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Campus retoma a publicação de textos sobre pandemia e vida e hoje, basicamente, traz 
mulheres, salvo um pequeno artigo nosso em homenagem a primos que foram levados 
pelo vento que passou. Estão conosco Alexandra Beurlen, Eleonora Duse Leite, Vera Lúcia 
Brandão, Andrea do Carmo. Agradecemos a todas e é fantástico ver, das diversas posições 
que ocupam, a expectativa sobre a vida que nos acompanha. Vamos ler.

Um abraço!

Luiz Sávio de Almeida

COVID

E ELAS
Campus
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Juventude: CRB 
e CSA empatam 
até na escolha 

dos treinadores
Página 10

Concurso vai preencher 500 
vagas na Polícia Civil de AL

EFETIVO DARÁ REFORÇO DE 25% NO ATUAL CONTINGENTE DA INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL POR ESCLARECER CRIMES NO ESTADO

Mais 500 policiais civis 
vão reforçar a instituição em 
Alagoas. O tempo para forma-
ção é de um ano e, como ainda 

haverá o concurso – cujo edital 
foi lançado na sexta-feira (28) – 
esse efetivo chega à Polícia Civil 
em, no mínimo, 18 meses. As 

inscrições vão até o dia 12 de 
julho e as provas acontecem 
em agosto. Serão 368 vagas 
para agentes e 132 para escri-

vães, com média salarial de R$ 
3.971,76. O candidato deve ter 
curso superior em qualquer 
área. O concurso vai propor-

cionar um reforço de 25% no 
efetivo. Há 1.600 policiais civis 
na ativa em Alagoas, quando são 
necessários quatro mil.     Página 5
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PRAIA DA AVENIDA

é o destino de várias toneladas de lixo que desce boiando pelo Riacho Salgadinho; chuvas aumentam a quantidade de resíduos sólidos naquela região da orla de Maceió

   PREVINE MACEIÓ

De pá em pá, a Prefeitura de Maceió retira 
toneladas de lixo das ruas, canais e galerias

Os trabalhos da Prefei-
tura concentrados na limpeza 
urbana – não é coleta regular 
de lixo – mostram que Maceió 

estava muito suja. Em quatro 
meses, foram retiradas mais 
de 140 toneladas de lixo de 800 
galerias para águas pluviais e 

quatro mil toneladas de entu-
lhos e resíduos sólidos foram 
retirados de canais e do Salga-
dinho. O Programa Previne 

Maceió distribuiu 15 mil lixeiras 
para carros para tentar sensibi-
lizar as pessoas a não descarta-
rem o lixo pela janela.     Página  7
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Movimentos sociais, 
partidos políticos e o 
povo fazem mais de 
200 manifestações

Para senadores, 
já há indícios de 
crimes cometidos 
por Bolsonaro

O Brasil vai às ruas no 
sábado (29), o dia inteiro, em 
manifestações pelo impeach-
ment do Presidente. O “Fora 
Bolsonaro!” vai ecoar do Oiapo-
que/AP ao Chuí/RS. O termô-
metro das ruas pode esquentar 
a situação na Câmara, onde há 
120 pedidos de impeachment 
contra  Bolsonaro.

Ao passo em que vai avan-
çando na tomada de depoi-
mentos das testemunhas, a CPI 
da Covid caminha para a confir-
mação de crime de respon-
sabilidade cometido pelo 
Presidente da República no 
enfrentamento (ou falta dele) à 
Covid-19, no Brasil.  Quem não 
mente complica Bolsonaro.

   FORA BOLSONARO!

   CPI DA COVID
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EM ALAGOAS quase cinco mil pessoas já morreram em consequência da Covid-19

2 O DIA Alagoas

Expressão

EDITORIAL

Apesar de a vacina contra o coronavírus já ser uma reali-

dade e de o governo ter iniciado campanhas para imunizar 

a população, a volta à normalidade ainda parece estar 

muito distante, obrigando novamente a adoção de medi-

das mais restritivas.  Esse cenário decorre do número de 

pessoas vacinadas ser insuficiente para conter a circulação 

do vírus. . Em tese, com esse quadro, pode-se estar diante 

de uma situação paradoxal: vacina significa imunização, 

porém, sua administração em números reduzidos da 

população, ainda mais quando se necessita do reforço 

para garantir essa imunização, pode induzir parte desses 

contemplados a aliviar nas medidas restritivas, contri-

buindo assim para impulsionar a disseminação do vírus. 

Mesmo que essa tese não se configure em fato, a realidade 

da pandemia é assustadora com novas variantes e a possi-

bilidade de uma terceira onda à vista. 

Em Alagoas, o número de leitos de UTI ocupados já passa 

de 80%, acendendo a luz de alerta para a situação, o que 

obriga o governo a estabelecer normas da fase vermelha 

para o Estado. Sendo assim, diante da iminência de uma 

terceira onda da pandemia, o governo de Alagoas emitiu 

novo decreto com medidas mais restritivas, alterando as 

medidas anunciadas na segunda, 25. O anúncio foi feito 

na quinta, 27, e contempla, dentre outras regras, o fecha-

mento no final de semana de comércio, bares e restauran-

tes, restrição da circulação de pessoas entre 21h até às 5h e 

o fechamento de cinemas, parques, teatros e museus. Vale 

lembrar, no entanto, que tais medidas para terem resul-

tados positivos carecem do apoio da população. Assim, 

enquanto não se tem vacina suficiente, todos, indistinta-

mente, devem “bancar” junto com o governo tais regras, 

uma vez que, se não houver adesão do povo, pouco pode 

ser feito na tentativa de frear o avanço do vírus com uma 

terceira onda.  

Se as mais de 450 mil mortes não forem suficientes para 

argumentar a necessidade de enfrentar a moléstia com 

distanciamento, uso de máscaras, higienização com álcool 

em gel, pouca coisa pode ser feita apenas por medidas 

governamentais de sabor amargo. Note também, que esse 

sabor amargo pode ser intensificado, caso as restrições 

não surtam o efeito desejado e o governo necessite endu-

recer ainda mais as regras, o que pode culminar com o 

anúncio de um novo lockdown. Nesse contexto, uma vez 

que o Estado está cumprindo seu papel, fica claro que a 

responsabilidade está nas mãos de cada cidadão  é mais do 

que decisiva para se evitar esse cenário tenebroso.

Se o cidadão continuar adotando a equivocada escolha 

pelo lado político para enfrentar ou desdenhar da 

pandemia, muita gente ainda vai morrer no Brasil. Em 

Alagoas, quase cinco mil pessoas já morreram. Há no 

Estado cinco municípios com a população menor que 

esse número. É como se uma cidade dessas simplesmente 

tivesse se transformado num imenso cemitério para toda 

a sua população. Vai precisar ver um parente seu morrer 

para acreditar? 

Terceira onda à vista

Nos dias 26 e 27 do mês e ano em cursos, houve a reali-
zação do pré Colóquio Internacional Paulo Freire - Alagoas, 
promovido pelo Centro Paulo Freire e pelo Fórum Alago-
ano de Jovens e Adultos (FAEJA) com o tema: Rumo ao 
Centenário de Paulo Freire: da leitura do mundo à emanci-
pação dos povos! Em 19 de setembro de 2021, o educador 
Paulo Freire, Patrono da Educação Brasileira, completaria 
100 anos de sua existência. Fóruns de Educação de Jovens 
e Adultos e Movimentos de Educação Popular, do Brasil e 
de vários países estão promovendo eventos diversos para 
comemorar o legado educacional deixado por Paulo Freire.

Paulo Freire via a educação como um instrumento 
emancipatório pessoal e social. Para ele, a educação é um 
processo permanente de busca. E essa busca refere-se a 
melhores condições de ensino, formação profissional, 
conscientização dos educandos, fazendo-osenxergar que 
eles são responsáveis por seus próprios destinos. E que 
através da educação, eles podem transformar a realidade. 
O professor, a professora, na visão de Paulo Freire, são 
profissionais responsáveis por seus educandos. A prática 
política pedagógica reflete nos educandos que tipo de 
sujeitos queremos formar, conscientizar. 

Na quarta-feira, dia 26/05/21, no Pré-Colóquio, houve 
a Conferência de Abertura com os conferencistas Profes-
sora Eliete Santiago (UFPE) e Professor Anderson Menezes 
(UFAL), que brilhantemente, emocionam os participantes, 
proferindo palavras de força, luta e resistência aos aman-
tes da Educação de Jovens e Adultos (EJA). À noite, houve 
uma mesa formada pelos sujeitos da EJA, onde puderam 
ecoar suas vozes: professor, coordenadora pedagógica e 
dois educandos. O relato do professor foi emocionante, 
onde ele retratou todo o seu percurso profissional e enfa-
tizou sua satisfação em trabalhar com a EJA; a coordena-
dora pedagógica afirmou que apesar de ter trabalhado em 
outras etapas da Educação Básica, trabalhar com jovens, 
adultos e idosos foi um desafio dos mais belos em sua 
carreira; uma educanda de 55 anos disse que sentiu seu 
valor enquanto ser humano depois que aprendeu a ler e 
a escrever, pois antes disso sentia-se alguém invisível á 
sociedade e afirmou que EJA é um direito do cidadão; um 
educando de 80 anos emocionou a todos quando afirmou 
que sente-se uma pessoa realizada, pois entrou na escola 
aos 75 anos e foi a partir daí que a venda foi tirada de seus 
olhos, pois afirmou que antes de saber ler e escrever era 
um “cego social”. O evento encerrou no dia 27/05 com uma 
mesa composta pelos membros do FAEJA relatando como 
Paulo Freire contribuiu para uma educação libertadora na 
atualidade. E concordamos com Paulo Freire quando ele 
afirmou: “Uma das coisas mais importantes da educação é 
o exercício da assunção da responsabilidade política, cien-
tífica e ética”.

Rumo ao Centenário 
de Paulo Freire!

   ARTIGO  |  Elly Mendes *

* ellymendes71@gmail.com
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CHEGOU A VEZ DO GOVERNADORES prestarem conta dos recursos recebidosPoder

Durante o mês de maio, 
a Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Covid-19 
ouviu, na condição de teste-
munha, dez pessoas. Os 
dois últimos foram; Mayra 
Pinheiro secretária de Gestão 
do Trabalho e da Educação do 
Ministério da Saúde e Dimas 
Covas, diretor do Instituto 
Butantan. A “capitã-cloro-
quina” fez o que já era espe-
rado. Assim como os demais 
aliados de Bolsonaro, mentiu 
diante dos senadores da CPI 
e, é claro, tirou a cabeça do 
presidente da guilhotina. 
Covas, por outro lado, afir-
mou que o Brasil poderia ter 
sido o primeiro país a vacinar 
no mundo, caso a postura 
do presidente Jair Bolsonaro 
tivesse sido em favor das vaci-
nas.

