
Ano  009   Número  436   R$  1,00

Duas escolas 
serão entregues 
em Maceió nos 
próximos dias
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Teca Nelma reage 
à altura diante 

de autoritarismo 
de vereador
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Marechal Deodoro: está faltando 
transparência nas  informações 

DESDE 2019 QUE INFORMAÇÕES SOBRE EMPENHOS, CONTRATOS, FOLHA DE PESSOAL SÃO INSUFICIENTES

Pouco se sabe sobre o 
funcionamento do Serviço 
A u t ô n o m o  d e  Á g u a  e 

Esgoto (SAAE) de Marechal 
Deodoro. Um novo serviço 
deve entrar em funciona-

mento nos próximos dias. No 
entanto, a situação do SAAE 
em Marechal é considerada 

“um tiro no escuro”. O Portal 
da Transparência não traz 
informações importantes 

sobre folha de pagamento, 
contratos, empenhos e até 
sobre licitação.   Página 4

   PRAÇA SINIMBU

Ladrões tentam roubar
estátua de Jorge de Lima

Por essa ninguém espe-
rava. Três homens tentaram 
roubar a estátua de bronze 
do escritor Jorge de Lima 
que estava afixada na Praça 
Sinimbu, no Centro. A tenta-

tiva de roubo aconteceu na 
madrugada de sexta-feira 
(25) e os criminosos fugi-
ram devido à aproximação 
de uma viatura da Polícia 
Militar. A estátua foi levada 

para a sede da Secretaria de 
Segurança Comunitária e 
Convívio Social de Maceió 
para reparos, onde ficará até 
se tenha uma forma mais 
segura de mantê-la na praça. 

A ação criminosa foi filmada 
por câmeras de segurança 
que ficam naquela região. 
Esse tipo de roubo acontece 
para o material ser vendido 
no quilo, em ferros-velhos.

PEÇA DE BRONZE

Foi arrancada pelos ladrões que só não a levaram porque uma viatura da PM passava pelo local no momento do roubo; estátua será recolocada após passar por reparos

O Restaurante Popular 
de Maceió, no Centro, não 
funcionará na segunda-
-feira, dia 28, devido à ante-
cipação do feriado a Floriano 
Peixoto, Dia de São Pedro 
(29). Na terça, volta tudo ao 
normal. Devido à pandemia 
do coronavírus, o Restau-
rante Popular de Maceió 
está funcionando em 70% na 
opção Pague e Leve. 

O n z e  v e re a d o re s  d e 
Marechal mostraram fideli-
dade ao prefeito Cacau Filho 
e rejeitaram um projeto de 
grande alcance social para 
meninas carentes da rede 
municipal de ensino. O 
projeto da vereadora Ledice 
Cavalcante previa o forne-
cimento, pela Prefeitura, de 
absorventes higiênicos para 
as adolescentes.  Página 4

Restaurante 
Popular será 
fechado na 
segunda-feira, 28

Câmara rejeita 
projeto de alcance 
social para agradar 
ao prefeito Cacau

   NO CENTRO

   QUE EXEMPLO!
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Expressão

EDITORIAL

A democracia exige constante vigília. Então, todos 

os cidadãos devem ficar atentos, como se “policiais” 

fossem à espreita de possível ameaça. Este senti-

mento de responsabilidade deve ser cultivado como 

um compromisso em defesa dos bens democráticos, 

como uma vontade intrínseca do sistema e garantidor 

de sua sobrevivência. Do exposto, se tem na liberdade 

de expressão o seu sustentáculo maior e na figura do 

parlamentar o sentido e a materialização dessa desejo. 

Inadmissível, portanto, que um representante do povo, 

a quem cabe resguardar tais preceitos, possa desvirtuar 

sua conduta atacando a própria gênese democrática ao 

ameaçar  colega de parlamento com censura.  

No entanto, o impensável aconteceu, tendo como 

protagonista o vereador, delegado Fábio Costa (PSB). 

Agindo como policial em tempos de ditadura, Costa 

atacou a colega Teca Nelma (PSDB) por ocasião da 

concessão de título de Cidadão Honorário ao presi-

dente Jair Bolsonaro. Na sessão, onde a Camara de 

Maceió aprovou a homenagem, Teca Nelma foi um 

dos seis votos contrários à concessão do título. Em 

discurso destacou as mais de 500 mil mortes por conta 

da pandemia e classificou Bolsonaro como “genocida”, 

termo que se tornou um bordão nas críticas dirigidas ao 

presidente e que despertou a fúria do edil que protoco-

lou pedido de censura à fala da nobre colega.

