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Flávio Bolsonaro: 
2.066 crimes de 

peculato e lavagem 
de dinheiro
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PAZUELLO

é um interrogado para esclarecer muitos pontos no combate à pandemia no País                                                                                                         

PUBLICIDADE GRATUITA 

e sem critério está sendo combatida pelos fiscais da SEMSCS; serviços religiosos e de informática e corretores foram multados; poluição visual deixa a cidade feia e suja                                                                                            

General Pazuello quer ficar 
calado no dia D e na hora H

DE FALASTRÃO A “PIANINHO”, EX-MINISTRO DA SAÚDE ACIONA O STF PARA SÓ RESPONDER O QUE QUISER NA CPI
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E d u a r d o  P a z u e l l o , 
ex-ministro da Saúde que tem 
muito a falar sobre as ações do 
Governo Federal no combate 
à pandemia do novo corona-
vírus está com medo de falar 
para os senadores da CPI da 
Covid-19. Para isso, já acionou 
seus advogados e até a Advo-
cacia Geral da União (AGU) 
para obter, junto ao Supremo 
Tribunal Federal (STF), o 
direito de só responder o que 
quiser quando for inquirido. 
Estão nas costas do ex-minis-
tro acusações de omissão 

do Planlto que podem ter 
resultado na morte de mais 
de 300 mil pessoas pela 
Covid-19. Concretamente, 
ele está muito enrolado com  
a situação de Manaus/AM, 
no que trata da falta de oxigê-
nio hospitalar. General, mas 
cumprindo ordens de um 
capitão da reserva,Pazuello 
teria agido de forma equivo-
cada nas ações de seu ministé-
rio contra a pandemia. Ele é o 
interrogado mais esperado da 
CPI. O Clã Bolsonaro não quer 
que o general fale.     Página 3

   CIDADE LIMPA

Prefeitura multa os responsáveis pela 
poluição visual em Maceió; R$ 650 mil

V á r i o s  s e g m e n t o s 
que estão usando espaço 
público para divulgar seus 
serviços estão sendo multa-
dos em Maceió. Entre eles: 
corretores, serviços religio-

sos e de informática, por 
exemplo. Através da Opera-
ção Cidade Limpa, a Prefei-
tura de Maceió já emitiu 
R$ 650 mil em multas. A 
Secretaria Municipal de 

Segurança Comunitária e 
Convívio Social (Semscs) 
revela que os valores pagos 
pelas infrações serão rever-
tidos em investimentos 
públicos para melhorar 

a vida do maceioense.  “A 
ideia é harmonizar a cidade 
e, naturalmente, regular o 
setor de publicidade visual”, 
disse o secretário, delegado 
Thiago Prado.     Página 7

Eleição para 
Presidente da 
República deve 
passar por AL

Relatório do MPF 
isenta Alagoas de 
culpa na compra 
de respiradores

Em abril, cai  
em mais de 7% 
a confiança 
do empresário
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O número de hoje nos mostra um pouco de nossas lagoas. E quem nos dá este presente é 
Gustavo Lima, formado em Educação Artística e que trabalha com Artes Plásticas, Jardina-
gem e Paisagismo, interessando-se por fotografia e artes digitais. Muito obrigado, Gustavo, 
e eu te peço desculpas: pensei que já havia publicado. Perdão! 

Vamos ler!

Um abraço

Luiz Sávio de Almeida

Maceió: 
cidade 

dos 
pobres 

e os 
pobres 

da 
cidade
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CLÃ BOLSONARO responde por 1.803 crimes de peculato e 263 de lavagem de dinheiro

2 O DIA Alagoas

Expressão
EDITORIAL

A palavra vagabundo ecoou na última semana com 

um tom inusitado, foi proferida por alguém, cuja 

trajetória é objeto de investigação não cabe em seu 

discurso.  Neste caso, seu uso foi de um cinismo 

estridente. O termo em questão foi proferido pelo 

Senador Flavio Bolsonaro (Republicanos-RJ) contra 

o também senador Renan Calheiros (MDB-AL), na 

sessão da quarta-feira (12) da CPI da Covid-19, onde 

Calheiros é Relator. O filho mais velho de Bolsonaro 

não é exatamente um “avaliador” capacitado em 

julgar a conduta alheia. Sobre ele recaem denún-

cias de peculato, lavagem de dinheiro e organiza-

ção criminosa. Situação destacada pelo senador 

alagoano. Ao rebater a ofensa, Renan pode garantir: 

vagabundo é você. 

Retomando o termo, o insulto pode se referir ao 

sujeito que leva a vida errante, um vadio ou ainda 

aquele que não gosta ou se recusa ao trabalho. Pelo 

menos, neste caso, não há desvio de verbas públi-

cas. Estendendo o significado, o que se poderia 

dizer daquele que não trabalha mais ganha por 10, 

ou mais precisamente por 12.  Este, segundo inves-

tigação do Ministério Público do Rio de Janeiro, é o 

número de funcionários fantasmas que repassavam 

parte dos salários para a mão do, à época, do depu-

tado Flávio Bolsonaro. As acusações mencionadas, 

nascem, portanto, do esquema, conhecido como 

“rachadinha” e que vigorou como regra no gabinete 

de Flávio, na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). 

Por meio desse expediente, segundo o MP flumi-

nense, os recursos desviados totalizam um 

prejuízo de R$ 6 milhões ao parlamento estadual. 

Esse montante passou a compor ilegalmente a 

“evolução” patrimonial de Flávio e também de 

sua esposa, Fernanda Bolsonaro.  A grandeza dos 

números que inflam o ego da família Bolsonaro 

não diz respeito somente às cifras em reais, mas 

ao próprio número de crimes, totalizando 1803 de 

peculato e 263 atos de lavagem de dinheiro. Todos 

detalhados na denúncia de 290 páginas MP-RJ. 

As investigações dos promotores apontaram ainda 

outros nomes, já conhecidos da narrativa policial, 

como Fabrício Queiroz, amigo próximo da família 

Bolsonaro, e Adriano da Nóbrega, miliciano morto 

pela polícia, ano passado. A mãe e a esposa de 

Adriano faziam parte do gabinete de Flávio.  Com 

trajetória tão questionável, quando o assunto é 

honestidade, o filho 01 do presidente, deveria ficar 

atento ao dito popular que lembra que quando se 

aponta o dedo para alguém, outros quatro apon-

tam de volta denunciando quem é na verdade o 

vagabundo.

Vagabundo é você

Pra onde caminha a humanidade? Onde iremos parar? 
O que o futuro nos reserva? Que sonhos ainda serão reali-
zados? Quais sonhos continuarão a ser frustrados? A reali-
dade social está cada dia mais dura e difícil. Os ricos cada 
dia mais ricos e os pobres cada dia mais pobres. O índice 
de miserabilidade só tem aumentado nos últimos meses. O 
desemprego, a fome, doenças, guerras e desastres ecológi-
cos continuam desenfreados. Quanto tempo ainda temos? 
E o que estamos fazendo com o nosso tempo?

Para piorar a situação de tristeza e descrença da huma-
nidade, nos deparamos com noticiários diários sobre os 
índices alarmantes de mortos e infectados pela covid-19. 
As vacinas já existem, mas nenhuma delas garante 100% de 
eficácia. E depois do coronavírus, que outros vírus virão? 
Que outras pestes vão acometer a humanidade? Será que o 
coronavírus não será o mais simples delas? 

Nos meios mais carentes e pobres da sociedade brasi-
leira, onde encontramos os recicladores de lixo, empre-
gadas domésticas, mototaxistas, porteiros, trabalhadores 
informais, moradores de rua, faxineiras, pedreiros... ouvi-
mos relatos de clamor e desespero, pois a maioria deles 
não encontra trabalho. Vivem fazendo “bicos” para garan-
tir a sobrevivência de seus familiares. Uma quantidade 
considerável dessas pesssoas depende da solidariedade 
de outros para não perecerem. O desalento tomou conta 
daqueles que são excluídos, invisíveis, descartados pela 
sociedade e por quem tem o poder de decisão econômica, 
financeira e social. Esses desalentados acreditam que 
não têm casa, emprego, saúde e segurança porque “Deus 
quer”, porque nasceram “sem sorte e vieram ao mundo 
para sofrer”. Foram imersos pela ideologia de um sistema 
social excludente e devastador, que escraviza a mente dos 
menos favorecidos, tornando-os sujeitos sem rumo e sem 
perspectivas e ainda fazendo-os acreditar que eles mesmos 
são culpados de suas ineficiências, descartando-os como 
sujeitos humanos de diretos. 

Esses desalentados acreditam que nasceram para sofrer, 
que vieram ao mundo só para servir aos seus superiores e 
que não adianta lutar contra o destino para o qual supõem 
terem sido submetidos. São pensamentos como esses 
que a classe dominante incute na mente desses sujeitos, 
garantindo assim sua ascensão constante e seu massacre 
e extermínio desses desalentados. Existem grupos sociais 
que se importam, que lutam, que brigam, que saem as 
ruas clamando por justiça e igualdade par todos. Mas é 
uma fração pequena. Apesar de determinados e persisten-
tes, sofrem retaliações e perseguições desumanas, muitas 
vezes tendo que pagar com a própria vida em detrimento da 
luta por igualdade social e justiça humana. Graças a esses 
militantes político-sociais que lutam incessantemente por 
igualdade para todos é que não se pode perde as esperan-
ças de dias melhores e mais justos para toda a humanidade.