O calendário do mês de 
junho da CPI da Covid foi 
divulgado à imprensa na 
quinta-feira passada. Nele 
estão previstos depoimentos 
de médicos, pesquisadores, 
ex-assessores do ex-ministro 
da Saúde, general Eduardo 
Pazuello, governadores, um 

ex-governador e um empresá-
rio. Segundo membros da CPI, 
o calendário poderá sofrer 
alterações.

A próxima depoente será 
a oncologista e imunologista 
Nise Yamaguchi. A inquirição 
da médica pró-cloroquina 
está marcada para a próxima 
terça-feira (1º). Segundo o 
diretor-presidente da Anvisa, 
Antonio Barra Torres, afirmou 
à CPI, Yamaguchi parecia 
“mobilizada” com a possibili-
dade de alterar a bula da cloro-
quina para que constasse no 
papel que o medicamento, 
embora sem evidências cien-
tificas de sua eficácia, poderia 
ser usado no tratamento da 
covid-19. 

Barra Torres disse, ainda 
durante sua oitiva à CPI, que 
a sugestão – de alterar a bula 
da cloroquina – foi discutida e 
duramente rechaçada por ele 
próprio, em uma reunião no 
Palácio do Planalto.

Ainda sem confirmação, 
os demais depoimentos da 
CPI na próxima semana são; 
na quarta-feira (2), o presi-
dente da Sociedade Brasileira 
de Infectologia, Clovis Arns da 
Cunha, a presidente da Socie-
dade Brasileira de Medicina 

de Família e Comunidade, 
Zeliete Zambon, o especialista 
em infectologia pelo Hospi-
tal Emílio Ribas, Francisco 
Eduardo Cardoso Alves, e o 
neurocirurgião, Paulo Porto 
de Melo.

Na  s e m a n a  p a s s a d a 
foram autorizados os reque-
rimentos de reconvocação 
do ex-ministro Eduardo 
Pazuello, e do atual ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga. 
O requerimentos apresentado 
por senadores da ala gover-
nista da CPI de convocação 
de governadores também foi 
aprovado, ao todo nove gover-
nadores e um ex-governador 
serão convocados para depor. 
A data ainda não foi definida, 

e pode nem ser. Segundo 
revelou a colunista do jornal 
O Globo, Bela Megalle, há 
uma articulação de 27 gover-
nadores que irão em conjunto 
pedir ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) que não sejam 
convocados pela CPI.

Enquanto isso, o presi-
dente Jair Bolsonaro segue 
sua saga “pró-morte”. Segue 
a n d a n d o  s e m  m á s c a ra 
(apenas no Brasil) e reali-
zando aglomerações em 
favor do “seu golpe”. Se já não 
bastasse, segue sua tática de 
guerra contra governadores. 
Recorreu mais uma vez ao STF 
para que o Governo Federal 
possa derrubar decretos que 
impõem medidas restritivas 
de enfrentamento a pande-
mia. Em mais de um ano de 
pandemia, o líder máximo da 
nação, ainda não se conforma 
com a perda de “apenas” 
quase meio milhão de brasi-
leiros.

Veja a previsão dos demais 
depoimentos de junho (o 
cronograma pode sofrer alte-
rações): 

Terça (8): Nísia Trindade, 
presidente da Fiocruz (Funda-
ção Oswaldo Cruz);

 Quarta (9): Elcio Franco, 

ex-secretário-executivo do 
Ministério da Saúde sob 
comando de Pazuello;

 Quinta (10): Markinhos 
Show, ex-assessor de Pazuello;

 Sexta (11): Cláudio Maie-
rovitch, sanitarista, e Nathália 
Pasternak, microbiologista e 
pesquisadora da USP; 

Terça (15): Marcellus 
Campêlo, secretário de Saúde 
do Amazonas; 

Quarta (16): Wilson Witzel, 
ex-governador do Rio de 
Janeiro; 

Quinta (17): Carlos Wizard, 
empresário; 

Terça (22): Filipe Martins, 
assessor para assuntos inter-
nacionais da Presidência da 
República; 

Quarta (23): Presidente do 
Instituto Gamaleya (respon-
sável pelo desenvolvimento 
da vacina russa Sputnik V); 

Qu i n t a  ( 2 4 ) :  Ju re m a 
Werneck, representante do 
Movimento Alerta; 

Terça (29): Wilson Lima, 
governador do Amazonas; 

Quarta (30): Helder Barba-
lho, governador do Pará. 

Para 1º de julho, está 
previsto o depoimento do 
governador do Piauí, Welling-
ton Dias.

MENTIRAS contadas nos depoimentos das testemunhas defenderam a Cloroquina e o Presidente da República

Quem falou a verdade na 
CPI prejudicou Bolsonaro

Ariel Cipola
Repórter

CPI da Covid 

chega à fase 

da oitiva de 

técnicos
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É A PRIMEIRA AVALIAÇÃO após a instalação da CPI da Covid no SenadoPoder

Cresce a reprovação do 
governo federal na opinião 
pública. De março para cá, 
o número de pessoas que 
passaram a apoiar o impe-
achment do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) 
subiu mais de 10 pontos 
percentuais, de acordo com as 
últimas pesquisas. Os núme-
ros do PoderData mostram 
que 57% dos entrevistados 
são a favor do impeachment 
de Bolsonaro, um aumento 
de 11 pontos percentuais em 
relação a 3 meses antes.

A pesquisa Atlas mostra 
que 53% apoiam impeach-
ment de Bolsonaro e diz que o 
pico favorável à saída do presi-
dente só não é maior que em 
maio, quando se deu o recru-
descimento da pandemia no 
Amazonas e a comoção com 
a crise da falta de oxigênio 

nos hospitais de Manaus. 
A demora do ex-ministro 
Eduardo Pazuello em resol-
ver o problema foi motivo de 
polêmica na CPI da Covid-19, 
no Senado.

As mentiras do ex-minis-
tro foram tantas que a CPI 
decidiu reconvocá-lo. Desta 
vez para ele explicar também 
porque estava sem máscara, 
num ato público, ao lado 
do presidente Bolsonaro 
(também sem máscara), 
domingo passado, no Rio 
de Janeiro. As informações 
colhidas pela CPI, inclu-
sive, estão desmascarando o 
governo. Como as reveladas 
pelo diretor-presidente do 
Instituto Butantan, Dimas 
Covas, que colocaram uma 
pá de cal nas tentativas dos 
governistas de tentarem 
explicar o inexplicável. 

A  incompetência  do 
governo em resolver a crise 
sanitária foi reconhecida 
até mesmo por integrantes 
do governo, como revelou a 
CPI. Para o relator, senador 
Renan Calheiros (MDB), a 
negligência está evidenciada 
no número de mortes e na 
demora da vacinação. “Em 
quinze dias de CPI, perdemos 
mais de 28 mil pessoas para o 
vírus”, lamentou o senador. 

ATO FORA BOLSONARO 
Para o presidente do PT 

em Maceió, Marcelo Nasci-
mento, a CPI da Covid-19 
contribuiu na rejeição ao 
governo federal, mas não foi 
só ela. “O aumento do desem-
prego, a fome e o fim da auxi-
lio emergencial também 
pesaram nesse apoio que a 
população vem dando agora 

ao movimento Fora Bolso-
naro”, avaliou o petista.

Segundo ele, cerca de 3 
mil pessoas devem partici-
par do ato Fora Bolsonaro, 
organizado pelos partidos 
de esquerda e movimentos 
sociais de Alagoas. As mani-
festações acontecem em 
Maceió e Arapiraca, mas para 
não atrapalhar a vacinação, 
os organizadores suspen-
deram a carreata que estava 
marcada para sair nesse 
sábado, à tarde, no Memorial 
à República, em Jaraguá. 

ALAGOAS NO FOCO
Se no Senado, o presidente 

Bolsonaro tem um alagoano, 
o senador Renan Calhei-
ros (MDB), como inquiri-
dor; na Câmara Federal, ele 
tem outro alagoano, Arthur 
Lira (PP), como um defen-

sor. Cabe a Renan inquerir e 
questionar o governo sobre a 
crise sanitária. A Arthur Lira 
cabe segurar o quanto der os 
mais de 100 pedidos de impe-
achment contra o presidente 
da República.

Ou seja, mais uma vez, 
depois de quase 30 anos 
do movimento Fora Collor, 
Alagoas volta a ser prota-
gonista em um processo 
nacional de impeachment, 
com o movimento Fora 
Bolsonaro e a participação 
de seus parlamentares no 
Congresso Nacional. Afinal, 
cabe ao relator da CPI no 
Senado responsabilizar o 
presidente por mais de 450 
mil pela Covid-19, no Brasil. 
E ao presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira, 
colocar o processo de impea-
chment em tramitação. 

MOVIMENTOS DE RUA podem levar o alagoano Arthur Lira a colocar em tramitação um dos 120 pedidos de impeachment

Fora Bolsonaro conta com o 
apoio de 57% dos brasileiros
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O Governo de Alagoas 
l a n ç o u ,  n a  s e x t a - f e i r a 
passada, mais um edital 
do ciclo de concursos do 
Estado. Desta vez, o certame 
com 500 vagas para a Polícia 
Civil foi o contemplado. A 
publicação está disponível 
no Diário Oficial e também 
pode ser conferida no site 
da Secretaria de Estado do 
Planejamento, Gestão e Patri-
mônio (Seplag), basta acessar 
o site da seplag: http://www.
seplag.al.gov.br/.

De acordo com o edital, 
as inscrições para o concurso 
custam R$ 95,00 e vão das 10h 
do dia 7 de junho até as 18h 
do dia 12 de julho. O processo 
é feito de forma online, pelo 
site do Centro Brasileiro de 
Pesquisa em Avaliação e 
Seleção e de Promoção de 
Eventos (Cebraspe), banca 
organizadora do concurso.

Segundo a publicação, 
tanto a prova discursiva 
como as objetivas, que envol-
vem conhecimentos gerais 
e específicos da área, acon-
tecem no dia 29 de agosto e 
têm 4h30 de duração. Além 
delas, os candidatos também 
devem se preparar para o 
teste de aptidão física e para 
uma prova prática de digita-
ção.

O certame da Polícia Civil 
prevê 368 vagas para o cargo 
de agente de polícia e 132 
para o de escrivão. Ambos os 
cargos requerem nível supe-
rior em qualquer área e têm 
média salarial de R$ 3.971,76.

“Ficamos muito felizes 
pela entrega de mais um dos 
editais previstos para esse 
ano, um dos mais aguarda-
dos pelos concurseiros, sem 
dúvidas. Alagoas tem saído 
na frente, mesmo em um 
tempo tão difícil, com a reali-
zação de certames transpa-
rentes e céleres, que ganham 
uma importância ainda 
maior nesse cenário de crise”, 
pontua o secretário do Plane-
jamento e Gestão, Fabrício 
Marques Santos.

Informações sobre as 
etapas do concurso, jornada 
de trabalho, documentação 
necessária, procedimentos 
para solicitação de atendi-
mento especial, passo a passo 
para pedidos de isenção e 
outras também estão dispo-
níveis no edital do certame.