Compreensível que os apoiadores de Bolsonaro ques-

tionem tal alcunha, mas é compreensível também 

que diante do morticínio provocado pela covid-19 

seus opositores atribuam o fato à inexistência de uma 

política nacional coordenando as ações de combate ao 

vírus. Teca Nelma não foi a primeira e nem será a última 

pessoa a fazer uso do termo para qualificar a conduta 

do presidente ao enfrentamento da pandemia. Além do 

mais, ela está tão-somente exercendo o seu  dever, como 

vereadora, representando seus eleitores e aqueles que 

se posicionam contrários  à necessidade de a Câmara 

em conceder tal título. Fábio Costa tentou desqualificar 

Teca Nelma. Foi machista e antidemocrático, típico de 

quem cultiva a intolerância como regra.

Será que ele está também preparando algum tipo de 

censura ao Tribunal Internacional Penal? A entidade 

recebeu denúncia contra Bolsonaro e aprecia possíveis 

crimes contra a humanidade. Assim, deixando de 

lado o juízo de valor que se possa estabelecer, o que 

se analisa neste momento é a inaceitável conduta do 

delegado-vereador que faz uso da censura como arma 

parlamentar. Na realidade, não foi o parlamentar que 

se manifestou, mas o policial em combate a bandidos 

falou mais alto. Vale lembrar portanto ao vereador que 

o “terreno”onde ele se encontra - o parlamento - só 

admite um tipo de arma, ao qual ele não deve estar 

acostumado: o diálogo.

Delegado-vereador 
traz a censura no coldre

Muitas coisas nos assustam em nossa vivencia como 

seres humanos. Mas a pior delas é o medo de morrer. 

Ao nascer, o ser humano sabe que em algum momento 

irá morrer. Uns mais jovens, outros mais velhos, outros 

bem idosos. Alguns fatores contribuem para apressar 

o dia de encerramento da passagem por esta vida: má 

alimentação, sedentarismo, descuido com o corpo e a 

mente. Ter uma estrutura psicológica equilibrada ajuda 

o ser humano a ter uma vida mais leve e duradoura.

Muita gente se preocupa com coisas banais: não 

possuir casa de praia, fazenda, iates, não ter muito 

dinheiro no banco, não usar as roupas mais caras e da 

moda, não frequentar restaurantes e hotéis caríssimos, 

não ter fama, sucesso, reconhecimento pessoal, pais 

ricos, família equilibrada monetariamente e social-

mente influente.

Existem filhos que reclamam dos pais que têm e da 

família a que pertencem. Alguns se envergonham e até 

negam ou escondem suas raízes. Outros, se afastam de 

suas famílias e vão tentar construir um mundo de luxo e 

riqueza, esquecendo e desconhecendo que a felicidade 

está nas coisas simples como paz interior, encontrar com 

amigos e familiares, dá boas risadas, relembrar fatos 

hilários de suas vivencias e compartilhar em momentos 

de descontração familiar.

Nos deparamos também com sujeitos que se conside-

ram eternos. Acham que se bastam a se próprios. Olham 

e tratam com desprezo e desrespeito os demais seres 

humanos. Só pisam no chão porque não têm asas. Consi-

deram o restante da humanidade a escória do mundo. 

Pobres sujeitos. Não percebem eles que só o criador do 

universo é capaz de determinar o início e o fim de cada 

sujeito. Mesmo aqueles que têm suas vidas ceifadas por 

uma razão ou por outra, só o fazem se houver a permis-

são de Deus, pois nos foi dado o livre arbítrio. Contudo, 

nada acontece sem a concessão do criador.

Então, pensemos em viver cada momento com sabe-

doria e solidariedade. Ao invés de nos preocuparmos 

com doenças, dívidas financeiras, nos preocupemos 

em viver de fato. Estudar mais, trabalhar na medida 

certa, ter mais tempo para os pais, familiares e amigos. 