Desalentados
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PARA COMISSÃO, ausência ou recusa do ex-gestor prejudicará os trabalhosPoder

O senador Renan Calhei-
ros (MDB-AL) encaminhou 
um ofício, na sexta-feira 
passada ao ministro Ricardo 
Lewandowski, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), que 
foi designado relator do 
habeas corpus do general 
Eduardo Pazuello. O relator 
da Comissão diz se “adian-
tar” para “prestar informa-
ções” a respeito do pedido 
(HC) onde o ex-ministro da 
Saúde de Bolsonaro pede 
para permanecer em silên-
cio durante seu depoimento 

na CPI da Covid-19. 
No texto encaminhado 

a Lewandowisk, o sena-
dor afirma que Pazuello, ao 
recorrer à prerrogativa do 
silêncio para não se autoincri-
minar pode ter como objetivo 
“proteger possíveis infrato-
res, cujos nomes poderiam 
surgir de seu depoimento”.

Renan destacou que assim 
como os demais depoentes 
inquiridos até o momento na 
CPI foi feita na qualidade de 
testemunha e não de investi-
gado, e que será “preservada 
a garantia constitucional de 
que toda a pessoa tem de não 
se autoincriminar”.

Para o senador, a ausência 
ou a recusa de depoimento 
por parte de Pazuello preju-
dicará demasiadamente a 
condução dos trabalhos da 
CPI da pandemia.

Ao se referir ao fato de a 
defesa do general alegar que 
ele pode ser constrangido 
durante seu depoimento na 
CPI, onde citou as ameaças 
de prisão feitas por sena-
dores a Fábio Wajngarten, 
Renan diz ser “óbvio” que 
a comissão tem o dever de 
preservar a veracidade dos 
depoimentos e a prisão pela 
“falta da verdade” é prevista 
no Código Penal.

INVESTIGAÇÃO Renan Calheiros defende que prerrogativa de silêncio do ex-ministro pode ajudar a proteger infratores

CPI da Pandemia recorre 
ao STF para Pazuello falar

EX-MINISTRO

alegou que estava doente na primeira data agendada e agora pede, na Justiça, o direito de ficar calado diante da CPI

Ariel Cipola
Repórter    POLÍTICA

Disputa presidencial de 
2022 passa por Alagoas

Depois da passagem de 
Bolsonaro por Alagoas, onde 
foi hostilizado pela esquerda 
e endeusado pela direita, vai 
ficando cada vez mais claro 
que as eleições de 2022 será 
polarizada. De um lado o 
ex-presidente Lula; do outro 
Bolsonaro, tentando a todo 
custo uma reeleição pratica-
mente impossível, por conta 
do desgaste do governo 
federal no combate à pande-
mia da Covid-19.  

As pesquisas colocam 
Lula na liderança, seguido 
por Bolsonaro. Os dois 
disputariam o segundo 
turno, com maiores chan-
ces de vitória para o petista. 
Os demais pré-candidatos 
– Sergio Moro, João Doria 
(PSDB), Ciro Gomes (PDT), 
Luciano Huck e Sergio Moro 
(ambos sem partido) – 
entrariam na disputa como 
coadjuvantes, trabalhando 
indiretamente para evitar a 
vitória de Lula no primeiro 
turno e ajudando Bolsonaro 
a chegar no segundo turno. 

A liderança de Lula nas 
pesquisas já começa a inco-
modar a classe dominante, 
principalmente a burguesia 
do Sul e do Sudeste do Brasil, 
que fez de tudo para tirar o 
ex-presidente do páreo nas 
eleições de 2018, facilitando 
a vitória de Bolsonaro. Quem 
não lembra das manifesta-
ções pró-Bolsonaro e contra 
Lula na porta da Federação 
das Indústrias de São Paulo 
(Fiesp), na Avenida Paulista? 

Bastou Lula aparecer na 
frente das pesquisas para o 
Estadão de São Paulo, um 
dos jornais que mais repre-
senta a nata da oligarquia 
sulista, publicou um edito-
rial detonando o petista, 
essa semana. O texto prevê 
uma polarização inevitável 
entre Lula e Bolsonaro, mas 
dentro de uma “conjun-
tura confusa e um cenário 
sombrio”. 

Para o jornal paulista, 
“um segundo turno entre 

Lula e Bolsonaro oporia 
o atraso ao retrocesso, a 
indecência à imoralidade, 
a desfaçatez ao cinismo”. 
E prevê: “É impossível que 
o desfecho de tal disputa 
resulte em algo positivo 
para o País, especialmente 
porque, em qualquer dos 
casos, o vencedor certa-
mente aprofundará a discór-
dia entre os brasileiros”. 

Como se não bastasse, 
apesar das decisões do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), o jornal ainda trata 
Lula como culpado pelas 
acusações investigadas pela 
Operação Lava Jato, ao dizer 
que o ex-presidente “não foi 
inocentado”.  Diz ainda que 
“Lula comanda o PT com 
mão de ferro”, quando todos 
sabem que o ex-presidente é 
maior que o partido. 

A postura do Estadão não 
difere dos demais veículos 
de comunicação de massa. 
Para a grande mídia, o PT e 
Lula ainda estão associados 
uma série de “escândalos 
e falcatruas”. No entanto, 
como o petista vem desfa-
zendo cada vez mais essa 
imagem e se mostrando 
mais confiável, a ponto de 
ser apontado como uma 
espécie de “salvação nacio-
nal”, a grande mídia vem aos 
poucos abrindo espaço para 
ele. 

Afinal entre Bolsonaro e 
Lula, a parte mais sensata da 
mídia deverá fechar com o 
candidato do PT, principal-
mente no segundo turno. 
Mas isso vai depender muito 
também dos acordos e das 
alianças que o partido irá 
fazer em torno do nome 
de Lula. Quanto maior for 
o espectro dessas alian-
ças, maior será a chance do 
petista voltar ao Palácio do 
Planalto.  O ex-presidente 
sabe disso e já disse que não 
se furtará de ir à luta, lide-
rando uma frente ampla, 
com partidos de centro, 
de centro-esquerda e de 
esquerda – numa espécie de 
candidatura de todos contra 
“ele”. 
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“Ficar calado em CPI é coisa de bandido”
Senadores de oposição 

e independentes começa-
ram a compartilhar, após 
o pedido de habeas corpus 
de Pazuello, mensagens de 
aliados do presidente Jair 
Bolsonaro onde eles afir-
mam, ou pelos menos afir-
mavam à época, que ficar 
calado em CPI é “coisa de 
bandido”.

Duas chamaram a aten-
ção pelo fato da proximi-
dade com Bolsonaro.  A 

primeira é a do atual minis-
tro da Secretaria-Geral da 
Presidência, Onyx Loren-
zoni, emitindo sua opinião 
acerca do depoimento do 
ex-diretor da Petrobras 
Nestor Cerveróm em 2015, 
na CPI.

“Cerveró ouviu de mim 
que, em CPI, quem se vale 
do direito de ficar calado 
tem coisa a esconder, só 
bandido usa”, disse Onyx 
em mensagem publicada 

em suas redes sociais na 
época.

O segundo é ainda mais 
próximo do presidente 
Bolsonaro, tanto que carrega 
seu sobrenome. Eduardo 
Bolsonaro compartilhou 
um vídeo entre senadores 
em 2016, onde classificava 
de “covarde” quem pede 
habeas corpus – na época se 
referia à CPI da Funai e do 
Incra – e que não tem um 
pingo de vergonha na cara”.

Ricardo Rodrigues
Repórter



Em uma tentativa desen-
freada de desviar o foco da 
CPI da Covid, o Planalto e as 
alas bolsonaristas desferi-
ram ataques contra o rela-
tor Renan Calheiros (MDB) 
e seu filho, o governador de 
Alagoas Renan Filho (MDB). 
Com poder de fogo nas mídias 
sociais e “municiado” por 
“portais independentes” de 
comunicação, Renan Filho 
foi duramente rechaçado por 
um suposto uso de recursos 
federais em uma compra frus-
trada de respiradores. O que 
a guerrilha bolsonarista não 
esperava é que as análises dos 
documentos apresentadas 
pelo gestor estadual apontam 
que Alagoas não usou R$ 1,00 
sequer da União. O tiro saiu 
pela culatra. 

A narrativa dos bolsona-
ristas era armar um complô 
alegando o mal uso de recur-
sos federais por Alagoas, 
causando assim uma grande 
desconfiança por parte da 
sociedade acerca da CPI. As 
investigações tem o foco de 
desmascarar questões e posi-
cionamentos de membros do 
governo em questões relacio-
nadas às políticas públicas 
no combate à Covid, além 
de investigar esquemas de 
corrupção de governantes e 
representantes políticos. 

Com Renan Calheiros, a ala 
negacionista achou que podia 
se aproveitar da situação. Atra-
vés do senador Ciro Nogueira 
(PP-PI), que tentou instaurar 
uma investigação dos gastos 
da União em todos os estados 
e municípios no combate à 
pandemia da Covid, Alagoas 
teve que encaminhar docu-

mentos comprobatórios da 
compra de respiradores atra-
vés do Consórcio do Nordeste.

O processo foi encami-
nhado à CPI na segunda-feira 
da semana passada, através 
da procuradora federal Niedja 
Kaspary. O processo adminis-
trativo está atualizado até o dia 

6 de maio deste ano e consta 
no documento de Procedi-
mento de Acompanhamento 
de Políticas Públicas – PA – 
PPB n° 1.11.000.000537/2020-
19, instaurado em junho do 
ano passado. Esse processo 
relata o fracasso do governo do 
estado na compra de respira-

dores através do Consórcio do 
Nordeste. As balas de festim 
dos apoiadores de Bolsonaro. 

No total, AL receberia 300 
respiradores, que custaram R$ 
48.748.572, 82 -já pagos-  . Entre-
tanto, os equipamentos essen-
ciais para leitos de pacientes 
com o caso mais avançado da 
Covid não chegaram. O governo 
já havia pago um montante de 
R$4.448.750,00, o que equivale 
a 30 respiradores, do Processo 
Administrativo SESAU SEI 
E:02000.000000701/2020. Com 
a falha nas negociações, Renan 
Filho conseguiu com que o 
valor pago fosse devolvido. 