Estado

Minne Santos

Ascom
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   CENÁRIO

Estado abre 
concurso para 
500 vagas na 
Polícia Civil
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  Alagoana no cenário 
nacional do vinho
Dia 1º de junho é dia do vinho brasileiro e tem 
representante de Alagoas como única sommélière 
do Nordeste na Campanha: Um Dia do Vinho para 
brindar como, onde e quando puder. 
A campanha cria movimento em torno da data com a 
realização de lives, jantares, descontos especiais, filó 
italiano, vinho personalizado, experiências ao ar livre, 
além de sorteio nacional. 
A representante alagoana é Maria Barreiros. Uma 
mulher apaixonada por vinho com formação em 
jornalismo e relações públicas. Em 2017, iniciou uma 
nova etapa em sua vida profissional, se especiali-
zando em vinhos pela WSET (Certificado Internacio-
nal Wine & Spirit Education Trust). Ela vai participar 
da live dia 1 de junho, às 20h, pelo canal do YouTube 
do Dia do Vinho.  
Mais informações pelo Instagram: @vinhocommaria 

  Contribua com o Projeto 
Menstruação Solidária
Mulheres em situação de vulnerabilidade geralmente 
não possuem acesso ao básico para passar pelo 
período menstrual e, muitas vezes, acabam impro-
visando absorventes com materiais inadequados. 
Pensando nisso, a perita ambiental Kamila Neri 
criou o Projeto Menstruação Solidária, que arrecada 
absorventes e outros itens de higiene feminina, como 
sabonetes e papel higiênico, e distribui em ONGs, 
comunidades carentes e nas ruas de Maceió e Região 
Metropolitana. Os kits são montados e entregues no 
fim de cada mês. Para contribuir entre em contato 

pelo (82) 98140-6736 ou pelo  @menstruacaosolida-
ria no Instagram.

TRATA-SE de entender como o material pode melhorar
o conforto térmico e a ventilação do local

Ricardo Leão, 
que tem um projeto que usa palha de piaçava na cobertura de empreendimentos turísticos em São Miguel dos Milagres.

   Thácia Simone   |  thaciasimone@gmail.com

Jornalista

Café & Negócios

  Moda íntima é a aposta 
da jornalista Laise Teixeira
Ava tem vários significados,  em persa é voz, em 
latim pássaro e no hebraico é um derivado de 
Eva. Foi com estes conceitos que a jornalista Laise 
Teixeira lançou esta semana a Ava lingerie, uma 
loja online que já pode ser acessada pelo Insta-
gram: @avalingerie_ .
“Somos pássaros livres com voz doce e forte! 
Somos mulheres!
A Ava Lingerie surge para deixar a mulher mais 
linda, sexy e confortável. Para aumentar sua auto-
estima e dar ainda mais segurança!”, destacou a 
empresária Laise Teixeira.
Para conhecer a Coleção de lançamento agende 
seu horário pelo 82 9 9974-3403. A empresa 
também faz entregas.

  Medida cautelosa
Diferente dos anos anteriores, devido ao calendário 
de imunização contra a Covid-19, este ano o Minis-
tério da Saúde realiza a Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Influenza para o segmento idoso 
até o dia 8 de junho. Com o desafio de coordenar 
a vacinação contra a gripe e a Covid-19 ao mesmo 
tempo, o Ministério alerta as pessoas idosas para que 
tomem em primeiro lugar a vacina contra a Covid-19 
e depois a vacina contra a gripe. Sendo estritamente 
necessário um intervalo mínimo de 14 dias entre a 
aplicação das duas vacinas. Outro motivo da medida 
cautelar é para evitar aglomerações nos postos de 
saúde e cruzamento entre os públicos-alvo das duas 
vacinas. Por isso foram realizadas adaptações na 
ordem da vacinação dos grupos prioritários: a 1ª 
etapa foi considerada para crianças, gestantes, puér-
peras, indígenas e trabalhadores da saúde, que foram 
vacinados do dia 12 de abril a 10 de maio. É preciso e 
importante lembrar que os objetivos da imunização 
contra a H1N1, ou seja, Influenza A, é impedir que 
o sistema de saúde seja ainda mais sobrecarregado 
com a doença. O vírus Influenza também pode ser 
letal ao afetar o sistema respiratório, principalmente 
com a chegada do outono, quando há queda de 
temperatura e os casos tendem a aumentar.

  Ciclo de formação
A fim de proporcionar acesso ao conheci-
mento gerontológico e suas áreas afins aos seus 
associados(as) e à comunidade, a Associação 
Nacional de Gerontologia do Estado de Alagoas 
(ANG/AL) lança o seu I Ciclo de Formação no campo 

da gerontologia. A ANG/AL é uma organização de 
direito privado, sem fins lucrativos e de natureza 
técnico-científica, de âmbito nacional, que tem por 
finalidade contribuir para a melhoria das condições 
de vida da população idosa, no âmbito Municipal, 
Estadual e Federal. O ciclo terá 30 horas e será desen-
volvido em encontros quinzenais na modalidade 
remota ao longo de três meses (início previsto para 14 
de junho e o término para 20 de setembro de 2021), 
com propostas das atividades pelo YouTube e  Google 
Meet. Mais informações pelo whatssap (82) 99818-
6115.

  Junho idoso
Dois eventos de extrema atenção e preocupação para 
a qualidade de vida da pessoa idosa marcam o mês 
de junho. O dia 15 de junho marca o Dia Mundial 
de Conscientização da Violência contra a Pessoa 

Idosa, data instituída em 2006, pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) e pela Rede Internacional 
de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa (INPES). O 
objetivo é sensibilizar a sociedade para o combate 
das diversas formas de violência cometida contra 
a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Já 
o dia 24 de junho - Dia Mundial de Prevenção de 
Quedas. Risco de queda é hoje grave problema de 
saúde. Data criada pela OMS foi incorporada pelo 
Ministério da Saúde para alertar sobretudo idosos. A 
queda é um problema frequente em idosos. Ela pode 
acontecer devido a fatores relacionados ao estado de 
saúde da pessoa, entre eles, o uso de medicamentos, 
distúrbios de locomoção, falta de equilíbrio, fraqueza 
muscular e sedentarismo, bem como a dificulda-
des propiciadas pelo ambiente, entre elas, pisos 
escorregadios, encerados ou molhados, ausência de 
corrimão, assentos sanitários muito baixos, calçados 
inapropriados e tapetes soltos.

INFLUENZA A pode ser letal, por isso a importância da vacinação

   Francisco Silvestre   |  silvestreanjos@bol.com.br

Jornalista e gerontólogo

Poder Grisalho

  Contagem progressiva
Fora da mira das estratégias de alguns setores do governo federal e distante das concepções especula-
tivas e sensacionalistas da sociedade civil, observamos que o segmento idoso, neste momento pandê-
mico, está tendo uma trégua. A trilha histórica e marcante ainda está bem fresquinha na nossa memória. 
Por isso, registrar de novo os fatos de deszelos, egeísismos e descaracterização que os idosos passaram, 
imagino ser apologia a uma face desprezível da gerontologia brasileira. Ponderamos que os desafios 
agora serão outros para a pessoa idosa, para o segmento idoso e, para as instâncias sociais e gover-
namentais. A hora está propícia para estes segmentos começarem a criar estratégias, iniciando uma 
reengenharia nos seus processos para conseguirem melhorias no atendimento de serviços e produtos. 
A pessoa idosa reinventar-se é um outro desafio a destacar. E o segmento idoso repaginar-se. Consi-
derando as vivências e testemunhos impactantes que foram ampliados por lupas e testemunhadas. 
Portanto, o que esperamos é que a contagem progressiva, protagonizada em versos e prosas por esta 
coluna desde abril de 2020, seja também a contagem regressiva para zerarmos um passado tenebroso.



Nos pequenos gestos é 
que tragédias podem ser 
evitadas. A Prefeitura de 
Maceió iniciou uma campa-
nha para dar a devida fina-
lidade ao lixo que entope 
bueiros,  o  que provoca 
alagamentos e inundações 
durante o inverno. Embala-
gens, garrafas pets, sacolas, 
latinhas e outros materiais 
são arrastados pelas chuvas 
e o acúmulo desse material 
acaba comprometendo o 
funcionamento da rede de 
drenagem.  

De forma preventiva e 
para conscientizar a popu-
lação, o Programa Previne 
Maceió iniciou a distribui-
ção de 15 mil lixeiras para 
carros evitando o descarte 
irregular nas ruas. O coorde-
nador do programa, secre-
tário municipal de Governo 
Francisco Sales, afirma que 
a campanha vem sendo 
executada para mostrar que 
o descarte dos resíduos dia a 
dia acaba provocando sérios 
danos para a cidade. 

Limpeza e recuperação
A quantidade de resíduos 

sólidos tem sido um dos 
maiores problemas encon-
trados nas galerias, bocas 
de lobo e canais durante as 
ações preventivas executa-
das pelo Grupo Especial de 
Trabalho (GET) do Previne 
Maceió. Durante os primei-
ros quatro meses do ano, 
mais de 800 galerias foram 
limpas e recuperadas em 
toda cidade e desses locais 
as equipes retiraram 140 
toneladas de lixos, somados 

a mais de 4 mil toneladas 
retiradas dos canais. 

Além da rede de drena-
g e m ,  a  i n t e r ve n ç ã o  d a 
Prefeitura de Maceió execu-
tou serviços de limpeza de 14 
canais que cortam a cidade, 
de onde foram retiradas 
4.700 toneladas de resíduos. 
Em algumas galerias, os 
trabalhadores chegaram a 
encontrar pneus obstruindo 
a passagem da água. 

“Nós sabemos da respon-
sabilidade, enquanto Poder 
Público, de manter o funcio-
namento de toda a rede de 
drenagem, mas entendemos 
que sem a colaboração da 
população não conseguire-
mos evitar que haja pontos 
de alagamentos e essa água 
venha a invadir as casas das 
pessoas durante as chuvas. 
É um trabalho de formi-
guinha e, com a adesão de 
todos, podemos ter grandes 
resultados”, disse Sales. 

As ações preventivas 
contra os danos provocados 
pelas chuvas continuam 
ocorrendo em toda cidade 
durante o período chuvoso, 
como coloca o coordenador 
de manutenção de galerias 
da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura, Gabriel 
Rodas.

“Desde janeiro, a Prefei-
tura de Maceió tem inten-
sificado a manutenção das 
galerias em toda a cidade e 
conseguimos mapear alguns 
pontos críticos, desobstruir 
outros, colocando essa rede 
de drenagem para funcionar 
normalmente. Fazemos um 
trabalho diário avaliando 
cada ponto e avaliando a 
melhor solução de cada 
um”, colocou Rodas.

