Maceió. O Luiz Gutenberg deu uma 
entrevista para o jornal Gazeta de Alagoas e fa-
lou que Maceió é uma cidade que maltrata os 
artistas. É uma cidade má, uma cidade perver-
sa, que já botou pra correr daqui, e aí ele citou 
dentro da literatura, Graciliano, Jorge de Lima e 
vários valores alagoanos. E o que a Mavi citou, 
sobre você, foi aquele episódio lá do Projeto Pi-
xinguinha, que você foi fazer o seu show depois 
do artista de fora e a imensa maioria do púbico 
foi embora, num total desrespeito em relação ao 
artista local, mostrando qual é a face desse pú-
blico, com relação à produção local. Você real-
mente concorda com a opinião do Gutenberg?O 
que você acha dessa postura da cidade com rela-
ção aos artistas locais?

Eu acho que não é só a cidade de Maceió não. 
É Alagoas como um todo. Alagoas, hoje, ainda é 
campeão no analfabetismo, ela tem a cidade com 
o menor IDH do Brasil, que inclusive é a minha 
cidade, Traipu. Eu fiquei até feliz de saber que o 
coronel foi preso pela Polícia Federal e talvez até 
as coisas andem um pouco depois disso aí, por-
que estava atrapalhando mesmo. Mas, com rela-
ção a isso, Mácleim, talvez seja, talvez não. Isso 
é uma questão histórica. Eu acho que encontro 
uma única resposta para essa questão: enquanto 
Alagoas não se erguer para definir a sua política 
cultural, a gente vai estar sempre nessa, porque o 
público, na realidade, ele vai conhecer a música, 
vai valorizar o artista pelo que a mídia apresenta. 
Então, quem é valorizado aqui? Na realidade as 
pessoas de fora. Então, por melhor trabalho que 
você tenha, se você não foi visto na grande mídia, 
aquela pessoa que é mais esclarecida, que não 
tem um acompanhamento mais próximo, mas 
se ela é esclarecida e ela não viu isso aí, ela ainda 
é tocada por isso. Eu tenho visto isso até em al-
guns colegas. Fazem perguntas assim, por exem-
plo: quando é que você vai estar lá, o seu trabalho 
poderia estar... Eu digo: mas não é assim, meus 
queridos, as coisas não andam dessa forma, o su-
cesso não antecipa a qualidade, o sucesso é uma 
consequência. Você sabe muito bem dessa his-
tória. A gente precisa trabalhar com música sem 

estar pensando nisso. Então, quem foi músico lá 
nos anos sessenta, até setenta, por aí, sabia que 
para aparecer primeiro tinha uma certa qualida-
de, mesmo dentro da cultura de massa. Quando 
começou a aparecer, lá nos anos sessenta, a his-
tória foi por aí. Então, alguém injetou muita gra-
na, começou a ganhar, então aí atropelou. Hoje se 
vive muito isso. Dez por cento dessa música ela-
borada, que as pessoas ralam mesmo para fazer 
um trabalho assim, sem pensar nessa coisa de su-
cesso imediato, quem não pensa nisso, realmen-
te, sofre pra caramba.    

Eu observo um outro lado: acho que houve 
uma mediocrização geral. Você tem uma medio-
crização de quem produz música hoje no país 
e você tem também, do outro lado, um público 
consumidor acrítico. Então, você tem o grande 
mar com a mediocridade e você tem pequenos 
afluentes contrários. E aí você escolhe. Não sei se 
estou sendo radical.

Não, é por aí mesmo. Eu vejo muito isso mes-
mo. Há cinco anos eu ensinava numa escola, o 
Carlos Drummond, que acabou essa escola, e 
tinha um garoto lá de vinte anos e ele era meu 
aluno. Então, qual era a ideia de pagode que ele 
tinha? Era exatamente esse samba carioca, que 
depois veio esse outro pagode de lá de Salvador. 
Que, na realidade, ele não entendia o samba en-
quanto samba e não entendia também o pagode 
enquanto festa. Ele não sabia o que era isso aí. Eu 
fui explicar para ele e ele não quis entender. Era 
aquilo ali e pronto, ficou na cabeça dele. Porque, 
na realidade, a onda do momento era exatamente 
isso, e essa história da onda é o que paira na ca-
beça da juventude. Então, tem um texto que eu fiz 
agora, que é assim: um louco na era lunar. Então, 
esse louco na era lunar faz uma pergunta assim: 
“meu bem, me diga se eu estou ficando mesmo 
pinéu, até alguns amigos mudaram de opinião 
vislumbrando o sucesso como única opção”. É o 
que a gente vê, até pessoas que a gente pensa que 
tem uma opinião diferente, ela não caiu no mes-
mismo e tudo mais, mas você chega perto dela e 
ela às vezes mudou, porque a onda é muito forte.