Mesmo com o sucesso 
ao caos, o estado ainda 
espera a restituição de R$ 
593.063,42, de um total de 
R$5.256.935,00, pagos pela 
compra de 50 ventiladores, 
do Processo Administrativo 
E:02000.0000008229/2020.

ALAGOAS conseguiu reaver quase a metade do dinheiro pago ao Consórcio NEEstado

João Henrique
Estagiário
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EM RESPOSTA AOS requerimentos do uso de verba federal com respiradores, governador comprova recursos de AL para negociações

Tiro de bolsonaristas contra 

Renan Filho sai pela culatra

MPF não encontra irregularidades
A implicância com o 

assunto por parte dos polí-
ticos contrários a CPI está 
na compra dos respirado-
res através do Consórcio do 
Nordeste, formado pelos esta-
dos nordestinos. As investi-
gações do Tribunal de Contas 
da União estão no controle 
externo do processo TC  
024.062/2020-0, sobre a rela-
toria da ministra Ana Arraes.

A relatora está investi-
gando o conjunto de falhas 
das negociações e compras 
de equipamentos necessá-
rios no combate à Covid pela 
empresa Hempcare Pharma 
Representações. 

O Ministério Público 
Federal  (MPF) também 
entrou no caso e questio-
nou ao governo de Alagoas 
sobre as garantias tomadas 
pelo Consórcio. Em suma, o 
governo relatou que a Bahia 
era a representante judicial e 
jurídica, já que ela era a líder 
do grupo. 

De acordo com o governo, 
cerca R$ 15 milhões  foram 
reservados para a compra 
de respiradores através do 
Consórcio. Do montante, 
apenas R$ 9,7 milhões foram 
pagos, e Alagoas já conseguiu 
reaver parte do dinheiro, 
cerca de R$ 4,7 milhões, e 
acionou a Justiça para conse-
guir o resto do valor. 

Contrariando as expec-
tativas dos bolsonaristas, o 
próprio MPF de Alagoas não 
encontrou quaisquer irregu-
laridades no uso de recursos 
públicos no combate à Covid. 

A visita de 

Bolsonaro

Em sua visita à capital 
alagoana e ao interior do 
estado, Bolsonaro, o “enge-
nheiro de obras prontas”, 
veio com a intenção falha 
de alfinetar o governador do 
estado e mudar os holofotes 
da CPI.

Na visita, o chefe do Execu-
tivo reinaugurou o viaduto 
da PRF, inaugurado oficial-
mente em 20 de dezembro do 
ano passado, que teve como 
“patrono” dos recursos, o 
ex-presidente Michel Temer, 
que destinou em seu governo 
R$ 77,4 milhões para a obra. 

No Canal do Sertão, o 
presidente também “inau-
gurou” o trecho 4, que cruza 
o município de São José 
da Tapera. Nesse trecho, a 
obra já está funcionando 
desde 2018. Nessa obra, o 
governo de Bolsonaro foi o 
que menos investiu. No total, 
Dilma Roussef investiu R$ 1,4 
bilhão, Michel Temer, R$ 307 
milhões, Lula R$ 335 milhões 
e apenas R$ 178 milhões por 
Bolsonaro.

RESPIRADORES

negociados com o Consórcio Nordeste usou verba pública de Alagoas
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Mercado
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   CENÁRIO

Confiança do
empresário 
cai 7,04% 
em abril

Com o aumento no número 
de casos de Covid-19, no início 
do ano, em período em que 
o governo federal discutia se 
seria necessária a retomada 
das medidas de auxílio emer-
gencial, encerradas em 2020 e 
retomadas apenas em meados 
do mês passado, o cená-
rio econômico do primeiro 
trimestre de 2021 reforçou o 
clima de incertezas entre os 
empresários do Comércio de 
Maceió. Diante disso, após um 
quadro relativamente estável 
que perdurava desde novem-
bro, em abril, o Índice de 
Confiança do Empresário do 
Comércio (ICEC) registrou, em 
relação a março, uma queda de 
7,04%.

Apesar da baixa, de acordo 
com a série histórica do levan-
tamento, aos 105,5 pontos, o 
índice ainda apresenta uma 
expectativa otimista, pois 
permanece acima dos 100 
pontos e continua com um 
resultado acima do que foi 
percebido no período mais 
crítico de 2020, entre os meses 
de junho e agosto, com regis-
tros entre 68,7 pontos e 85,7 
pontos.  Na variação anual, 
o indicador se mostra 15,8% 
abaixo do mesmo mês do ano 
passado, quando foram regis-
trados 125,4 pontos.

Em abril, todos os subíndi-
ces da pesquisa apresentaram 
recuo significativo. 

De acordo com o levanta-
mento, na variação mensal, 
houve queda de 10,3% em 
Condições atuais do Empre-
sário do Comércio, o que foi 
provocado pela contração em 
seus três índices secundários: 
Condições Atuais da Econo-
mia (-18,6%), Condições 
Atuais do Comércio (-8,4%) e 
Condições Atuais das Empre-
sas Comerciais (-6,5%).

Com queda de 7%, o subín-
dice Expectativas do Empre-
sário do Comércio também 
compõe esse quadro de baixas, 
que conta ainda com o recuo 
de 3,8% em Investimento do 
Empresário do Comércio.

Nos três pilares secundá-
rios deste último, o indicador 
que mensura a contratação 
de funcionários foi o que mais 
sofreu impacto negativo, com 
baixa de 5,1%, enquanto as 
intenções de nível de investi-
mento caíram 3,5% e a situação 
atual dos estoques registrou 
contração de 2,3%.

Ascom



ESTILO
O COMBUSTÍVEL para a vitória é a vontade de vencer.

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista Social

Sociedade com
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  De olho no futuro
Surge boatos de que em 2030 a Apple lançará 
uma lente de contato inteligente, que serão 
utilizadas para experiências de realidade 
aumentada no nosso dia a dia, sem a necessi-
dade de óculos para isso. Com elas, o usuário 
será capaz de enxergar elementos virtuais sobre 
os reais. Legal, né? Quem vai querer aderir a 
essa nova tecnologia?

  Na mídia
Na quarta-feira passada, dia 12, o apresentador 
Nelson Rubens informou durante o TV Fama, 
que a nova milionária e campeã do BBB21 
Juliete Freire, não teve contrato renovado com a 
Rede Globo e não procede a informação de que 
ela será apresentadora do programa É de Casa.

Co
nt

at
os

: 3
52

2-
26

62
 / 

99
94

4-
80

50

  Idosar com alta intensidade
Como todos que me seguem sabem, sou fascinado 
em aglutinar palavras. Para não perder meu vício 
cognitivo e exercitar meu ego no prazer de mexer na 
zona de conforto de muita gente, esta nota é mais 
um dos meus ensaios inusitados. Não foi só para 
impactar, mas também para causar que adotamos 
o título “idosar com alta intensidade”. A titulação foi 
inspirada por uma nova e promissora amizade que 
conquistei por esses dias, aumentando e potenciali-
zando meu capital social. A camaradagem e amizade 
gerontológica foi com Telma Maria, sexagenária (67 
anos), alagoana e renomada atleta de tênis. A inspi-
ração declina também pelo tempo decorrido de uma 
outra observação que nós versamos em 2006, com o 
título de 50 Danados Alagoanos. Na época, chamar 
alguém de danado era sinônimo de camaradagem 
e de glorificar seus protagonismos exemplificares. 
Hoje, com as novas regras de relações e com os novos 
comportamentos e estilos sociais, o termo “danado” 
pode nos trazer processos judiciais. Principalmente, 
quando for relacionado para o segmento idoso. 
Portanto, e de acordo com a época e protagonismo 
de algumas pessoas idosas, me motivou mais uma 
vez a fazer uma outra gerontobiografia de alagoanos 
que senhoreiam com distinta maestria suas idades 
avançadas, desta vez com o título desta exposição.

  Velho moderno
Com o aumento expressivo de pessoas com idades 
avançadas fazendo-se presentes nas mais variadas 
camadas sociais, protagonizando ativamente ou 
simplesmente sendo sujeito presente, figurativo ou 

vivente, o termo velho como substantivo foi transfor-
mado em diversos adjetivos de acordo com a ocasião. 
Alguns caracterizavam camaradagem, outros eram 
afetuosos, uns outros pejorativos e alguns outros 
como ageísmos ou geronfóbicos. Para revivermos 
alguns ainda são exemplos em extinção: terceira 
idade, melhor idade, idade de ouro, jovem de ontem, 
semi-novo e por aí vai. O que se pode julgar é que 
há um sentimento nesses termos de negação à faixa 
etária, que  no passado era generalizada por parte 
da sociedade, do próprio segmento idoso e mídia. 
As pessoas com 60 anos ou mais idade têm buscado 
um estilo de vida mais prazeroso e satisfatório e isso 
reflete no seu dia a dia um bem-estar e uma auto-
-avaliação que muitos já se titulam como um velho 
moderno. E não mais como um velho de alma jovem 
ou um velho de espírito jovem. Num recente passado 
outra conflitante questão identitária foi a expressão 
dual, qual o significado de ser velho e de ser idoso.

  Repórter Amador Sênior
A fim de descobrir potencialidades adormecidas, 
bloqueadas ou mesmo realizar um sonho da pessoa 
idosa e paralelamente acender uma proposta para 
que Maceió e Alagoas se prestem a serem amigas do 
idoso, a Ideia & Ideais Cursos e Eventos Gerontológi-
cos, em parceria com o Programa de Rádio Alagoas 
6.0, lançao Curso Repórter Amador Sênior. O curso 
tem inspiração em alguns outros cursos que aconte-
cem no Sul no país. A proposta é ser mais alternativa 
para uma formação de educação gerontológica, 
dosada com entretenimento e lazer. O curso que é 
congênere com um programa radiofônico inédito no 
Estado, está previsto para ter início em junho. Apesar 
de o curso receber em seu título o terno sênior, as 
inscrições também serão estendidas para pessoas a 
partir dos 45 anos (os pré-idosos). Mais informações 
do curso adquiram pelo Whatsapp: 99693-1541.