SERVIÇOS DE LIMPEZA foram realizados em canais, galerias e bocas de loboCotidiano

LIMPEZA URBANA

descarte irregular de lixo prejudica não somente o sistema de esgoto, mas também o meio ambiente

PREVENÇÃO Campanha educativa do Previne Maceió visa diminuir descarte irregular em ruas e avenidas

Prefeitura recolhe 4 mil t de 
lixo e distribui 15 mil lixeiras
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Resíduos em locais errados geram transtornos
O coordenador de manu-

tenção explicou ainda que a 
maior parte dos alagamen-
tos da cidade é resultado do 
lançamento irregular de lixo 
nos logradouros públicos. 

Somente do Riacho Salga-
dinho e seu entorno, as equi-
pes da Superintendência 
Municipal de Desenvolvi-
mento Sustentável (Sudes) 
retiraram nos últimos meses 
quase 3,5 mil toneladas de 
lixos que eram lançados ao 
mar, na Praia da Avenida. As 
ações no Salgadinho ocor-
reram de forma preventiva, 
facilitando o escoamento 
das águas pluviais e evitando 
transbordamentos.

Robert Wagner, assessor 
especial da Sudes, orienta 
que o cidadão faça o descarte 
correto dos resíduos e contri-

bua com a limpeza da cidade. 
“A Prefeitura disponibiliza os 
Ecopontos e 21 PEVs pelas 
principais praças e avenidas 
de Maceió para que a popu-
lação possa nos ajudar na 
manutenção da cidade limpa. 
Agindo de maneira correta, o 
cidadão evita que galerias e 
canais entupam, provocando 
transbordamentos e trans-
tornos. Além disso, atitudes 
positivas auxiliam a vida 
saudável do meio ambiente”, 
completou Wagner.

Mais ações
Somente  na  semana 

passada no Conjunto Aprí-
gio Vilela, complexo Bene-
dito Bentes, 15 bocas de lobo 
foram substituídas e dez 
placas que compõem a rede 
de drenagem trocadas. Na 

limpeza, três toneladas de 
resíduos sólidos foram extra-
ídos, deixando os canais com 
maior fluidez a fim de evitar 
futuras obstruções. 

Em Bebedouro, na Rua 
Doutor Oswaldo Cruz, os 
técnicos da Secretaria Muni-
cipal de Infraestrutura reali-
zaram a recuperação de 
uma boca de lobo que estava 
causando transtornos aos 
moradores da região.

Já no Vale do Reginaldo, 
as equipes seguem desde a 
semana passada realizando 
intervenções. As ações foram 
definidas após uma visita 
técnica do Previne Maceió. 
Seis caixas de passagem da 
rede de esgoto foram recu-
peradas; além da desobstru-
ção de 50 metros da rede de 
esgoto que passa pela região.
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ÁLBUM CLASSUDO do contrabaixista alagoano Felix Baigon

   Màcleim   |  macleim@hotmail.com

Colunista

Depois do Play

  Dádivas
MaDRUGADAé um álbum que revela Felix Baigon 
como compositor inspirado pela verve criativa na 
construção de belíssimas melodias, sem qualquer 
compromisso com rebuscamentos, porém, com 
absoluto dom de criar o belo pela via do simples, 
o que não é nada fácil e nem é para qualquer um. 
Para qualquer um, existe o simplório sempre a 
acenar traiçoeiramente. Para compositores como 
Felix Baigon, de extrema sensibilidade e recursos 
adquiridos, chegar ao belo pelas características do 
que aparentemente parece ser simples é uma dádi-
va,umpoder que só os deuses apolíneos concedem 
aos seus eleitos. Portanto,é perfeitamente lógico 
encontrar, nesse trabalho, fundamentos para a 
máxima de que não é fácil tocar difícil, mas é difícil 
tocar fácil. 

Sendo assim, quem é frequentador da música 
instrumental contemporânea e do jazz e suas ra-
mificações, logo saberá identificar, nos 9 temas do 
álbum, uma proposta se não inovadora, ao menos, 
um tanto diferenciada e despojada de qualquer 
exibicionismo performático, daqueles em que os 
músicos acabam tocando uns para os outros, num 
hermetismo que não contribui em nada para a 
atração de novas audiências. Felix Baigon é um 
compositor que não segue essa pegada e trilha ou-
tros caminhos, quase sempreapontados pelas setas 
e atalhos por onde a sua música o conduz e trafega. 
Assim, em MaDRUGADA, ele atua como um meio 
campista habilidoso e generoso, com lançamentos 
em profundidade, que deixam os protagonistas da 
vez na cara do gol. E, como dono da batuta,porém, 
sem ser o dono da bola,ele soube escalar muitíssi-
mo bem o time de craques que atuaram, em perfei-
ta consonância, com a alma conceitual desse tra-
balho e, literalmente, jogaram por música. Everaldo 
Borges (saxofones), Ítalo Vinícius (bateria), Jiuliano 
Gomes (teclados), Ricardo Lopes (guitarra) e Felix 

  MaDRUGADA CHEGOU
Em 1941, um engenheiro saiu para caçar e 
notou que sua calça estava coberta por car-
rapichos de uma planta. Curioso, percebeu 
que agarravam em qualquer tecido. Surgia, 
assim, o velcro! Em 1958, a ideia inicial deum 
professor de engenharia elétrica era criar um 
aparelho que gravasse o som das batidas do 
coração. Por engano e por acaso, inventou 
um equipamento que emitia pulsos elétricos, 
mimetizando o coração. Estava criado o mar-
ca-passo!O Viagra, salvador de casamentos, 
também teve a sua descoberta por acaso, en-
quanto os farmacêuticos sintetizavam duas 
substâncias para tratar a hipertensão.

Dessa forma, o por acaso do acaso já legou 

à humanidade artefatos e instrumentos que 
vão do picolé, passando pela Coca-Cola, a pe-
nicilina, o LSD até chegar ao classudo álbum 
MaDRUGADA, do contrabaixista alagoano 
Felix Baigon. Sim, você deve estar se pergun-
tando: por que esse primeiro registro fono-
gráfico de um músico, com larga trajetória 
artística, entra na lista das coisas que deram 
certo por acaso e se tornaramimprescindí-
veis? A resposta, não por acaso, é simples: 
esse álbum é o resultado lapidado de um des-
pretensioso ensaio, sem ambições maiores do 
que os resultados práticos de um ensaio para 
mais uma apresentação. Essa é a gênese desse 
belíssimo trabalho, que FelixBaigon coloca 
de frente para o mundo, abrindo portas pelo 
Brasil afora e alhures.

Baigon (baixo acústico, elétrico e violão), certamen-
te, não faziam ideia de que num simples ensaio ou 
treino, como queira, lá pelos idos de 2009,  estariam 
plantando uma semente que germinaria tão rica, 
bela edigna de altas madrugadas.

  Lapidando
Esse álbum é um admirável eessencial exemplo 
do que é possível para músicos que em qualquer 
situação se garantem e definem de primeira, num 
take só. Éa prova de que quando a performance 
orgânica prevalece, emociona! Portanto, fica bem 
claro que: aocaminhar pela Praia de Botafogo (Felix 
Baigon), de madrugada,o resultado seria música da 
melhor qualidade na lida do compositor! Depois, 
maturar o trabalho em barris de sensibilidade, anos 
a fio, lapidando o que já era bom, levou Felix Bai-
gon ao encontro do que temos agora emMaDRU-
GADA.Entretanto, ele foi além e no encarte do ál-
bum nos ofertou pílulas das histórias embrionárias 
de cada tema, o que, certamente, proporcionará ao 
fruidor uma audição ampliada de cada um deles.

Por isso, disfarçar Maceió pelo avesso em Oiecam 
(Felix Baigon), é só uma das inúmeras sugestões da 
pauta sensorial que o mestre contrabaixista sugere 
ao fruidor atento. Atento como ele, que sambou 
bonito no jazz! Daí, em Dona Marta, (Felix Baigon 
e Luizinho Assis) o vislumbre de umBarraco (Felix 
Baigon) confortável e hibrido na dose certa, para as 
veias precisas e precisadas de vacinas eficientes à 
alma. Esse trabalho traz sonoridades quentes,ache-
gadas e estabilizadoras à travessia desses tempos 
de pandemia e despropósitos em torno dela.

De espírito elevado, caminharemos pela Trilha do 
Mar, Trilha do Jazz (Felix Baigon e Geraldo Benson), 
que nos conduziráa emoções surpreendentes, que 
vãodeO Billy Chegou (Felix Baigon) aSéo Hermeto 
(Felix Baigon), passando pelo o que sugere nossa 
imaginação mais tenra, pois é de lá que se chega 
aqui,onde tudo acontece em harmonia, pela musi-
calidade implícita aos apelos irresistíveis e lascivos 
de cada tema desse belo trabalho!Concatenados 
que são e ornadosque estão, pela musicalidade ín-
tegra e fiel ao altruísmo de um músico, um mestre, 
que soube fazer do conceito jazz o sol da esperança 
em plenaMaDRUGADA.

  SERVIÇO
MaDRUGADA, Felix Baigon
Disco físico: à venda nas lojas Ao Pharmacêutico / 
Maceió e Arapiraca 
Preço: R$ 30,00
Plataformas digitais: Spotify, Apple, Deezer, YouTube
Mácleim (27/05/2021)



ESTILO
SE VOCÊ NÃO PODE mudar seu destino, mude sua atitude!

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista Social

Sociedade com

  Junho vermelho
A campanha Junho Vermelho foi criada pelo 
movimento Eu Dou Sangue, em 2011. No dia 
14 de junho é celebrado o Dia Mundial do 
Doador de Sangue, por isso a escolha deste 
mês para conscientizar sobre a importância da 
doação. A cor vermelha foi escolhida, logica-
mente, porque é a cor do sangue.

  Congresso de 
Educação da LBV
De 28 a 30 de junho, professores e educado-
res vão apresentar estratégias educacionais 
e práticas pedagógicas como contribuição à 
educação brasileira e internacional durante a 
edição on-line do 23º Congresso Internacional 
de Educação da LBV, sob o tema “Estratégias 

para aulas remotas — tecnologia, jogos e 
inclusão: uma visão além do intelecto”. As 
inscrições estão abertas. Acesse a página www.
lbv.org/congresso-de-educacao

  Palestrantes do Congresso 
de Educação da LBV
O evento contará com a participação de reno-
mados palestrantes: a doutora honoris causa 
em Ciências da Educação e Neuroeducação, 
Donalda Baeta; o doutor em Educação de 
Havana em Cuba, Júlio Furtado; a mestre em 
Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente, 
Fátima Alves; e a professora Suelí Periotto, 
supervisora da Pedagogia do Afeto e da Peda-
gogia do Cidadão Ecumênico, da LBV.
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PODEROSOS | 

Este confrade curtiu com luxo férias 

em um passeio incrível na bela cidade 

turística de Foz do Iguaçu/PR, onde 

foi recepcionado pelos anfitriões e 

médicos especialistas em Harmo-

nização Facial Dr. Anderson Souza 

e Richard Santos em uma noite de 

queijos e vinhos na luxuosa Adega 

& Vinhoteca Rótulos do Mundo. 

#luxototal

TODA ELA |

A linda 

Júlia 

Gabriele, 

ilustrando 

a coluna

desta 

semana. 