Ocupemos nossas mentes com coisas boas e saudáveis e 

lutemos incansavelmente contra os pensamentos ruins 

e dúbios que teimam em nos tirar a paz e o bem estar. 

Nesta vida, somos apenas passageiros. Então aproveite-

mos ao máximo os percursos e paisagens dessa gloriosa 

viagem!

Passageiros da Vida
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PREFEITURA não ‘alimenta’ página que deveria servir para prestação de contasPoder

O novo Serviço Autô-
nomo de Água e Esgoto 
( S A A E )  d e  M a r e c h a l 
Deodoro está prestes a ser 
entregue. O que seria motivo 
de alegria está sendo visto 
pela sociedade deodorense 
como um “tiro no escuro”. 
O motivo é que o Portal da 
Transparência do SAAE do 
município é tão transpa-
rente que ninguém vê nada 
nele. 

As únicas informações 
disponíveis no site são refe-
rentes aos servidores do 
órgão, e a despesa e receita 
anual de 2019. O total arre-
cadado naquele ano foi R$ 
7.276.126,20, e de despesas, 
R$ 6.628.397,07. De lá pra cá 
(2020-2021) não se tem mais 
nenhuma informação sobre 
contratos, licitações, forne-
cedores, receitas, empenho, 
e principalmente, paga-
mentos. 

Ao entrar no Portal da 
Transparência do site, a 
primeira frase a ser lida 
se refere à Lei de Acesso 
à Informação. “Lei Fede-
ral 12.527, de novembro 
de 2011, conhecida como 
Lei de Acesso à Informa-
ção, trata dos procedimen-
tos que, obrigatoriamente, 
devem ser adotados por 
órgãos municipais, estadu-
ais e federais para garantir o 
acesso à informação sobre 
as ações públicas aos cida-
dãos”, destaca o site.

A reportagem tentou 
contato com a assessoria 
do prefeito de Marechal 
Deodoro, Claudio Filho 
(Cacau), mas até o fecha-
mento desta edição não 
havia recebido resposta. 
Cacau Filho se reelegeu em 
2020 e a população deodo-
rense aguarda uma resposta.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA não traz informações sobre empenhos, folha de pagamento, contratos e até licitação

Em Marechal Deodoro, SAAE 
agora é um “tiro no escuro”

POLÊMICA

Enquanto Maia (esq) discorda da politização das forças armadas e Medeiros (ao centro) reclama de tratamentos diferentes, Bebeto (dir) defende ‘respeito’

  LIBERDADE DE OPINIÃO

ALE debate manifestações 
políticas feitas por militares

O deputado Ronaldo 
Medeiros (MDB) fez duras 
críticas, na sessão da quarta-
-feira passada, ao coman-
dante do Corpo de Bombeiros 
Militar de Alagoas, coronel 
André Madeiro, e à legislação 
que ampara o regime militar 
no Estado. O deputado disse 
que o comandante abriu 
diversos processos adminis-
trativos disciplinares contra 
seus subordinados pela expo-
sição de opiniões pessoais. “O 
comandante que está perse-
guindo tem atitudes piores do 
que as que ele manda apurar. 
O coronel André Madeiro tem 
postagem nas redes sociais 
apoiando e pedindo voto 
para o presidente da Repú-
blica”, afirmou.

Em seu pronunciamento 
na tribuna da Casa, Ronaldo 
Medeiros ainda questionou 
qual a diferença entre pedir 
voto pessoalmente ou virtu-

almente. “Se vou a um ato 
político ou se apoio nas redes 
sociais é a mesma coisa. Isso 
que ele está fazendo é uma 
covardia. Ele, inclusive, curte 
várias postagens do presi-
dente Bolsonaro”, disse. 

Ronaldo ainda solicitou 
que fosse feita a atualiza-
ção da legislação militar. 
“Uma lei que pune de forma 
equivocada. Uma coisa é o 
militar de farda, outra é este 
mesmo cidadão numa praia. 
É preciso que o cidadão tenha 
a liberdade de ter opinião, 
desde que ela não macule a 
imagem de ninguém”, desta-
cou.