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
Com um capítulo a mais e outro à parte, a nossa contagem progressiva pós derrubamento social 
pela Covid-19 (para os que estão lendo esta nota pela primeira vez, o trocadilho de regressiva para 
progressiva é uma alusão e jorração de positividade, de esperança e de crença ao fim satisfatório deste 
período pandêmico), a passos lentos ou a remadas vagarosas, porém constantes e obstinadas, esta-
mos chegando metaforicamente ao ponto inicial de uma nova era, ou na praia. Desdobrando nossa 
introdução, o que chamamos de um capítulo a mais na história deste tempo pandêmico é a complexa 
campanha da 2ª dose de vacinação e a tradicional campanha da vacinação da N1H1 é o capítulo à 
parte. Aos poucos nós estamos avançando e até a quarta-feira passada, no nosso estado foram apli-
cadas mais de 736 mil doses (informações captadas no Vacinômetro Alagoas). Em Maceió, capital do 
estado e que tem uma população de mais ou menos de 120.000 idosos, o número de doses aplicadas 
ao grupo foram 169.697: sendo que 112.694 foram 1ª dose e 58.187 como 2ª dose.

TIM TIM | 

O empresário de sucesso 

Wellison Barros iniciou o mês de 

maio, em especial o dia 5, recebendo 

várias felicitações por mais uma 

primavera em sua vida, onde 

brindou esse dia +QESPECIAL 

in família. Felicidades, amigo!

CLASSE A | 

A linda e elegante mamãe Valleska Barbosa 

super feliz com seus príncipes Benício e Fellipo

B-DAY | 

Para essa semana iluminada, 

classe e elegância da socialite 

Ângela Maciel que celebra com 

taças e mais taças de espumante seu 

aniversário na próxima 

quinta-feira, dia 20. Parabéns!

PODEROSAS | 

A bela 

Wilka 

Pontes 

e sua 

princesa

Duda

PURO LUXO | 

A maravilhosa 

mamãe 

Suely

 Mara 

com 

seus 

herdeiros 

Gabryella e 

Lucas Lins



A Prefeitura de Maceió 
criou a operação Cidade 
Limpa para acabar com 
a poluição visual na capi-
tal alagoana. De janeiro até 
agora, R$ 650 mil em multas 
foram emitidos pela Secreta-
ria Municipal de Segurança 
Comunitária e Convívio Social 
(Semscs). Segundo a secre-
taria, os valores pagos pelas 
infrações serão revertidos em 
investimentos públicos para 
melhorar a vida do maceio-
ense.

Para o secretário de Segu-
rança Comunitária e Convívio 
Social, Thiago Prado, a ideia é 
harmonizar a cidade e, natu-
ralmente, regular o setor de 
publicidade visual.  

“Torna-se imprescindível 
realizar o seu ordenamento, 
para que não tenhamos 
aumento da poluição visual”, 
justifica o secretário. A opera-
ção zela ainda pela segurança 
do pedestre quando tran-
sita por passeios públicos; 
zelando, sobretudo, seus 
direitos à acessibilidade.

Mais de 1 mil anúncios 
já foram notificados. Dentre 
eles, banners, faixas, placas, 
empena cega e engenhos 
publicitários instalados em 
estabelecimentos empresa-
riais. Vários segmentos foram 

multados, entre eles, corre-
tores, serviços religiosos e de 
informática, por exemplo.

A secretaria fez um traba-
lho educativo no início da 
operação. Empresas e respon-
sáveis pelas mídias foram 
orientados a respeito do que 
diz a Lei de Publicidade Muni-
cipal nº 4.954/2000, artigo 1º, 
que estabelece que “a veicula-
ção de propaganda nos logra-
douros públicos, ao ar livre 
ou em locais com visibilidade 
dos espaços públicos, poderá 
ser promovida por empresas 
que realizem esse tipo de ativi-
dade, desde que devidamente 
registradas no órgão munici-
pal competente”.

Entretanto, ao ser consta-
tada a reincidência da irregu-
laridade, a prefeitura notifica 
os responsáveis pela instala-
ção do equipamento, e caso 
não aconteça a regularização 
e/ou remoção, o processo de 
lançamento das taxas publici-
tárias e multas é aberto. 

Thiago Prado explica 
que a operação é contínua. 
Ele explica que os agentes 
da prefeitura fazem ronda 
durante três dias na semana 
para coibir essa prática. O 
secretário reforça que as 
publicidades ou anúncios 
com objetivos comerciais 
precisam de autorização para 
serem expostos em logradou-
ros e bens públicos.

IDEIA é harmonizar a cidade e, naturalmente, regular a publicidadeCotidiano

EXCESSO DE PUBLICIDADE

compromete a atenção dos condutores, além de provocar desconforto visual e espacial

ORDENAMENTO

deve aumentar a segurança do pedestre quando transita pelo passeio público, zelando o direito à acessibilidade

Prefeitura já detectou e notificou 
mais de 1 mil anúncios durante 

a operação Cidade Limpa

OPERAÇÃO CIDADE LIMPA Valores gerados serão revertidos em investimentos públicos em Maceió

R$650 mil em multas foram 
emitidos por poluição visual

Regularização é feita na SMCCS
A autorização deve ser 

solicitada na sede da Secre-
taria Municipal de Segurança 
Comunitária e Convívio 
Social, situada na Rua Alexan-
dre Passos, s/n, no Jaraguá. 
O responsável pela publici-
dade deve portar o RG, CPF e 
comprovante de residência do 
requerente (original e cópia), 
croqui do material publici-
tário em questão e CNPJ (em 
caso de pessoa jurídica).

Após o preenchimento do 
requerimento – e com base 

nas características do mate-
rial publicitário – o requerente 
será orientado sobre a even-
tual necessidade de outros 
documentos e providências.

Poluição visual 
A  p o l u i ç ã o  v i s u a l  é 

caracterizada pelo excesso 
de elementos visuais que 
promovem desconforto 
visual e espacial. Além dos 
danos estéticos, este tipo de 
poluição se torna perigosa 
para condutores.
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LIVRETO:  mais uma grande sacada de Celso Viáfora

   Màcleim   |  macleim@hotmail.com

Colunista

Depois do Play

  IMPACTANTE
O fato é que foi uma “pedrada” daquelas que bate 
no quengo do sujeito e tonteia o camarada, até a 
centralidade ser retomada após o turbilhão, como 
uma pedra atirada nas águas calmas de um lago, 
produzindo ondas superficiaistransmutadas emtor-
rentes de emoções e sentimentos, que afloram e 
desnorteiam por dentro, como imagino ser o núcleo, 
o epicentro de um furacão. Ointeressante é que 
pressentimos o impacto futuro já na primeira faixa, 
a cançãoA Vida É,que abre o álbum e o baú pessoal 
do compositor e nos põe de cara com o inexorável 
ciclo do humano e o tempo, ou humano X tempo. 
Sentimos o poder do que se prenuncia, mas elese 
projeta vindo de láde um ponto futuro, como 
vislumbre do que se tornará mais nítido a partir de 

Vozes da Madrugada – uma parceria com o poeta 
paraense Joãozinho Gomes, que conta ainda com a 
participação da cantora amapaense Patrícia Bastos. 
Até então, Celso Viáfora vem traçando o roteiro 
sonoro do álbum pelo fio condutor da pessoalidade, 
a começar por A Vida É, que discorre sobre a percep-
ção da passagem do tempo coletivo e pessoal. Uma 
Canção Bonita, No Dia Em Que Quase MorrieCara 
Ao Sol, são fios da mesma meada, que ratificam o 
compositor declarar ser este o álbum mais perso-
nalístico de sua carreira.Essa narrativa é quebrada, 
a partir da 5ª faixa, Vozes Da Madrugada (Celso 
Viáfora e Joãozinho Gomes), num exercício de 
parceria que vai além do convencional, uma vez que 
acontecem duas versões da mesma letra, com Celso 
Viáfora ressignificando a São Paulo o que Joãozinho 

  O Fio Da Meada
Permita-me algumas considerações pra lá de 
sinceras e ainda sob o calor e efeito da primeira 
audição do novo trabalho de um dos grandes 
artistas desse país combalido. Falo de um compo-
sitor singular e inspiradíssimo, um humanista 
sensívelao nosso tempo de agruras e delícias, um 
cronista musical e escritor atento, para o qual o 
passado não passou despercebido à construção da 
sua obra. Encartado num livreto homônimo, Celso 
Viáfora é o cara, que lega à humanidade o seu 
maravilhoso álbum A Vida É.
O livreto é uma grande sacada e um caso à parte, 
pois não se trata apenas de um invólucro para 
abrigar o álbum e sim, parte indissociável deste.Ou 
seja, após lê-lo, com suas narrativas sobre a origem 
e feituradas canções, dos arranjos e um pouco da 
história de cada músico – a quem Celso Viáfora 
dedica todos os acertos do álbum –,a audição 
ganha um quê de cumplicidade, numa sincronia 
de imagens literomusicais e sinergia sensorial, 
que nos possibilita a diegese como realidade 
própria da narrativa.Portanto, aopermitir-metais 

considerações, compreenda que sou daqueles 
que acreditam na primeira audição e no amor 
à primeira vista. Ambos, quando acontecem de 
verdade,fazem-nos querer mais e mais e mais... 

escreveu para Macapá.  Daí por diante, tudo acon-
tece numa velocidade impossível de ser contida, 
revelando o compositor/cronista cada vez mais 
preciso e certeiro, que disseca, com bisturi afiado, 
a realidade sociológicade sua amada metrópole 
de concreto, vidro e vidas, tantas vezes posta nua e 
crua(el).