#aplausos

TIM TIM | 
O querido 
Wilton Rocha 
celebra com 
luxo seu 
aniversário no 
próximo dia 
11, em uma 
comemo-
ração restrita 
para poucos 
convidados em 
grande estilo. 
#sútotal

CLASSE A | 

Os cronistas sociais Lilian Grellmann 

from Foz do Iguaçu/PR e Jailthon 

Sillva, from Alagoas, em click exclu-

sivo diretamente da bela City de Foz 

do Iguaçu para a coluna. #puroluxo

MADE IN HAVAÍ | 

Quem recebeu quilométricas 

homenagens na quarta-feira 

passada, dia 26, por conta de seu 

aniversário, foi o amigo Anderson 

Marques. Parabéns, amigo!
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SAIBA COMO SER RESSARCIDO dos prejuízos de um ataque cibernético

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro

  Seguro Cyber Risk
O objetivo da cobertura de seguro cyber risk é a 
transferência de risco relacionado a ameaças virtuais. 
No caso, para a seguradora. Por exemplo, se uma 
empresa que contratou esse seguro sofre um ataque 
digital, gerando prejuízo financeiro para um terceiro, 
a seguradora faz frente a esse prejuízo.
A seguradoraoferece ferramentas para ajudar na 
mitigação desse tipo de evento, como scanner e anti-
vírus. Também pode englobar soluções voltadas para 
o pós-ataque. Esses serviços assessorarão a empresa 
que sofreu qualquer tipo de invasão, a trabalhar a 
gestão da crise causada pelo ataque cibernético.
Imagine uma negociação que envolve uma extorsão 
de dados cibernéticos, na qual o agente criminoso 
solicita o pagamento de um resgate para devolver 
uma base de informações “sequestrada”. Nesse caso, 
todo o processo seria assessorado por uma empresa 
especializada nesse tipo de evento, a fim de lidar 
melhor com a situação.

  Importância do seguro 
Esse produto é cada vez mais difundido no am-
biente empresarial, porque as organizações pro-
curam contratar seguros que não necessariamente 
estejam vinculados a ativos físicos, mas sim a even-
tuais danos de responsabilidade financeira que 
possam ser causados a pessoas físicas ou jurídicas.
Dentro desse contexto, o cyber risk se destaca por 
ser uma solução importante para atender à legis-
lação sobre segurança virtual, que demanda maior 
proteção aos dados da pessoa física ou jurídica, e pela 
própria proteção desses agentes.

Nesse seguro, o custo está diretamente associado 
com a exposição, com o perfil da empresa e com o 
seu porte. Por falar em porte, vale mencionar que 
a lei atinge todas as organizações, sem distinção 
de tamanho. O volume de dados transitados em 
uma Pequena ou Média Empresa é menor do que 
em uma grande corporação, mas, por outro lado, 
ela conta com uma exposição maior. Afinal, seus 
investimentos em antivírus e em infraestrutura 
de TI tendem a ser menores. Portanto, ela é mais 
suscetível a uma invasão em seu sistema organiza-
cional.

 Conclusão
Em suma, é preciso destacar que o seguro cyber risk 
é extremamente especializado, envolvendo aspectos 
jurídicos por conta da regulação legal e do marco 
legal. Além disso, ele demanda conhecimento no 
segmento de linhas financeiras e de tecnologia, pois 
as situações que o seguro abarca são de Tecnologia 
da Informação (TI). É essencial contar com uma 
equipe de consultores que tenha expertise em TI, 
para entender como é estruturada a infraestrutura 
tecnológica da empresa, quais são os hubs, como os 
sistemas interagem dentro do negócio etc.

  Seguro Cyber Risk:o que você precisa 
saber sobre os riscos cibernéticos
O volume de ataques virtuais tem crescido nos últimos anos, gerando perdas financeiras cada vez maiores. 
Hoje em dia, há uma grande interconexão virtual entre pessoas, governos e mercados. Por causa disso, 
são vários os riscos cibernéticos relacionados a golpes digitais, roubo de dados e outras possibilidades de 
ataques online.
No meio corporativo, além da ação de cibercriminosos, a exposição a problemas digitais também se dá 
por parte de fraude de funcionários e de não conformidade com as leis e as boas práticasque regulam o 
ambiente virtual.Os ciber ataquestem gerado prejuízos financeiros globais que poderão chegar a US$6 
trilhões, até o final de 2021. 
Para diminuir os riscos online e proteger economicamente o seu negócio, o seguro cyber risk surge como 
uma solução eficiente para esse tipo de imprevisto.
Um dos maiores riscos virtuais envolve a proteção de informações de consumidores. Toda empresa que 
transita dados, internos ou de clientes, está exposta a qualquer tipo de evento que possa implicar em uma 
reclamação de terceiros, conforme determina a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
Obviamente, alguns segmentos estão mais expostos por transitarem uma quantidade maior de dados 
de pessoas físicas (PFs), como os relacionados a call centers, instituições de educação, bancos etc. No 
entanto, o seguro cyber risk é indicado para todas as organizações, especialmente para as desse grupo 
mais suscetível a ciberataques.



  Esperar 
em campo
Diante do que já foi 
exposto sobre o novo 
treinador do CRB, a expec-
tativa, agora, é esperar 
o resultado dentro de 
campo. Allan Aal já estreia 
nesse sábado (29), contra 
o Remo, no estádio Rei 
Pelé, praticamente com 
os mesmos jogadores que 
tinha o técnico Roberto 
Fernandes, mesmo tendo 
anunciado três reforços 
essa semana e que já estão 
treinando no clube e 
aguardavam a regulariza-
ção pela CBF.

  Contratados
Até o fechamento dessa 
coluna, a diretoria do CRB 
tinha contratado os joga-
dores Marthã, ex-Ceará; 
Vitão, ex-América Mineiro; 
e a volta de Álisson Farias, 
que jogou no clube em 

2019 e que estava no Vitó-
ria da Bahia. Ao mesmo 
tempo dispensou Jorge 
Gimenez, Lucão e Luydi. O 
presidente Mário Marro-
quim garantiu que mais 
seis reforços vão chegar e 
outros vão sair do CRB. É 
possível que isso já tenha 
ocorrido.

  E o CSA?
Se também não anunciou 
reforços até ontem, deverá 
fazer isso até o início da 
semana que vem, com 
jogadores vindos de Minas 
Gerais. O presidente Rafael 
Tenório falou em quatro ou 
cinco jogadores, mas o trei-
nador Bruno Pivetti disse 

desconhecer essa preferên-
cia pelos profissionais que 
atuam no futebol mineiro. 
Na verdade, o CSA, que 
fez sua estreia na Série B, 
na última sexta-feira (28), 
diante do Náutico, em 
Recife, precisa, sim, refor-
çar seu grupo de jogadores 
e a hora é essa.

DE NOVO, ELENCOS DE CRB E CSA serão ajustados durante a competição                         Esportes

A Série B do Campeonato 
Brasileiro está iniciando mais 
uma temporada. Desta vez, 
o calendário volta ao período 
do ano “tradicional”, após os 
estaduais e sem “atrasos” por 
conta da pandemia da Covid-
19. CRB e CSA mais uma 
vez representam Alagoas na 
competição nacional. O time 
marujo coleciona as melho-
res campanhas nas últimas 
participações, mas analisando 
o Campeonato Alagoano no 
quesito desempenho, as duas 
equipes precisam melhorar e 
muito se quiserem brigar no 
Brasileirão. 

E ao que parece, voltar à 
Série A é mesmo o objetivo do 
lado azulino. De acordo com o 
técnico Bruno Pivetti, o elenco 
atual do clube possibilita traçar 
essa meta. O treinador elogiou 
o trabalho feito pelo ex-técnico 
Mozart Santos e pelo auxiliar 
Adriano Rodrigues e ainda 

destacou a força do plantel: 
“Nós temos um elenco extre-
mamente qualificado. Não à 
toa fomos campeões alagoa-
nos”, afirmou Pivetti.

Apesar das considerações 
do treinador, a torcida azulina 
tem manifestado, por meio 
das redes sociais, o desejo por 
reforços que sejam peças de 
reposição para o restante da 
longa temporada, mas a dire-
toria tem agido lentamente 
e só deve anunciar novos 
atletas ao longo da Segun-

dona. O comandante técnico 
explicou: “Precisamos estar 
sempre atentos ao mercado 
porque o futebol é muito 
dinâmico e nós não controla-
mos as movimentações, mas 
somos conscientes que o CSA 
está muito bem servido em 
todas as posições”.

Por outro lado, o CRB 
fez muitas mudanças após 
perder a final do Alagoano, 
entre elas, a comissão técnica. 
Roberto Fernandes encerrou 
sua segunda passagem pelo 

clube. Deu lugar a Allan Aal, 
que teve passagens recentes 
por Guarani e esteve à frente 
do Cuiabá, na reta final da 
campanha que culminou no 
acesso. O novo técnico trouxe 
o auxiliar Anderson Valina, o 
coordenador Científico Tiago 
Cetolin e Fabiano Rosenau, 
preparador físico. 

No  e l e n c o,  m a n d o u 
embora o volante Jimenez, 
os atacantes Lucão e Luidy, 
formado nas categorias de 
base do clube, que ainda tem 
15% dos direitos econômi-
cos. Anunciou a chegada do 
volante Marthã e do atacante 
Victão. Por último, trouxe de 
volta um velho conhecido 
da torcida regatiana: Alisson 
Farias. O atacante atuou pelo 
clube em 2019 sendo uma 
das peças mais importantes 
na Série B daquela tempo-
rada. Ao fim do ano, trocou 
o clube pelo Vitória-BA, mas 
não conseguiu se firmar na 
equipe. 

Na coletiva de apresenta-

ção, ele se mostrou contente 
por estar de volta: “Estou 
muito feliz com a oportuni-
dade de retornar e espero ser 
feliz aqui como fui em 2019, 
ou melhor, muito mais”, disse.

Mas, apesar da empol-
gação, é preciso se avaliar o 
cenário que será enfrentado 
pelo Galo. O atacante Hyuri, 
remanescente da última 
temporada, analisou os desa-
fios da Série B de 2021: “Esse 
ano nós teremos quatro 
campeões brasileiros e isso 
já dificulta bastante a compe-
tição, porque são quatro 
postulantes ao acesso”. E 
sobre a chegada do novo trei-
nador, o atleta afirmou que 
a equipe precisa conhecer e 
se adaptar à sua filosofia de 
jogo o mais rápido, para não 
perder pontos na Segundona.

De cara nova, ou não, o 
certo é que CSA e CRB preci-
sam apresentar um futebol 
completamente diferente 
do estadual para conseguir 
brigar na Série B.