Durante sua fala, o depu-
tado informou que foi aberto 
um processo administrativo 
disciplinar contra a sargento 
Stephany Domingos que, ao 
se vacinar, defendeu o SUS 
e a vacina. Por fim, o depu-
tado mostrou no plenário 
postagem dos oficiais André 
Madeiro e Clemens Barbosa 
se manifestando politica-

mente nas suas redes sociais. 
“As pessoas têm a liberdade 
de pensar e de falar, desde 
que não ofendam a insti-
tuição ou qualquer pessoa. 
Esses senhores agem com 
duas canetas diferentes: uma 
para punir os seus subordina-
dos e outra para pedir voto”, 
concluiu.

Em aparte o deputado 
Cabo Bebeto (PTC) fez ques-
tão de pontuar que o coman-
dante acusado de perseguidor 
por Ronaldo Medeiros foi 
nomeado pelo governador. 
O deputado recordou que, 
nos seus 17 anos de polícia, 
sempre questionou o regula-
mento, mas nunca de forma 
desrespeitosa, e reconheceu 
que “a lei precisa evoluir”, 
acrescentando que espera 
que o Governo de Alagoas 
envie a referida legislação 
para atualização.

“Reconheço que às vezes 
alguns se manifestam em 
redes sociais porque não 
estão muito bem ou por 

outros motivos” e lembrou 
o protesto feito por ele, na 
frente do Palácio de Governo, 
quando abriu a quentinha 
fornecida à PM e o cardápio 
era frango, galinha ou galeto. 
“Fiz meu protesto, mas não 
desrespeitei ninguém. Criti-
car pode, desrespeitar não, 
independentemente de ser 
militar, deputado ou advo-
gado”, afirmou Cabo Bebeto.

Também em aparte, o 
deputado Davi Maia (DEM) 
disse existir um motivo na 
legislação para restringir que 
os militares façam manifes-
tações políticas. “Uma das 
questões é a politização das 
forças armadas, como acon-
teceu com o general Pazuello, 
que merecia ser punido, tal 
como a tenente-coronel 
Camila Paiva, quando foi à 
manifestação do PT. Quando 
um militar assume um posto, 
ele escolheu seu destino e 
sabia do regimento e da regra 
de não fazer manifestações 
políticas”, afirmou.
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Da Redação

Últimas 
informações 

do portal são 
referentes ao 

ano de 2019 Ascom ALE



A vereadora Ledice Caval-
cante (PDT), de Marechal 
Deodoro, ficou decepcionada 
com a decisão da Câmara 
Municipal de reprovar seu 
projeto de lei que obrigaria a 
Prefeitura a distribuir absor-
ventes íntimos nas escolas 
do município. Ela disse que a 
matéria só foi rejeitada porque 
não houve o apoio do prefeito 
Cláudio Roberto Ayres da 
Costa – Cacau Filho (MDB). “Se 
eu fosse da bancada da situa-
ção, com certeza meu projeto 
seria aprovado”, afirmou.

Segundo a vereadora, se 
aprovada, a proposta atende-
ria uma necessidade premente 
das mulheres pobres do muni-
cípio, mas que foi rejeitada pela 
bancada governista a pedido 
do prefeito.

O projeto iria instituir o 
programa de “fornecimento 

de absorventes higiênicos nas 
escolas municipais”, exata-
mente para atender a uma 
demanda de jovens adoles-
centes pobres, cujas famílias 
não têm condições financeiras 
para comprar o produto.

A reportagem de O DIA 
ALAGOAS conversou como 
Ledice Cavalcante recebeu a 
decisão da Câmara rejeitando 
esse seu projeto de lei. E se o 
prefeito Cacau Filho quisesse 
poderia ajudar na aprovação 
desse projeto? 

“Fico muito triste com o 
posicionamento dos meus 
colegas, mas confesso que já 
esperava, pois meu irmão Del 
Cavalcante, que foi vereador 
na legislatura passada, sofreu 
da mesma forma”, frisou.

“Entendo que se o prefeito 
quisesse teria liberado a 
bancada para votar de acordo 
com suas convicções e teriam 
aprovado o projeto, pois não 
acredito que um ser humano 

que tem seu salário pago pelo 
povo seja capaz de rejeitar uma 
proposta que traria enormes 
benefícios para população de 
baixa renda”, destacou. “Infe-
lizmente ainda vivemos numa 
sociedade onde alguns polí-
ticos tomados pela vaidade 
não aceitam que uma jovem 
mulher receba o mérito por 
um projeto que traz benefício 
real para o povo”, acrescentou.