  LEMINSCATA
Os temas das canções vão variando de acordo com a 
perspectiva antropológica e sociológica do compo-
sitor, porém, sem perder de vista o viés poético das 
narrativas, em comunhão com a emoção sensorial 
que a música de Celso Viáfora é capaz de despertar, 
mesmo em tempos tão gris e avessos à ternura. 
Como que para fechar o álbum em lemniscata, 
Celso usa para esse fim três belíssimas chaves: Um 
Dia Desses, onde ele passa a limpo sua geração, 
a partir da do seu pai, num arranjo inquieto, com 
tensões harmônicas adequadamente cabíveis às 
inquietações e conjecturas sobre o passado e o 
futuro. Depois, uma faixa antes de chegarmos ao 
fim desse álbum definitivamente marcante, numa 
pegada rock’n’roll, Em Outras Palavras detona a 
hipocrisia e libera o fruidor para gritar em alto e bom 
som:Puta Que Pariu! 
Então, para finalizar e ao mesmo tempo abrir novo 
ciclo, a belíssima canção A Vida Vi (Pedro Viáfora e 
Celso Viáfora), nitidamente, é a outra ponta do fio da 
meada, que começou a ser desfiada no princípio de 
tudo. Certamente,o letrista, inspirado na belíssima 
melodia composta pelo seu filho Pedro e pelo nasci-
mento do seu neto Davi, foi além do palíndromo 
convencional, ao criar a frase com o substantivo vida 
e o verbo ver no pretérito perfeito, e deu título a uma 
canção de rara beleza. 
Nesse álbum, Celso Viáfora assina os arranjos 
e, especialmente, os arranjos para quarteto de 
cordas. Revela-se um artista completo, cuja sensi-
bilidade e criatividade permitem fechar o álbum 
com um arranjo primoroso,em analogia capaz de 
nos remeter ao nascimento de uma criança, que 
saido ventre, nua em sua beleza natural e vai sendo 
agasalhada ao longo da vida, emvestes, senti-
mentos, fatos e pessoas que serão agregadas à sua 
existência. Assim, A Vida Vi começa apenas com o 
belíssimo cello de Vana Bock e a voz de Celso Viáfora.
Depois, chega seu violão e a participação do filho 
e parceiro Pedro Viáfora.Por fim, como que para 
ratificar que o caminho não se constrói a sós,  temos 
a volta dos músicos, primeiro com a flauta, piano, 
contrabaixo,Flugel, bateria... Tudo tão delicada-
mente, que não deixam dúvidas de que em A Vida 
Écabe acrescentar oadjetivoBela!

SERVIÇO
A Vida É, Celso Viáfora
Disco físico: à venda em celsoviafora@uol.com.

br/loja
Preço: R$ 30,00
Plataformas digitais: Spotify, Itunes, Deezer, 

amazonmusic, Google Play



  Serviços de assistência
ganham relevância
Soluções de fácil contratação e adaptadas às 
demandas do consumidor podem trazer oportu-
nidades de negócios não só para seguradoras, mas 
também para outros setores.
Com as transformações ocorridas no último ano por 
conta da pandemia, entender as vontades e de1se-
jos dos consumidores se tornou um desafio ainda 
maior e com isso o ramo de assistências também 
precisou se reinventar para oferecer soluções que 
levem facilidade, comodidade e inovação.
Vivemos um processo de adaptação ao novo cená-
rio. Com mais tempo em casa, as prioridades estão 
mudando, e é aí que entram as assistências. 
O mercado segurador vem acompanhando este 
movimento e cada vez mais investe em serviços 
adaptados às necessidades atuais. Mas não só para 
este setor apostar em assistências pode fazer dife-
rença na fidelização de clientes.
As assistências adicionais podem ser de grande 
ajuda em imprevistos do dia a dia. Principais vanta-
gens deste tipo de serviço:

Maior tranquilidade nas atividades do dia a dia
Os serviços assistenciais são acionados quando 
ocorrem eventos de menor gravidade, como proble-
mas no encanamento, curto-circuito na casa ou 
necessidade de guincho. Apesar de não envolverem 
um prejuízo semelhante ao de um sinistro, podem 
atrapalhar bastante nossas atividades diárias.
Com um seguro com serviços assistenciais, você 
tem muito mais tranquilidade, uma vez que, em 
caso de imprevisto, bastará um telefonema para a 
resolução do seu problema.

Agilidade na prestação de serviços
Outra grande vantagem é a agilidade. Quando ocor-
rem esses incidentes, precisamos de um serviço de 
maneira emergencial. Até você buscar um contato e 
garantir que ele venha resolver a situação, bastante 
tempo já foi perdido.  Com um seguro que garanta 
esse tipo de cobertura, você não precisa ficar 
perdido, procurando prestadores de serviço para 

dar uma solução. Basta ligar para a seguradora que 
ela enviará um profissional capacitado ou indicará 
contatos já prontos para ajudar você, e sem demora.

Grande variedade de assistências
As seguradoras disponibilizam uma grande diver-
sidade e quantidade de serviços que vão atender às 
suas necessidades. Há itens que contemplam seu 
carro, sua casa, sua saúde, seus animais de estima-
ção e até sua alimentação.

Serviço de chaveiro
Perder as chaves é um problema pequeno, mas dá a 
maior dor de cabeça quando estamos ‘trancados’ do 
lado de fora às 2h30 da manhã, por exemplo.
Não seria ótimo poder resolver esse contratempo 
com apenas uma ligação telefônica para um 
número 0800 que recebe chamadas 24 horas? 

Serviço de eletricista
Os fios que percorrem toda a estrutura das casas 
levando energia elétrica para lâmpadas e tomadas 
têm uma validade de 5 a 10 anos de uso, sabia? Infe-
lizmente, muitas pessoas desconhecem esse fato, 
tanto que há muitos edifícios construídos há 20, 30 
anos ou até mais, mas que nunca tiveram a fiação 
trocada.
Como consequência, o risco de problemas elétricos 
dentro de casa não é pequeno ainda mais quando 
levamos em consideração instabilidades na tensão 
da corrente oferecida pela distribuidora.
Além do risco evidente de descarga elétrica e de 
incêndios, problemas elétricos ainda podem fazer 
com que a conta de energia aumente. 

Como escolher o pacote de serviços assistenciais?
A escolha de um pacote adequado para você e sua 
família envolve muita pesquisa e paciência. Caso 
contrário, corre-se o risco de pagar por algo que 
nunca usará ou, quando precisar, não terá o serviço 
de que realmente necessita.
O seu perfil está diretamente ligado às suas neces-
sidades de coberturas em serviços assistenciais. 
Então, é preciso avaliar o seu estilo de vida e enten-
der quais emergências você e sua família possi-

velmente poderiam ter. As respostas para essas 
perguntas poderão nortear que tipos de serviços 
assistenciais fazem mais sentido no seu caso.

• Minha casa é própria ou alugada?
• Há dificuldades de encontrar serviços 24h na 
minha cidade para casos de urgência? Em caso 
negativo, quais são os valores cobrados?
• Uso o carro para trabalho?
• Viajo para longe de carro?
• Tenho animais de estimação?
• Tenho filhos pequenos?
O custo-benefício também é um aspecto que não 
pode ser ignorado. Muitos desses serviços podem 
já estar inclusos no seu seguro, e alguns segurados 
nem sabem que contam com eles. Em outros casos, 
porém, será necessário pagar uma pequena taxa 
para usufruir dos serviços. Então, avalie quanto a 
mais você precisará pagar para ter o direto.
Essas assistências são complementares, de modo 
que o segurado opta por pagar ou não por elas. 
Dependendo do seu perfil, investir nesses serviços é 
mais vantajoso do que pagar por fora. Tudo precisa 
ser avaliado.

  Conclusão
Em suma, nosso objetivo nessa coluna foi analisar 
os serviços assistenciais, soluções de pronta-entrega 
providenciadas pela seguradora especialmente 
desenvolvidas para os pequenos incidentes do dia 
a dia que, ao se somarem, podem fazer um grande 
prejuízo.
Os serviços assistenciais dão ao segurado muito 
mais tranquilidade e comodidade na hora de um 
imprevisto. Você terá o serviço de que precisa no 
momento mais crítico. Por isso, avalie suas necessi-
dades e entenda qual opção mais se encaixa no seu 
perfil.
Gostou do tema de hoje? Acompanhe também 
nosso quadro “Momento Seguro” todas as quin-
tas feiras na rádio 98,3 FM, a partir das 7h30 e, na 
TVMAR (Canal 525 NET), a partir das 9h. Participem 
com suas perguntas! Até a próxima se Deus quiser! 
Um grande abraço!

PEQUENAS COBERTURAS para resolver problemas que dão grande dor de cabeça

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro
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CRB FARÁ A DÉCIMA participação seguida em Finais do Campeonato AlagoanoEsportes

Na reta final do Campe-
onato Alagoano, chegaram 
mais uma vez as duas equipes 
de maior expressão do estado. 
Pela sexta vez consecutiva, 
CRB e CSA vão decidir, em 
duas partidas, o título do Esta-
dual em 2021. Somente pelo 
lado do CRB, essa é a décima 
participação, nas últimas dez 
edições da competição. Nas 
decisões os dois times não 
conseguem mostrar um bom 
futebol quando se encon-
tram. 

Este será mais um Clássico 
das Multidões sem as torci-
das, mas a esperança é de um 
nível técnico mais elevado. O 
CSA deixou pelo caminho, na 
semifinal, o CSE, com uma 
boa vitória no jogo de volta, 
por 3 a 0. Já o CRB venceu o 
Aliança duas vezes. No jogo 
da volta, no Rei Pelé, o Galo 
venceu por  2 a 1.