TIMES APOSTAM na tendência nacional e contratam técnicos com currículo de “uma pagina só” para a Segundona

Jovens treinadores assumem 
os velhos clubes de Alagoas                       
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CRB FAZ TRÊS CONTRATAÇÕES e promete mais seis para esta semana

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  Demissão encaminhada antes da decisão
Quem me deu o prazer de ler a coluna da semana passada, viu que falei da situação dos 
dois treinadores, de CSA e CRB, naquele momento. Escrevi que a situação do Bruno 
Pivetti, do CSA, era a mais cômoda possível, uma vez que chegou recentemente ao clube, 
não indicou nenhum jogador e que o trabalho estava sendo feito para o Campeonato 
Brasileiro da Série B.
Do outro lado, Roberto Fernandes, no CRB, já chegava na decisão com a corda no 
pescoço. Apertar ou não o laço ia depender do resultado do jogo. Se ficasse com o título 
não teria uma vida longa, mas ganharia um pouco mais de fôlego, até quando, ninguém 
poderia imaginar, mas iria respirar um pouco mais aliviado. Como saiu derrotado e o 
título ficou com o rival, foi dispensado, sumariamente, ele e sua comissão técnica.
Imediatamente, a diretoria do CRB deu uma solução para o cargo vago: contratou Allan 
Aal, um treinador de 42 anos, com uma vida ainda como iniciante no futebol, mas com 
uma bagagem, por exemplo, um pouco maior do que Pivetti, do CSA. Seus últimos três 
trabalhos no futebol foram reconhecidos pela mídia, no Guarani de Campinas, Paraná 
Clube e Cuiabá, quando subiu com esse último para a Série A de 2021.

Thiago Luiz
Estagiário

BRUNO PIVETTI

Destaca elenco do CSA e coloca a conquista do Alagoano como bom referencial

l  De onde surgiu essa informa-
ção ninguém sabe, mas o CSA está 
trabalhando com tanto segredo 
para a vinda de novos jogado-
res, que até o técnico Pivetti se 
mostrou surpreso, quando foi 
indagado sobre os jogadores 
mineiros;

l Na verdade, quem está 
conduzindo tudo é o dirigente 
Rodrigo Pastana, que deve estar 
conversando com o treinador, 
que deve ter a opinião final sobre 
esses reforços. Diferente disso é 
inaceitável tal situação para o 
Pivetti;

l  A FAF sugeriu aos clubes para 
os jogos da semifinal e final do 
alagoano a figura do VAR, árbitro 
de vídeo. Ninguém aceitou dividir 
as despesas e o sistema não foi 
aprovado;

l Agora, o pessoal do CRB está 
alegando que o goleiro do CSA, 
Thiago Rodrigues, saiu três vezes 
da linha do seu gol e que por isso 
defendeu os pênaltis na decisão, 
e o CRB perdeu o campeonato. 
Isso é mesmo que enganar criança 
com bala. É conversa mole para 
boi dormir.
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WEBINÁRIO vai discutir implicações da pandemia nas economias emergentes

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

  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 experiência inicial 
em liderança e  vem do Brasil, República Popular 

da China, Índia, Federação Russa, África do Sul 
ou Estados Unidos, esta pode ser uma excelente 
oportunidade.
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 líderes dedicados? 
Então poderá ir para a Alemanha com uma bolsa 
da Fundação Alexander 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 .

  Webinário da Universidade 
das Nações Unidas
Fonte: United Nations University - UNU-WIDER 
United Nations University - UNU-WIDER promove 
um seminário para discutir as implicações da 
pandemia Covid para economias em desenvolvi-
mento e emergentes. 
Durante o evento, o Dr. Arkebe Oqubay Metik  
apresentará o resultado de sua pesquisa e suges-
tões para mudanças nas políticas. Esta análise 
baseia-se em pesquisas extensas apresentadas nas 
publicações recentes, nomeadamente Desenvol-
vimento Econômico Africano: Evidência, Teoria, 

Política (Oxford University Press), The Oxford 
Handbook of Industrial Hubs and Economic Deve-
lopment  e The Oxford Handbook of Industrial 
Policy (2020). 
Dr. Arkebe Oqubay Metiku é Professor de Prática 
na Universidade de Joanesburgo (África do Sul), 
Professor Visitante na Sciences Po (Paris) e na 
Universidade Tecnológica de Nanyang (Cingapura) 
e Professor Visitante Distinto na Universidade 
Fudan (Xangai). Ele é um pesquisador honorário 
da UNU-WIDER, Fellow no Overseas Development 
Institute (ODI) e Pesquisador Associado no Centro 
de Estudos Africanos da Universidade de Londres. 
Ele está no centro da formulação de políticas 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 Desenvolvimento Industrial (ONUDI).
Tony Addison seguirá como debatedor. Ele é 
Professor de Economia no Grupo de Pesquisa em 
Economia do Desenvolvimento da Universidade 
de Copenhagen (DERG) e Pesquisador Sênior Não 
Residente da UNU-WIDER. 
Anteriormente, ele foi Economista-Chefe / Dire-
tor Adjunto da UNU-WIDER, também trabalhou 
como Professor de Estudos de Desenvolvimento 
na Manchester University (Reino Unido), como 
Diretor Executivo do Brooks World Poverty Insti-
tute, na Manchester University, e ocupou cargos 
docentes na University of Warwick (UK) e na SOAS, 
London University.
Inscrições em https://bit.ly/32VMvID . 
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  Concurso de redação da 
Unesco recebe inscrições
Estão abertas as inscrições para o concurso de 
redação da Unesco. A atividade é anual e está 
sendo desenvolvida no âmbito do programa  
“Educação para o Desenvolvimento Sustentável 
da Unesco : Rumo ao cumprimento dos ODS’’. 
Segundo os organizadores, a atividade busca  
“aproveitar a energia, criatividade e iniciativa 
da juventude mundial na promoção de uma 
cultura de paz e desenvolvimento sustentável’’. 
O Concurso também visa inspirar a sociedade a 
aprender com as mentes dos jovens e a pensar 
sobre como cada um de nós pode fazer a dife-
rença no mundo.
Para participar, os interessados deverão enviar 
uma redação de até 700 palavras em inglês ou 
francês, ou até 1600 caracteres em japonês. 
O texto deverá tratar sobre “O que é a vida?”. 
Segundo o edital, é importante que os textos 
sejam desenvolvidos através de respostas sobre 
o significado da vida, experiências que levam à 
reflexão e sobre como ou o que fazer para valori-
zar a vida na Terra.

Os seguintes prêmios serão dados na categoria 

Infantil e na categoria Juvenil, respectiva-
mente:
* 1º Prêmio: Certificado, prêmio de 100.000 Ienes 
(aproximadamente US$ 900 em março de 2021) 
* 2º Prêmio: Certificado, prêmio de 50.000 Ienes 
(aproximadamente US$ 450 em março de 2021) 
* 3º prêmio: Certificado e um presente

Também haverá premiação com menção 
honrosa, bem como alguns prêmios adicionais 
(Prêmio de Melhor Escola, Prêmio de Incentivo 
à Escola) estão previstos já que os professores e 
diretores podem enviar uma coleção de ensaios 
de sua classe ou grupo criando uma ‘conta 
para o participante da escola / organização’ na 
página de inscrição online.
As inscrições devem ser enviadas online pelo 
site do concurso. As inscrições enviadas por 
correio ou e-mail não são aceitas. Maiores infor-
mações em https://www.goipeace.or.jp/en/
work/essay-contest/ .
Alyshia Gomes escreve sobre Educação Inter-
nacional, Educação Global e temas correlacio-
nados no jornal “O Dia Alagoas” e no site “O Dia 
Mais”. Dúvidas, comentários e sugestões, entre 
em contato através do email alyshiagomes.ri@
gmail.com.



O SAV mais emblemático 
da BMW acaba de ganhar 
uma nova versão M, que leva 
o conceito de Sport Activi-
tyVehicle ao extremo. O novo 
BMW X5 M Competition é o 
BMW X5 mais potente da 
história. Com uma série de 
diferenciais de performance 
e de tecnologia, tem preço 
sugerido de R$ 973.950,00 
e começa a chegar à Rede 
de Concessionários BMW 
no Brasil ainda esse mês.
Produzido na fábrica de 
Spartanburg (SC) nos Esta-
dos Unidos, o BMW X5 M 
com pacote Competition 
traz mais potência e dinâ-
mica por meio de um ajuste 
ainda mais esportivo, com 
motor BMW M bi-turbo de 
oito cilindros, apto a entre-
gar 625cv de potência e 
6.000rpm, 750Nm de torque, 
entre 1.800rpm e 5.600rpm, 
e aceleração de 0 a 100km 
em apenas 3,8 segundos, 
atingindo a velocidade 
máxima de 290km/h com o 
pacote M Driver. O modelo 
com transmissão esportiva 

automática de oito marchas 
é equipado com rodas de 
21” na dianteira e de 22” 
na traseira, além do pacote 
Competition, um dos dife-
renciais da linha, com possi-
bilidades de personalização 
dos modos de pilotagem M1 
e M2, sistema de exaustão M 
Sport, diferencial M de desli-
zamento limitado e efeito 

auto bloqueante e suspen-
são específica  e adapta-
tiva M com amortecedores 
controlados eletronica-
mente, barras estabilizado-
ras e barras anti-rolagem da 
carroceria ativas, que contri-
buem para o melhor desem-
penho dinâmico, ajudando 
o veículo a ser mais rápido e 
preciso.

Com mais de 250 mil 
vendas desde seu lança-
mento e se destacando 
como o automóvel mais 
v e n d i d o  d o  Bra s i l  e m 
abril (6.861 emplacamen-
tos e 60,7% de participa-
ção em seu segmento, no 
qual lidera pelo quarto 
mês consecutivo), o Fiat 
Mobi chega à linha 2022 
com novidades. A gama 
d o  m o d e l o  e s t á  m a i s 

completa e conectada. 
Junto da versão aventu-
reira Trekking, as confi-
gurações Like e Easy se 
apresentam ao consumi-
dor como uma solução 
inteligente de mobilidade 
urbana, principalmente 
nas  grandes  metrópo-
les do país, oferecendo 
economia de combustível, 
agilidade no dia a dia com 
muito estilo. Essa proposta 

foi muito bem recebida 
pelo mercado e vem mês 
a mês aumentando repre-
sentatividade nas vendas 
do modelo. O destaque 
fica com o Mobi Trekking, 
que está com design reno-
vado pelos novos adesivos 
no capô, logo escurecido 
da Fiat na dianteira e na 
traseira  e  retrovisores 
externos com luzes indi-
cadoras de direção.

Maio registra alta 
de 9,7% nas 
vendas de veículos
As vendas de veículos leves 
somaram 82.437 unidades 
na primeira quinzena de 
maio, em crescimento 
de 9,7% sobre a primeira 
metade de abril, segundo 
dados obtidos pela 
Autoinforme. O resultado 
indica leve recuperação do 
mercado, com estabiliza-
ção da média de empla-
camentos na casa de 8,2 
mil por dia útil, em ritmo 
similar ao do mês passado 
inteiro, mas acima da 
média de 7,5 mil registrada 
nos primeiros 10 dias úteis 
de abril.