Ledice Cavalcante também 
elaborou um projeto desti-
nado às mulheres vítimas de 
violência, oferecendo incen-
tivo às empresas que contra-
tassem as mulheres que 
sofreram violência doméstica, 
mas também não teve sucesso, 
o prefeito Cacau Filho decidiu 
vetá-lo.  “Esse projeto foi apro-
vado por unanimidade, mas foi 
vetado pelo prefeito e Câmara 
também por unanimidade 
acatou o veto, derrubando 
um projeto tão importante”, 
lamentou. 

LEDICE: “Ainda vivemos numa sociedade com políticos tomados pela vaidade”Estado

Ricardo Rodrigues
Repórter
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CÂMARA DE MARECHAL veta proposta que beneficiaria adolescentes da rede municipal de ensino

Bancada segue Cacau e rejeita 
um projeto de alcance social

   INTIMIDAÇÃO

Vereador-delegado quer
censura de vereadora 

A vereadora Teca Nelma 
(PSDB) recebeu várias 
manifestações de apoio e 
solidariedade, no campo 
político e nas redes sociais, 
depois de ter sido amea-
çada de censura pelo vere-
ador Fábio Costa (PSB), 
durante a sessão da Câmara 
Municipal que aprovou, 
na quarta-feira passada, a 
concessão do título de cida-
dão honorário de Maceió 
para o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido). 

“Gostaria de expres-
sar minha solidariedade 
à vereadora Teca Nelma, 
pelas ameaças proferidas 
pelo vereador PSB/Bolso-
narista, que tem atitude 
de delegado do período 
da ditadura militar num 
ambiente parlamentar. 
Teca, parabéns pela cora-
gem, minha solidariedade”, 
postou na internet o depu-
tado federal Paulão (PT/
AL). 

A líder da bancada de 
Alagoas no Congresso 
Nacional, deputada fede-
ral Tereza Nelma (PSDB/

AL) também se manifes-
tou nas redes sociais em 
defesa da filha e vereadora 
Teca Nelma. “Meu apoio 
incondicional à vereadora 
Teca Nelma e às cidadãs 
brasileiras que não devem 
se intimidar com compor-
tamento machista”, postou 
a deputada, repudiando 
atitude do vereador Fábio 
Costa. 

“Repudio qualquer ato 
de discriminação contra a 
mulher e todos que acom-
panham o meu mandato 
sabem o quanto luto na 
Câmara Federal para cessar 
esse tipo de comporta-
mento, especialmente na 
esfera política. Censura é 
inadmissível”, acrescen-
tou Tereza Nelma, em sua 
postagem na internet.

Até agora, sem encaminhamento
Para a jornalista Lenilda 

Luna, candidata à prefeita 
de Maceió nas eleições de 
2020 pela Unidade Popular 
(UP), a postura machista do 
vereador Fábio Costa está 
mais para quem lida com 
bandidos, do que quem 
vive no mundo político, na 
rotina parlamentar. 

“Queria saber se essa 
urgência para aprova-
ção do título honorário a 
Bolsonaro é porque essa 
vergonhosa comitiva de 
vereadores quer entregar a 
homenagem ao presidente 
da República antes dele ser 
julgado por crime contra a 
humanidade, pelo super-
faturamento das vacinas e 
pela morte de mais de 500 
mil brasileiros pela Covid-

19 no Brasil”, questionou a 
militante da UP.

A assessoria de comuni-
cação da Câmara de Maceió 
confirmou que o vereador 
Fábio Costa disse que ia 
protocolar um pedido de 
censura à palavra “geno-
cida”, pronunciado pela 
vereadora Teca Nelma, 
durante seu voto contra à 
concessão do título de cida-
dão maceioense a Bolso-
naro. “Mas até agora, não 
houve nenhum encami-
nhamento neste sentido”.

A Câmara só reabre na 
terça-feira, já que o prefeito 
João Henrique Caldas 
(PSB), antecipou o feriado 
do dia 29 de junho (São 
Pedro) para segunda-feira, 
dia 28.