Pelo lado azulino “da 

força”, a decisão pode ser 
uma boa oportunidade para 
o técnico Bruno Pivetti apre-
sentar seu “cartão de visitas”. 
Afastado por Covid-19 logo 
quando chegou ao CT Nelson 
Peixoto Feijó, Pivetti ainda 
está conhecendo as peças que 
tem no seu elenco. Um ponto 
positivo para o time marujo 
é que jogadores importan-
tes para o esquema tático do 
time voltaram após liberação 
do Departamento Médico: 
o goleiro Thiago Rodrigues, 

recuperado de lesão no rosto 
e os laterais Norberto e Vitor 
Costa ficam à disposição do 
treinador. E outra notícia 
que deixa a torcida azulina 
animada para o jogo é que, 
no comando de ataque, o 
time está bem servido. Bruno 
Mota é o artilheiro do Alago-
ano e Dellatorre, artilheiro 
da temporada, que voltou a 
marcar na semifinal, depois 
de três jogos sem balançar as 
redes. 

O camisa 9 disse que 

não quer brigar por artilha-
ria. Segundo ele, o principal 
objetivo é ajudar o clube da 
“melhor forma”. O atacante 
demonstrou ainda que está 
confiante que a taça ficará na 
galeria do CSA: “Confio muito 
nos meus companheiros e na 
comissão técnica. Estamos 
preparados para essa final, 
vamos entrar muito fortes. 
Acredito que os gols vão acon-
tecer naturalmente, então é 
buscar, entrar concentrado, 
oportunidades vão ter e esta-
mos tranquilos para conse-
guir os gols e as vitórias”. 

Já do lado regatiano, o 
time se reforça com a volta 
de jogadores que são os 
“pulmões” da equipe. Diego 
Torres e Hyuri, jogadores 
com melhores desempenhos, 
estavam afastados por Covid-
19 e voltaram ainda na semi. 
Quem não esteve na beira do 
campo contra o Aliança foi o 
técnico Roberto Fernandes, 
que também foi infectado 
pelo novo coronavírus. 

O treinador regatiano 
ficou afastado e só viu a 
classificação de casa. Quem 
comandou a equipe foi seu 
auxiliar, Fernando Alves. 
Roberto precisou até se 
internar na Santa Casa de 
Misericórdia de Maceió para 
utilizar oxigênio. Agora, de 
volta, tem a oportunidade 
de estar à beira do gramado 
num possível bicampeo-
nato do Regatas. 

Roberto disse, em cole-
tiva, que a postura que viu 
do time nas semifinais não 
pode se repetir na deci-
são. Para o treinador, faltou 
“atitude” ao elenco. “Em 
uma final, o nível técnico 
é muito importante, mas 
a garra, a disposição não 
podem faltar”, comentou.

Fernandes vai disputar a 
primeira final no comando 
do Galo, apesar de essa ser a 
sua segunda passagem pelo 
clube. Na primeira tempo-
rada, Roberto foi demitido 
antes da final.

TIMES PASSARAM sem riscos pelos seus adversários nas semifinais; mas não mostraram futebol de ‘excelência’

CSA e CRB na Final, mais 
uma da “lógica no futebol”
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SEXTO ANO CONSECUTIVO com as mesmas camisas na Final do Alagoano

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  Não para 
por aí
Enquanto CSA e CRB, em 
dois jogos decidem o campe-
onato, CSE e Desportivo 
Aliança, também em dois 
jogos, decidem o terceiro 
lugar. E o que isso traz de 
bom? O vencedor desse 
confronto conquista a 
segunda vaga da Série D do 
Brasileiro, em 2022, ao lado 
do ASA que foi o campeão da 
Copa Alagoas e ficou com a 
primeira vaga. Além do mais, 
o vencedor de CSE e Aliança 
disputa, também contra o 
ASA, a terceira vaga para a 
Copa do Brasil do ano que 
vem.

  Como vem 
o CSA?
Pelo o que foi visto recente-
mente, a ideia é que o CSA 
parece mais inteiro para a 
decisão, até um pouco mais 

motivado pela última vitória 
no clássico. No comando do 
técnico Bruno Pivetti, o CSA 
vem jogando mais ofensiva-
mente e com uma saída de 
bola mais rápida lá da defesa, 
bem diferente da época do 
treinador Mozart Santos, que 
perdia muito tempo com 

troca de passes na sua defesa.

  Como vem 
o CRB?
Pelo menos a oito jogos o 
CRB não consegue apresen-
tar um bom futebol. Desses, 
ele foi derrotado por três 

vezes: Bahia, Murici e CSA. O 
técnico Roberto Fernandes 
vem sendo cobrado pela 
diretoria e torcedores por um 
melhor futebol. Perdendo o 
campeonato para o CSA, sua 
situação ficará insuportável 
no clube, devendo também 
perder o cargo.

  Outra vez CSA e CRB na decisão
Pelo sexto ano consecutivo, CSA e CRB vão decidir o Campeonato Alagoano. Antes mesmo 
de ser iniciado, todo mundo já sabia disso, dada a fragilidade dos demais participantes da 
competição. Com nove times disputando o estadual, dois – Coruripe e CEO - foram rebai-
xados, enquanto, tirando os dois principais, os demais seguiram firmes em busca de uma 
vaga na semifinal, sobrando para CSE e Desportivo Aliança, este último, o novato.
Eliminados por CSA e CRB, respectivamente, o CSE ainda tentou encaixar o sonho de 
chegar à final, motivado pelo entusiasmo do prefeito de Palmeira dos Índios, o jornalista 
Júlio César, o maior investidor do clube, que garantia pagamento do salário em dia, grati-
ficação pelo título, boa vida ao grupo de jogadores, até concentrando para o jogo contra o 
CSA, na Barra de São Miguel. No entanto, o que se desenhava como difícil, terminou fácil 
para o adversário em campo.
Por outro lado, o CRB, que tinha feito a melhor campanha na primeira fase, venceu os dois 
jogos contra o Aliança, mas teve muita dificuldade de encaixar um bom futebol. Ganhou 
e eliminou seu oponente porque é melhor, mas não foi fácil dentro de campo. O Aliança 
chegou até a assustar no jogo da volta, quando fez 1 a 0, mas não segurou o resultado. Por 
sinal esse foi o jogo das polêmicas, tudo por conta de um pênalti marcado para o CRB, no 
mínimo, causando irritação ao clube do Pilar.

Thiago Luiz
Estagiário

TIME DO CSA QUER

estar com força total para as duas partidas pela Final do Campeonato Alagoano

l  O Campeonato Alagoano está 
chegando na decisão e a FAF deve 
as cotas de arbitragem desde a 
segunda rodada da competição. 
Até agora, a entidade só repas-
sou a ajuda de custo e a cota de 
gasolina - os árbitros viajam em 
seus veículos – das duas primeiras 
rodadas;

l  Os apitadores não reclamam 
com medo de serem penalizados 
na escala de jogos. Quem deveria 
cobrar – que é o Sindicato dos 
Árbitros – também fica calado, 
porque o presidente, Silvio Acioly, 
tem muita ligação com dirigentes 
da FAF e não quer perder a “boqui-
nha” que tem por lá;

l  Mesmo assim, com o estadual 
já se encerrando, a Comissão Esta-
dual de Arbitragem aplicou uma 
suspensão de 30 dias ao árbitro 
Francisco Carlos do Nascimento – o 
Chicão -, que para a comissão ele 
deu um pênalti inexistente para o 
CRB no jogo contra o Aliança;

l  A situação ficou muito ruim 
para a FAF e a CEAF que não 
levaram em consideração que a 
competição está acabando e o 
lance, se houve mesmo o erro, não 
foi o único no estadual, para ele 
ser penalizado. Algumas pessoas 
estão dizendo que a atitude é para 
forçar o apitador a encerrar sua 
carreira.

  ALFINETADAS...
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EVENTO ONLINE discutirá efeitos da pandemia sobre a economia das nações

   Alyshia Gomes   |  alyshiagomes.ri@gmail.com

Colunista

Estudar Lá Fora

  Oportunidades 
de Doutorado - 
Alemanha

Fonte: Sociedade Max Planck 
na América Latina
O escritório da Sociedade Max Planck 
na América Latina anunciou diversas 
vagas em seus institutos na Alema-
nha destinadas a pesquisadores no 
doutorado e pós-doutorado.
As oportunidades compreendem 
diversas áreas do conhecimento, 
como Direito, Economia Aplicada, 
Biologia Molecular, Astrofísica, 
Física, Neurociência, Ecologia 
Química e Informática.
Fundada em 1948, a Sociedade Max 
Planck para a Promoção da Ciên-
cia é uma das organizações líderes 
em pesquisa no mundo. Para mais 
informações e detalhes sobre as 
vagas, visite o site do escritório para a 
América Latina em espanhol e inglês 
(https://bit.ly/3xt7G2K).