Tiggo 3X da CAOA 
vai ter preço acima 
dos R$100 mil
Novo SUV da CaoaChery 
já tem preço definido, 
apesar de seu lançamento 
estar agendado apenas 
para o dia 31 de maio: o 
Tiggo 3X será vendido 
em duas versões, sendo a 
básica Plus tabelada em 
R$ 99.990,00 e a Pro ofere-
cida por R$ 103.990,00 
de acordo com a circular 
interna 059/2021 da 
montadora, obtida pelo 
site Mobiauto. Embora 
seja basicamente uma 
reestilização do Tiggo 2, 
o Tiggo 3X vai conviver 
nas concessionárias com 
seu antecessor, pois ele 
vai atuar em uma faixa 
de mercado intermedi-
ária, entre o Tiggo 2, que 
começa em R$ 77,1 mil, 
e o Tiggo 5X, que parte 
de R$ 122 mil. A Caoa 
não confirma, mas a 
pré-venda do novo SUV 
começou nesta semana. 
As concessionárias estão 
cobrando R$ 2 mil para 
os interessados, que terão 
direito às duas primeiras 
revisões grátis se fizerem 
a compra nessa fase, de 
acordo com o site. 

30 de maio a 5 de junho     |     2021

NOVIDADES AUTOMOTIVAS: Yamaha YZF-R7, Mobi 2022, Tiggo 3X e BMW X5

12

   Igor Pereira   |  igor93279039@hotmail.com

Jornalista
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Yamaha mostra 
a inédita YZF-R7
A Yamaha revelou na terça-
-feira passada sua nova 
moto esportiva, a YZF-R7, 
que ocupará o espaço 
deixado pela R6 e será uma 
alternativa entre a acessível 
R3 e a poderosa R1. E como 
se especulava, ela utiliza 
muito da naked MT-07, 
incluindo o motor bicilín-
drico de 689 cc.A nova R7, 
que de quebra homenageia 
o modelo de corrida que 
teve 500 unidades produ-
zidas em 1999, promete 
entregar desempenho 
mas sem deixar de ser uma 
moto capaz de cumprir seu 
papel em ambientes urba-
nos. Graças ao motor CP2, 
a R7 pode ser uma moto 
esguia e capaz de atingir 
uma velocidade quase 20 
km/h superior à MT-07 
mesmo pesando quatro 
quilos a mais.

   DUAS  |  RODAS

Kicks atinge cerca de 10% 
de participação de mercado
Tecnológico e com muita 
atitude, o Novo Nissan Kicks 
chegou ao mercado brasi-
leiro mostrando que está 
totalmente “ON”. Já no seu 
primeiro mês completo de 
comercialização no país, o 
novo crossover ficou com 
cerca de 10% de participação 
de mercado, superando as 
expectativas mais positi-
vas da empresa em um dos 
mais disputados segmentos 
do setor automotivo no 
Brasil.Em muitas cidades, o 
desempenho foi ainda mais 
forte. O Novo Kicks superou 
o patamar dos 10%.

BMW X5 M Competition chega 
ao Brasil com preço de R$ 973.950

Fiat apresenta Mobi 2022
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Campus retoma a publicação de textos sobre pandemia e vida e hoje, basicamente, traz 
mulheres, salvo um pequeno artigo nosso em homenagem a primos que foram levados 
pelo vento que passou. Estão conosco Alexandra Beurlen, Eleonora Duse Leite, Vera Lúcia 
Brandão, Andrea do Carmo. Agradecemos a todas e é fantástico ver, das diversas posições 
que ocupam, a expectativa sobre a vida que nos acompanha. Vamos ler.

Um abraço!

Luiz Sávio de Almeida

COVID

E ELAS
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Nas janelas, agora abertas...”Carolinas de Chico” enfei-
tam a moldura singular que habita cada casa, cada lar. 

Às vezes a única coisa que temos são carros passando na 
rua que dá acesso a não sei lá o quê, já que os tempos são de 
ficar em casa. Ainda tenho o privilégio, de além da janela, 
ver meu jardim ficar mais verde com a chuva torrencial que 
amanheceu junto com os primeiros raios de sol. 

Em tempos de incerteza e relações virtuais, sou uma 
abençoada de poder conviver, sem máscaras, e com muitos 
afagos, com meus dois filhos. Essa pandemia fabricou loucos 
cibernéticos e adoecidos do caos, do pânico, da vontade de 
sair, para os que antes corriam para ficar em casa quietos, 
longe do caos urbano. Fabricou viciados em séries, em infi-
nitas postagens nas redes sociais, em álcool 70%, em abraços 
virtuais, Rivotril, ivermectina, azitromicina...em reflexões 
acerca de como se prevenir ou sair disso tudo.

Distâncias físicas e aproximações internas... de repente 
muitos, não todos, criaram uma formatação nova dos seus 
quereres. Ficamos, digamos, mais atentos aos sentimentos, 
valores morais, ao que de fato importa...passamos a olhar a 
vida de outra forma, por “outras janelas”, como de fato a vida 
é, extremamente efêmera. 

A lista dos que se foram só aumenta...não que a perda 
por outra causa mortis, não exista mais, é que além delas, foi 
acrescida essa “maledita” covid. 

Os mergulhos internos estão mais frequentes, pelo 
menos em mim... navegar nessas águas profundas não tem 
sido divertido nem fácil, mas necessário... hei de sair daqui 
melhor que entrei. Já decretei isso... o mundo restará para os 
que queiram isto... a mais, são conjecturas. 

Sento-me frente à TV e espremendo bem, vi uma notícia 
boa, há recuperados... eu sou parte desse número agora... 

recuperei-me dos destroços dessa doença traiçoeira, ela não 
se apegou a mim. Ufa!!! 

Quis deixar uma “saudade” em forma de dores, cansaço 
pulmonar, infecções... mas sou do percentual gráfico que não 
olha para saudade com apego, deixo-a ir. E tenho buscado 
não me fixar nela... leio livros, escrevo, canto, finjo demên-
cia, me visto de samambaia, para ver se ela me esquece... 
mas ela reaparece nos jornais, levando mais e mais pessoas 
para o fundo do oceano de dor, como sereias inescrupulo-
sas... 

Abandono os jornais, enfim... vou falar com amigos nas 
redes sociais. Eles também estão tristes, abalados e sem espe-
rança... Ahhh, logo eu tão altruísta, não sei o que dizer... o de 
sempre ajuda...”isso vai passar”. Mas temo que eles pensem 
que a dor deles não tem importância, que não ligo, que não 
os vejo... Mas é isso mesmo que penso, VAI PASSAR, ‘ vamos 
lá meu amigo, levanta a cabeça, a vida segue, o planeta não 
para para a gente descer. Vamos lá!!!’ 

Se reinvente, se reconstrução, isso ai!!!!’ Eu quero dizer, 
mas dizer com a alma, com verdade... tem dias que nem eu 
mesma acredito... mas me revisto de uma fé no Pai e sigo. 
Vai passar, já está passando... nada na história da humani-
dade foi eterno, nós não o somos, então faz sentido... Vamos 
passar, ‘attraversiamo’.

De frente para tudo que nos importa, dou as costas para as 
notícias e energias densas, e sigo... Vou lá e abro as janelas... 
eu sempre as amei... elas me remetem a ideia de que sempre 
possui uma saída estratégica, um plano B, um atalho, uma 
paisagem que se abre lúdica para que possamos enxergar 
outro ponto de partida. 

Abri então a minha, que possui tela para os mosquitos 
não entrarem, mas por ela passam ventos e possibilidades. 

A janela e o tempo

   ARTIGO  |  Andrea do Carmo
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12 meses de pandemia, com cuidados, com 
máscaras, com restrições, com isso ou aquilo, mas 
com Vida! 

12 meses de uma dura realidade onde aprendemos 
que num piscar de olhos podemos nos “ausentar”! 

12 meses de reflexões, de debates, achando isso ou 
aquilo e uma única certeza: somos frágeis e com um 
inimigo invisível, mas com nome Covid. 

12 meses onde paramos para o trabalho e para 
darmos valor ao que realmente tem valor. Cuidamos 
mais uns dos outros, passamos a enxergar mais quem 
está ao nosso lado. Paramos para rezar, pedir, agrade-
cer. 

12 meses diferentes de qualquer outro ano: o vírus 
se alastrando, destruindo famílias e empregos. 

Fica uma pergunta? Como cuidar da família sem o 
emprego e como trabalhar sem ser infectado. Diver-
gências de opiniões, e uma total falta de empatia, de 
se colocar no lugar do outro: isso é essencial, isso não... 

Paro e penso: essencial é todo trabalho que leva 
comida à mesa. 

12 meses onde mudamos hábitos, opiniões e 
certezas. 

12 meses de perdas, de ver familiares, amigos 
partindo precocemente, mas, também, de ganhos 
porque paramos para falar com Deus. 

Alguns falam: esse ano foi assim ou assado...
Esses meses vieram para nos ensina, para voltar-

mos a sermos humanos para voltarmos para Deus... 
Apesar de tantas perdas, esses meses estão sendo 

de bênçãos! Bênçãos por estar sobrevivendo a todas 
essas tempestades. 

Estou viva, com saúde, tenho um teto, comida e 
estou com minha família. Então, só tenho a agrade-
cer... 

Estávamos no automático da vida, deixando 
passar vida e momentos. 

Estávamos no acelerado do tempo, onde não se 
tinha tempo para nada. 

Então veio um vírus e mudou tudo. 
Ficamos em casa, aprendemos a ficar em famí-

lia; tempo agora é o que não falta e podemos olhar as 
pessoas ao nosso redor com mais atenção. 

Acabamos nos encontrando e falando mais com 
Deus. 

Aprendemos a rezar, a esperar, entregar e a ter fé. 
As perdas de entes queridos nos ensinaram que 

somos nuvem, nuvem passageira. 
E nos ajudaram a voltar para o nosso aconchego, 

nosso lar, nossa família. 
O beijo e o abraço ficaram proibidos para se prote-

ger, mas o olhar e o carinho vieram com atitudes que 
tínhamos esquecido. 

Agora não esperamos um domingo ou um quando 
der para visitar quem amamos... 

Com cuidado e responsabilidade fazemos isso no 
dia a dia com uma ligação, com um vídeo podemos 
ficar próximos de quem amamos. 

Agora descobrimos o real valor das pessoas, para 
depois vir o das coisas. 

Ainda temos muito o que aprender e vamos conti-
nuar aprendendo cada lição no dia a dia. 

Ter mais paciência, ser mais tolerante, ser mais 
humano, olhar mais o próximo e sobretudo agrade-
cer... Agradecer a Deus por tudo! 

Quando a gente descobre que agradecer faz um 
bem danado, a vida já começa a fluir diferente... 

Que o aprendizado seja para sempre. Bastou um 
vírus para nos mostrar o verdadeiro valor de quem 
amamos. Que possamos nos proteger e proteger o 
outro, mas sobretudo que possamos colocar Deus 
como prioridade na nossa vida e não como mera 
opção. Deus é Deus! Deus sem a minha pessoa conti-
nua sendo Deus, e eu sem Deus não sou nada. 

Nessa tempestade que um dia vai passar, que 
possamos nos unir em oração como um coro 
ensaiado, pedindo pelo fim da pandemia e por nossas 
vidas normalizadas. 

Com fé em Deus, venceremos essa batalha. 
Se cuide e cuide de quem você ama! Menos dedos 

apontados e mais braços abertos!

E então, abro a janela da minha sala e vejo a imen-
sidão do mar, paisagem que desde criança vislumbro 
incansavelmente. Daqui vejo também ruas deser-
tas, e ouço os gritos desesperados das sirenes que 
passam, aliás, o som mais comum dos dias atuais.

Pensei em escrever um diário desses últimos 
meses, do último ano, mas aí seria relatar a solidão 
fria, a prisão involuntária minha e de muitos outros 
que estão solidários comigo, vivendo a angústia 
dessa pandemia.

Comecei a priorizar coisas que tinha que fazer e 
passaram despercebidas por falta de tempo (hoje, 
tempo é o que não falta), ou vontade que não havia 
e até mesmo falta de oportunidade. Escolhas banais 
foram surgindo em minha cabeça e eu tomei ciên-
cia de que era hora de me organizar e de forma 
diferente. Rasgar papéis, mudar móveis de canto, 
dar uma mão de tinta em alguma parede, arrumar 
gavetas e pensamentos. Não havia hora, toda hora 
era tempo. Pensar, pensar... Ver filmes? Assistir “vale 
a pena ver de novo” novamente, e o que sobrou de 
tudo isso? Notícias, cada vez mais presentes sobre a 
calamidade que toma o mundo, nos telejornais, nos 
boletins das rádios, e esses gritos de socorro das sire-
nes das ambulâncias, para lá e para cá. Chega! Esse 
tempo que não passa... E o abraço que não chega, 
e os amores distantes, mascarados, sem toque de 
mãos, sem cheiro conhecido. É difícil. Está difícil. Aí 
vem o pensamento do cuidar, para isso é preciso se 
distanciar, mas não se tornar invisível, nem sombra. 
É cultivar outros modos de se manter presente, de 
continuar conquistando o que já temos, conquistar 
todos os dias, procurar detalhes, envolver-se numa 
luz que só podemos tirar de nós mesmos. Não sere-
mos os melhores, mas estaremos aprendendo, não 
vamos nos tornar bons de uma hora para a outra, 

mas estamos no caminho.
E novamente o dia se vai, a tarde cai e a noite 

chega. Com ela a saudade do aconchego, das pala-
vras fáceis e de um tempo de liberdade. Estamos no 
casulo dos nossos pensamentos, cuidando para não 

enlouquecer. Uma lágrima que escorre pelo rosto, 
camuflada pela máscara, companhia constante dos 
últimos tempos. Mas enfim, o coração suspira na 
delicadeza do peito, que daqui a pouco, amanhã ou 
depois, vamos tirar a máscara e respirar vida.

12 meses de pandemia

Amanhã ou depois, vamos tirar a máscara e respirar vida

   ARTIGO  |  Vera Lúcia A. Brandão

   ARTIGO  |  Eleonora Duse Leite
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Fui provocada a escrever sobre minha relação 
com a “Pandemia”. A primeira coisa que preciso 
dizer é que nem sabia direito o que era uma Pande-
mia. Nunca tinha lido ou ouvido a respeito e, muito 
menos, que teria qualquer relação com uma. Pensar 
em suas causas e, ainda mais, na possibilidade de 
que o modo que eu vivo tem relação direta com sua 
existência e persistência sequer passava pela minha 
cabeça.

A verdade é que queria muito poder dizer que não 
tenho nenhuma relação com a Pandemia, com sua 
origem ou sequência, mas não é verdade! A verdade 
é que fomos todos obrigados a casar com ela sem 
entender direito que papel tínhamos nessa relação 
circular.

Foi mais ou menos assim: casamos obrigados, 
com algo que desconhecíamos, de início pensando 
que esse casamento abusivo duraria 15 dias (pois 
foi isso que nos prometeram)! E esse casamento foi 
durando além dos 15 dias prometidos (sem qualquer 
lua de mel), 30… depois 6 meses… 1 ano… e, agora, 
fico até com medo de fazer qualquer prognóstico de 
quando teremos direito ao almejado divórcio!

Quando me dei conta desse casamento inevi-
tável e duradouro, resolvi tentar entender como 
poderia melhorar o MEU mundo apesar de tantos 
imprevistos amargos. Assim, parece, fomos fazendo 
todos. Giramos, de forma geral, em torno dos nossos 
próprios umbigos… aqui e ali pensando ou discu-
tindo algo dentro do coletivo… julgando, apontando 
o dedo, achando culpados e, de vez em quando, 
ajudando superficialmente a mudar algo ao nosso 
redor (supostamente para melhor).

Talvez até devêssemos ter-nos dado conta de um 
monte de questões existenciais e coletivas desde o 
início. Alguns se deram. Estão mais preparados para 
isso? Mais abertos? Não sei. Mas não me culpo por 
ter girado no senso comum e me agarrado à primeira 
máscara de oxigênio que caiu sobre minha cabeça 
nessa espaçonave despressurizada! Mesmo sem 
entender que talvez devesse ter visto que, acima dela, 
havia outras alternativas que talvez me protegessem 
melhor para a queda que estaria por vir.

O fato é que, como a maioria, agarrei-me ao que 
me era possível dar conta. Sou uma pessoa da rua, 
da lua, do mar, do abraço… Preciso, então, confes-
sar que a primeira dificuldade que tive foi aprender 
a viver a ausência de tantas coisas que me pareciam 
tolas, mas eram essenciais como o ar… A verdade 
é que, como muitos, ainda não aprendi! Sigo preci-
sando de muita ajuda para respirar! Então, as másca-
ras de oxigênio são muito atrativas.

Fica difícil pensar em qualquer coisa com falta de 
ar! Fica difícil ponderar o “macro” quando o universo 
individual desmorona. É pra\ poucos! Leio, ouço e 
até entendo explicações sobre como nossa relação 
com o mundo, nossa forma de viver, de lidar com a 
natureza, com o consumo, com a vida, com o outro, 
com a morte... geraram e mantém a Pandemia… 
mas tudo parece muito distante… o meu universo 

“micro” já me consome!
Como muita gente, preferi mergulhar no universo 

das lives, reuniões e trabalhos online. Num primeiro 
momento, com muita dificuldade e empolgação! 
Terminei me inscrevendo em mais cursos do que dei 
conta de fazer, comprando mais livros do que dei conta 
de ler, fazendo menos atividades físicas do que pretendi 
fazer, comendo mais do que pretendia comer…

Mas ao refletir sobre a minha relação com a 
Pandemia sou obrigada a reconhecer que deveria 
falar muito mais sobre o coletivo do que sobre o indi-
vidual e, nesse contexto, perdi meu rumo… Tive que 
me dar conta de que, mais do que nunca, minhas 
ações repercutem na vida de muitos e as decisões de 
muitos interferem diretamente na minha.

Alertaram-me: o olhar sobre essa relação precisa 
ser diferente do senso comum. Não consigo. Tudo 
bem! Faz parte. Mas, num esforço em alcançar uma 
necessária provocação de reflexão para além do 
indivíduo, pergunto: o que diria a Pandemia sobre o 
comportamento de cada um de nós, antes e durante 

sua existência?
Mesmo correndo o risco de falar mais do mesmo 

do que todos nós passamos e sentimos, não quero 
terminar esse artigo sem registrar, do único lugar que 
consigo, ao menos hoje, que de tudo que vivi durante 
o último ano, permanece a impressão de que não 
entendemos direito nada do que aconteceu. Segui-
mos perplexos a cada nova explicação e teoria.

Segue a noção de que inventamos e acreditamos 
em causas improváveis, teorias da conspiração etc, 
porque talvez nos doa demais entender que estáva-
mos (estamos?) fracassando enquanto Humanidade.

Insiste em ficar a sensação de que, ao menos no 
Brasil, estamos batendo cabeça, num barco que 
parece navegar para um lugar qualquer, bem distante 
do que parecíamos querer chegar e por caminhos 
bem distintos dos que os mapas e bússolas apontam.

Persiste ainda a certeza de que há muito o que 
estudar, refletir, aprender e, quem sabe, entender 
sobre esse novo fenômeno que, parece, veio pra ficar, 
até que a morte nos separe.

A pandemia e eu

   ARTIGO  |  Alexandra Beurlen

Jurema era filha de Tia Antônia e do Tio Cícero. 
Tia Antônia era Melo de Serra Talhada; Tio Cícero 
era da Capela daqui mesmo. Jurema era uma dentre 
seus filhos. Recentemente, seus irmãos já haviam 
chorado a morte de um deles, acontecida em São 
Paulo. Era médico no Paraná e veio a pancada do 
Covid. Agora foi Jurema, mas não de Covid; quem 
a carregou foi outro malvado que também a nada 
respeita: um câncer. 

De minha parte, há uma confusão entre a resig-
nação, a saudade e o agradecimento por ela ter 
deixado de sofrer. Pois é. Vez em quando lembro 
da morte de meus pais e como fiquei agradecido, 
embora cheio de tristeza e de saudade.

Vejo você mocinha, estudando Direito, aplicada 
como diria minha mãe, pensando na construção 
de sua vida. Morávamos juntos na Rua Aristeu 
de Andrade, na casa de Tia Lurdes. Depois, você 
se formou e foi para o Rio de Janeiro. Perdemos o 
contato, mas a lembrança sempre a trazia ligada a 
mim. Voltou e praticamente conversávamos todos 
os dias, até que você foi desaparecendo, doente em 

casa, sendo vista de perto por uma pessoa que lhe 
foi amiga, a sua cunhada Roseane e depois Ubiraci, 
seu irmão e a esposa, ele a levaram para a casa deles. 
Falei com o Ubiraci e sua experiência de médico me 
fez depreender que era a hora de preparar minha 
saudade.

Hoje pela manhã, uma outra prima, Ivania 
Maria, me telefonou chorando e bastou o primeiro 
soluço para que toda história fosse contada. Jurema 
morreu. Jurema, você foi tão boa conosco, que nos 
deu tempo para esperar a notícia, mas, acredite, 
prima, doeu, está doendo e doerá. Você, na minha 
vida que já não sei quanto durará, é inesquecível. 
Sei que é um lugar comum, embora não acabe a 
beleza e intensidade da expressão, você está viva 
em meu coração.

Depois de você, foram embora mais dois irmãos 
seus. O Ubirajara foi levado pelo vexame no corpo 
que o vírus chafurdou e depois do Bira, o mesmo 
Ubiraci de quem falei, terminou não resistindo e 
foi embora. O que posso dizer? Da forma como as 
coisas andam, os que estão vivos que se acautelem.

Jurema e meu coração

   ARTIGO  |  Luiz Sávio de Almeida Professor