  Webinário da 
Universidade 
das Nações Unidas
Fonte: United Nations 
University - UNU-WIDER 
United Nations University - UNU-
-WIDER promove seminário para 
discutir as implicações da pandemia 
Covid-19 para economias em desen-
volvimento e emergentes. 
Durante o evento, o Dr. Arkebe 
Oqubay Metik  apresentará o resul-
tado de sua pesquisa e sugestões 
para mudanças nas políticas. Esta 
análise baseia-se em pesquisas 
extensas apresentadas nas publi-

cações recentes, nomeadamente 
Desenvolvimento Econômico 
Africano: Evidência, Teoria, Polí-
tica (Oxford University Press), The 
Oxford Handbook of Industrial Hubs 
and Economic Development  e The 
Oxford Handbook of Industrial Policy 
(2020). 
Dr. Arkebe Oqubay Metiku é Profes-
sor de Prática na Universidade de 
Joanesburgo (África do Sul), Profes-
sor Visitante na Sciences Po (Paris) 
e na Universidade Tecnológica de 
Nanyang (Cingapura) e Professor 
Visitante Distinto na Universidade 
Fudan (Xangai). Ele é um pesqui-
sador honorário da UNU-WIDER, 
Fellow no Overseas Development 
Institute (ODI) e Pesquisador Asso-
ciado no Centro de Estudos Africanos 
da Universidade de Londres. Ele está 
no centro da formulação de políti-
cas e da liderança governamental 
há mais de 30 anos. Atualmente, o 
Dr. Arkebe é candidato ao cargo de 
Diretor-Geral da Organização das 
Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento Industrial (ONUDI).
Tony Addison seguirá como debate-
dor. Ele é Professor de Economia no 
Grupo de Pesquisa em Economia do 
Desenvolvimento da Universidade 
de Copenhagen (DERG) e Pesquisa-

dor Sênior Não Residente da UNU-
-WIDER. 
Anteriormente, ele foi Economista-
-Chefe / Diretor Adjunto da UNU-
-WIDER, também trabalhou como 
Professor de Estudos de Desenvol-
vimento na Manchester Univer-
sity (Reino Unido), como Diretor 
Executivo do Brooks World Poverty 
Institute, na Manchester University, 
e ocupou cargos docentes na Univer-
sity of Warwick (UK) e na SOAS, 
London University.
O evento está previsto para 18 de 
maio às 22:00 (16:00 UTC+3). Inscri-
ções em https://bit.ly/32VMvID . 

  Programa de 
Bolsa German 
Chancellor Fellowship 
- Alemanha

Fonte: Fundação Max Planck
A Fundação Max Planck está  
procurando os líderes do futuro. 
Você é graduado com experiên-
cia inicial em liderança e  vem 
do Brasil, da República Popular 
da China, da Índia, da Federa-
ção Russa, da África do Sul ou 
dos Estados Unidos, esta pode 
ser uma excelente oportuni-
dade.
Para participar, você deverá ter 
interesse em  implementar um 
projeto de escolha própria que 
apoie o desenvolvimento de 
sua carreira, seja socialmente 
relevante e tenha um impacto 
público duradouro.
Você está interessado em 
participar ativamente de uma 
rede internacional de líde-
res dedicados? Então poderá 
ir para a Alemanha com uma 
bolsa da Fundação Alexan-
der von Humboldt para dar o 
próximo passo em sua carreira. 
O programa é patrocinado pelo 
Chanceler Federal da República 
Federal da Alemanha. Até 60 
bolsas são concedidas a cada 
ano - até dez por país.
Maiores informações em  
https://bit.ly/2EMSrLA .

  O que é inovação na educação?
Yidan Prize Conference Series: Europe 2021 foi reali-
zado em parceria com o Departamento de Educação da 
Universidade de Oxford em sessão virtual. A conferên-
cia homenageou as conquistas do Prêmio Yidan para 
a Pesquisa em Educação Laureate 2020, Professor Carl 
Wieman, e do Prêmio Yidan para o Desenvolvimento 
da Educação Laureados em 2020, Lucy Lake e Angeline 
Murimirwa do CAMFED (Campanha pela Educação 
Feminina). 
A conferência também contou com a fala de  Dr. Sobhi 
Tawil, Diretor do setor Futuro Aprendizado e Inovação 
da UNESCO, bem como de pesquisadores da Universi-
dade de Oxford como Professor Sibel Erduran, Professor 
Harry Daniels  e Dra. Susan James Relly .  Tratando sobre 
temas amplos que vão  da motivação à metodologia, 
todos os palestrantes olharam para o futuro e buscando 
respostas sobre “o que é inovação na educação”. 

O programa incluiu:
* visão do Dr. Sobhi Tawil, Diretor, Futuro Aprendizado e 
Inovação da UNESCO
* painéis de discussão sobre como a motivação afeta o 
comportamento e como  fazer uma abordagem cientí-

fica para melhorar o ensino
* Perguntas e respostas com os laureados, ilustres e 
especialistas da Universidade de Oxford

Os interessados também puderam participar da 
Primeira Conferência Internacional 

Prêmio Yidan Doutorado, que explorou os seguintes 
questionamentos:
* Como a educação será oferecida no futuro?
* Quais são as habilidades que os jovens precisam para 
enfrentar seus desafios?
A Conferência Doutoral do Prêmio Yidan é um evento 
fechado. Os organizadores coletaram documentos 
de conferências dos participantes para publicar um 
volume inaugural de uma série de Anais de Conferência.
O programa completo está em https://bit.ly/3e0WHG2 . 
A conferência já aconteceu, mas os interessados podem 
assisti-las pelo youtube.
Alyshia Gomes escreve sobre Educação Internacional, 
Educação Global e temas correlacionados no jornal “O 
Dia Alagoas” e no site “O Dia Mais”. Dúvidas, comen-
tários e sugestões, entre em contato através do email 
alyshiagomes.ri@gmail.com.
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A General Motor anun-
ciou na semana passada 
que irá produzir um modelo 
i n é d i t o  n o  c o m p l e x o 
industrial de São Caetano 
do Sul. O produto é uma 
das novidades do atual 
ciclo de investimento da 
empresa a ser aplicado 
até meados da década no 
Estado de São Paulo. São 
R$ 10 bilhões para a reno-
vação do portfólio e para o 
desenvolvimento de novas 

tecnologias. “O modelo 
chegará para complementar 
a linha de picapes Chevrolet, 
além disso, vai estrear um 
conceito completamente 
inovador para a marca 
no segmento de veículos 
utilitários”, explica Carlos 
Zarlenga, presidente da GM 
América do Sul. A picape 
está neste momento em fase 
de desenvolvimento e será o 
próximo integrante da nova 
família de veículos globais 

da Chevrolet, já composta 
pelas atuais gerações de 
Onix, Onix Plus e Tracker 
- todos referência em suas 
respectivas categorias. Um 
dos objetivos da GM com o 
futuro veículo é o de ampliar 
a presença da marca Chevro-
let no próspero segmento de 
picapes, contribuindo ainda 
para o fortalecimento de 
outros produtos estratégicos 
para a empresa no mercado, 
como a S10.

A saga Skywalker conti-
nua na Peugeot. O SUV 
2008 acaba de ganhar mais 
um integrante:  a  série 
especial Skywalker. E bota 
especial nisso. Ainda que 
mantendo a discrição e 
elegância tão característi-
cas do modelo, a persona-
lização aplicada ao Peugeot 
SUV 2008Skywalker resul-
tou em um carro diferen-
ciado e, de fato, especial. 
Por fora, destaque para 
os para-lamas dianteiros, 
que ostentam o emblema 

c r o m a d o  d a  A l i a n ç a 
Rebelde, uma ordem de 
enfrentamento coman-
dada pela personagem Leia 
Organa − a Princesa Leia 
nos primeiros filmes de Star 
Wars e líder do movimento 
nos longas mais atuais. A 
tampa do compartimento 
de bagagem, por sua vez, 
exibe orgulhosa a assi-
natura Skywalker, com a 
logotipia original do filme 
e acabamento cromado de 
alto brilho. O monograma 
especial  está  aplicado 

logo abaixo da extensão 
da lanterna, à esquerda 
da tampa do porta-malas. 
As mudanças no perfil do 
novo Peugeot SUV 2008 
Skywalker vão muito além 
do símbolo da Aliança 
Rebelde nos para-lamas 
dianteiros. Rodas com aro 
de 16 polegadas modelo 
Titane com pintura de alto 
brilho Gris Anthra remetem 
ao titânio, metal nobre e 
de cor cinza escuro, reco-
nhecido pela resistência e 
leveza.

Modelos BMW 
ganham conexão 
com AmazonAlexa
A BMW do Brasil, como 
parte de sua estratégia 
para seguir na liderança 
em inovação e conec-
tividade, disponibiliza 
gratuitamente em mais 16 
de seus veículos produzi-
dos a partir de janeiro de 
2019 a atualização remota 
dos serviços que ativam 
a AmazonAlexa. Com 
a nova funcionalidade 
será possível ter acesso a 
diversos serviços digitais 
via comando de voz do 
aplicativo e ainda contro-
lar dispositivos associa-
dos. A atualização remota 
de software está disponí-
vel para modelos com o 
sistema operacional 5 e 6. 
São eles: BMW X2 sDri-
ve20i, BMW X2 sDrive18i, 
BMW X6 xDrive35i, BMW 
M140i, BMW 120i, BMW 
320i, BMW 430i, BMW 
M4, BMW X6 M, BMW M2 
Competition, BMW M5, 
BMW X3 M, BMW X4 M, 
BMW X3 xDrive20i, BMW 
X4 xDrive30i e BMW 530e.

Polo Automotivo Jeep 
completa seis anos
Com a marca de um 
milhão de veículos 
recém-alcançada, o Polo 
Automotivo Jeep chega 
ao sexto ano de opera-
ção com motivos para 
celebrar. Foi desta planta 
que saiu o primeiro carro 
conectado da Stellantis 
no Brasil: o Jeep Renegade 
equipado com a Adven-
ture Intelligenceby Jeep 
Connect, plataforma de 
serviços de conectividade. 
Ali também nasceu a 
nova geração da picape 
Fiat Toro e do líder de 
segmento Jeep Compass. 
Mas o Polo não para por 
aí. Ainda este ano será 
lançado o quarto produto 
da planta pernambucana, 
um modelo inédito que 
chega para colocar a Jeep 
no segmento de D-SUV e 
consolidar o Polo como 
um verdadeiro SUV 
Center. 
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   Igor Pereira   |  igor93279039@hotmail.com

Jornalista

O DIA Alagoas

Yamaha conquista o 
certificado de excelência
A Yamaha acaba de ser 
reconhecida como uma 
das melhores empresas do 
Brasil em relação a aten-
dimento e valorização do 
consumidor pelo Reclame 
Aqui, site destinado a 
reclamação de consumi-
dores e a pesquisa sobre 
reputação de marcas e 
empresas, considerado 
a maior plataforma de 
solução de conflitos entre 
consumidores e empre-
sas da América Latina. A 
conquista torna a Yamaha 
a primeira montadora de 
motocicletas a receber o 
Certificado de Excelência 
no Atendimento com o 
Selo RA1000, que tem 
como objetivo, destacar 
as empresas que possuem 
excelentes índices de 
atendimento no Reclame 
Aqui.

   DUAS  |  RODAS

Jeep é líder absoluta 
em SUVs com 22,7% 
de participação
No mês em que a Jeep® cele-
brou seu dia (Jeep Day em 
04/04), a marca teve inúme-
ros motivos para comemo-
rar. E não é para menos, já 
que manteve a liderança 
absoluta entre os SUVs, 
garantindo 22,8% de partici-
pação no acumulado do ano 
no segmento. Os modelos 
da marca fabricados no Polo 
Automotivo Jeep (Goiana/
PE), Renegade e Compass, 
também fizeram bonito e 
seguem sendo número um 
de suas categorias, se posi-
cionando entre os veículos 
mais vendidos do Brasil. 
Além disso, o mês de abril 
também foi marcado pelo 
anúncio de várias novidades 
da marca. 

GM vai produzir modelo 
inédito em São Caetano do Sul

Novo Peugeot 2008 SKYWALKER
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O número de hoje nos mostra um pouco de nossas lagoas. E quem nos dá este presente é 
Gustavo Lima, formado em Educação Artística e que trabalha com Artes Plásticas, Jardina-
gem e Paisagismo, interessando-se por fotografia e artes digitais. Muito obrigado, Gustavo, 
e eu te peço desculpas: pensei que já havia publicado. Perdão! 

Vamos ler!

Um abraço

Luiz Sávio de Almeida

Maceió: 
cidade 

dos 
pobres 

e os 
pobres 

da 
cidade
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Estou vendo a lagoa a partir de uma janela triste – 
Pinheiro– sem moldura e vendo, também, uma parede 
com interruptores que de muito perderam sentido. Foi 
o que aconteceu com o bairro destruído, morto, den-
tro de uma cidade semimorta,como se demonstrana 
foto(nº 1) de Gustavo Lima.  A importânciada foto está 
no jogo dos lugares: a lagoa, o lugar dos que saíram... 

Uma tragédia que a foto registra e deixa o testemu-
nho histórico.Vivemos uma de nossas maiores tra-
gédias urbanas, muito mais pesada do que qualquer 
tromba d’água que já caiu sobre esta cidade de Maceió. 
Se um dia algo mais grave acontecer com o Pinheiro 
– o que não queremos – Maceió irá sofrer um imenso 
desespero, pois as consequências não podem ser ima-
ginadas e quando começamos a pensar, a catástrofe 
será muito maior do que o trágico cinema americano 
conseguiria produzir, ele que é fértil em absurdos de 
destruição.

Claro que existem outras fotografias e muitas foram 
feitas sobre a morte do Pinheiro, mas, das que conhe-
cemos, nenhuma teve a fala que esta foto tem:a desgra-
ça vista à distância, pela janela do que restou. Parece 
indicar que a continuidade foi roubada, anos de his-
tória desfigurados, lá embaixo, pelos andamentos da 
Cambona, Mutange, Bebedouro. Tudo foi uma traição 
ao pequeno povoado, à vila do século XIX, à ampliação 
após a subida da cidade, indo além do que o Alto do Ja-
cutinga ocupava. Sumiram amores, carinhos, dores, vi-
das.Este é o primeiro resultado de meu encontro com 
estas fotosdo Gustavo, que resultaram de andanças do 
autor por esta nossa Maceió e, especialmente, pelas 
bandas das lagoas.Na verdade, ele mandou vinte fotos 
e escolhi o que deveria sair publicado.

Então, olhando-as com cuidado, procurei a capa 
deste número do suplemento e, pesou a contraposi-
ção entre o horizontal do céu e das águas, com o in-
trincado feito pelos galhos que perderam o distancia-
mento entre eles e montaram malha, entrelaçamento 
capaz de possibilitar a visão a partir de formas e re-
cortes. Sem dúvida o jogo de planos me agradou e me 
aproximou, sobretudo, da árvore que parecia solitária 
e que teve seus galhos unidos pela posição da visada, 
como se o horizonte tivesse perdido a importância e 
os distanciamentos resultassem em nada. Na verdade, 
devo confessar, consegui ver o pouso de uma estranha 
ave nas águas da lagoa, que por sua vez é uma estra-
nha lagoa, com as águas imprensadas pela imundície 
da poluição.

O pedido havia sido feito para que elecaptassesínte-
ses artísticas da vida cotidiana nas lagoas. E então, pe-
los lados do Pontal da Barra vem a primeira foto, onde 
se destaca a brancura das redes, a indicação de que o 
local foi de pesca e a indicação de que ele se transfor-
mou. A foto nos permitever uma nova ordenação no 
espaço. É uma espécie de foto do tempo, com as redes 
sendo cenário e destinadas para fora do lugar que se 
transformou em um grande entreposto de comércio, 
demonstração da evidência de mudanças em nossa 
economia urbana.

As duas fotos a seguir (nº3 e nº4) são sobre o Brejal 
e mostramparte da vida ao redor da lagoa; em ambas, 
estão crianças que tendema ser do sururu como são 
suas mães, se é que conseguirãosobreviverao pesado 
fardo da pobreza que as fotografias trazem à tona. No-
vamente, o fator tempo é essencial e se tem – como se 
dizia antigamente e era um termo magistral – um ins-

tantâneo de todo um processo histórico de marginali-
zação que se fez numa mistura essencial dos destinos 
do sururu e de suas gentes.

As fotos de nº 5 e 6 referem-se àManguaba e mos-
tram, novamente, a mudança que aconteceu na área, 
especialmente quando vemos o contraste entre a an-
tiga caiçara e as casas que se desenham na margem 
oposta, ambas as fotos, mais uma vez, mostrando a 
mudança que se fez na área. Finalmente, se tem as ca-
noas agrupadas no Vergel do Lago e o horizonte mon-
tado em edifícios do Farol. As casas contrastam, refa-
zem a paisagem como se pode ver no plano distante, 
onde o horizonte sobe em edifícios. A distância entre 
as canoas e o horizonte dão ideia do que fez o tempo. 

É impossível deixar de considerar a fotografia como 
um extraordinário recurso para a elaboração do his-
toriográfico.  Volto a considerar a palavra instantâneo, 
exatamente o contrário do que era chamado de pose, 
outra fantástica palavra sumida no mundo dos fotó-
grafos, na medida em que avançamos na eletrônica 
associada à arte de fotografar. Talvez, com esta perda, 
tenha sumido o senso de uma fração de tempo essen-
cial: o instante, termo talvez mais rico – para este nos-
so caso –, do que momento. O instantâneo era aquele 
estalar de dedos que o avanço tecnológico permitiu ser 
cada vez mais rápido, mais depressa. Em outras pala-
vras, o instantâneo era o registro de uma determinada 
circunstância na rapidez possível. 

O tempo não faz pose nestas fotos do Gustavo, que 
recuperam o senso do instante, mormente quando se 
trata de situações, atos e fatos de pessoas. Esta ideia 
do instante está, por exemplo, fortemente posta nas 
fotos do sururu e, com ele – instante – se tem o registro 
a recorrer, necessariamente, à ideia de contexto. E se 
estamos diante de um instante, o significado estará no 
processo.  A fotografia deste tipo requer interrogações 
assemelhadas às patrocinadas pela hermenêutica, tal-
vez esteja, por aí, a grande forma de dar movimento ao 
instante, ver a favela do Brejal em andamento e com 
ela a cidade de Maceió, esta nossa amarga Jerusalém 
dos tempos dos profetas que nem maios existem.

Lembro que certa feita eu estava fotografando o Ca-
nal da Levada, aquela espécie de imensa sarjeta que 
Maceió transformou em monumento à incúria. Vi-
nham três crianças, provavelmente, indo para a esco-
la. Estavam fardadas. Nisto uma olha para mim e diz: 
“Turista, cuidado para não fotografar o fedor!”.  Aquele 
menino tinha muito o que me ensinar: a fotografia de-
veria ter cheiro do lugar, por mais que fosse de autor, 
ter autoria e ser minha. Não me resta qualquer dúvi-
da: estas fotos têm cheiro, no que peço atenção à que 
é uma crônica do Pinheiro, a do Trapiche e a do sururu 
partilhado em família.  São extremamente represen-
tantes do que vivemos na construção desta nossa mis-
teriosa e falsamente pudica cidade.

No fundo, por exemplo, o sururu se arrasta da lama 
da lagoa e, pelas fotos, chegam à nossa consciência. 
Esta é a verdadeira viagem de uma fotografia: a cons-
ciência. Ela é uma mediação. Ela representa ou melhor 
dizendo: expressa e há um poder argumentativo em 
cada foto que se preze. E, também, uma linguagem 
que lhe remete à estética e que vai muito além do belo. 
Como as sururuseiras se fotografariam? Uma pergunta 
que passa pela busca da identificação como grupo. Ha-
veria a possibilidade de se falar quanto à possibilidade 
de uma photofrombellow? Uma intraphoto? Não sei.

História e fotografia: imagem e cotidiano
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   MOSAICO FOTOGRÁFICO  |  Gustavo Lima Fotógrafo

Uma viagem ao redor das lagoas

     Foto Nº 4 - Brejal: tempo e maternidade

     Foto Nº 1 - A moldura que restou

     Foto Nº 2 - Pontal da Barra:  alvura das   redes      Foto Nº 3 - Brejal: favela, sururu, amor
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     Foto Nº 5 - Manguaba – Turismo?

     Foto Nº 7 - Vergel do Lago: as canoas e o bairro do Farol. À esquerda está o Pinheiro

     Foto Nº 6 - Manguaba – A caiçara e as casas