Ricardo Rodrigues
Repórter Ao votar 

contra o título, 

Teca chamou 

Bolsonaro de 

genocida
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A Prefeitura de Maceió 
registrou um aumento de 8% 
no número de matrículas na 
rede municipal de ensino. 
Para dar conta da demanda 
ampliada, dois novos Centros 
Municipais de Educação 
Infantil estão sendo erguidos 
na capital alagoana. Os novos 
Cmeis vão atender as comu-
nidades do Vergel do Lago e 
Ouro Preto. Outras unidades 
passam por reformas e novas 
salas de aula estão sendo cria-
das para atender pouco mais 
de 53 mil alunos.

A unidade do Vergel aten-
derá a 200 crianças, da creche 
à pré-escola, e 90% das obras 
estão concluídas. O desem-
bolso para a obra é de R$ 1,5 
milhão de recursos próprios. 
Por outro lado, no Outro Preto, 

200 pequeninos da região 
vão usufruir de uma unidade 
nova, com previsão de entrega 
para outubro deste ano.

Segundo o secretário 
municipal de Educação, o 
novo equipamento deve 
atender a uma região cercada 
de conjuntos habitacionais e 
carente de escolas públicas. 
Elder Maia diz que a unidade 
será de enorme importância 
para acolher as crianças do 
entorno do Ouro Preto.

“Pais e mães terão a tran-
quilidade em deixar suas 
crianças nas Cmeis antes de 
seguirem para o trabalho”, 
considerou o secretário Elder 
Maia. O Cmei do Ouro Preto 
está sendo construído com 
recursos do Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), o Cmei do 
Ouro Preto está com quase 
25% de obras concluídas.

A Secretaria Municipal 
de Educação salienta que a 
iniciativa de construir novos 
prédios também é necessá-
ria para atender a demanda 
de alunos. Em comparação 
a 2020, a rede municipal de 
ensino da capital registrou um 
aumento de 8% na ocupação 
de vagas. O trabalho intenso 
para acolher pais e mães que 
buscaram matrículas para as 
crianças e jovens nas escolas 
da rede municipal de ensino, 
com o objetivo de não deixar 
vagas ociosas e a implemen-
tação do Bolsa Escola Munici-
pal – BEM – foram fatores que 
impactaram fortemente para 
esse resultado. 

Reformas
As escolas municipais 

precisam de reformas e ajus-
tes constantes em suas estru-
turas. No Jacintinho, a Escola 

Municipal Lenilton Alves está 
sendo reformada e ampliada, 
com a construção de mais dez 
novas salas de aula.

Diretora da unidade de 
ensino, a professora Mary 
Christine Alves Tenório diz 
que a reforma contempla 
todos os anseios da comuni-
dade escolar. “Nosso prédio 
é antigo e carecia de espaços 
adequados para coordenação 
da escola, sala de professores, 
quadra esportiva, laboratório 
de informática e um segundo 
pavimento de salas de aula. Ou 
seja, tudo está sendo constru-
ído, de forma que contempla 
aos nossos anseios e oferece 
mais conforto, tanto para 
alunos quanto para professo-
res”, avalia Mary Christine.

Com a ampliação, será 
possível a Escola Lenilton 
Alves ofertar mais vagas para 
os alunos do Ensino Funda-

mental e, também, da Educa-
ção de Jovens, Adultos e Idosos 
(Ejai). 

“Ap e s a r  d e  s e r  u m a 
reforma e ampliação, na reali-
dade é quase que uma nova 
escola. Atendemos, assim, 
a esse bairro que é um dos 
mais populosos da capital e 
respondemos a uma grande 
demanda dessa localidade”, 
explicou o secretário Elder 
Maia.

Outra unidade escolar que 
também passa por reforma 
para garantir uma melhor 
estrutura é a Escola Municipal 
Hermínio Cardoso, em Fernão 
Velho. Toda a parte elétrica da 
unidade de ensino está sendo 
refeita. O investimento de 
mais de R$ 400 mil beneficiará 
mais de 400 alunos e abrange, 
ainda, a construção de uma 
nova cozinha, vestiário e sala 
de informática.

REFORMAS garantem mais conforto e espaços adequados para as atividadesCotidiano

OURO PRETO E VERGEL ganham novas unidades; Fernão Velho e Jacintinho contam com ampliação e melhorias estruturais

Prefeitura cria novas escolas 
para melhorar rede de ensino

Secom Maceió
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A Companhia de Sane-
amento de Alagoas (Casal) 
está investindo, em Maceió, 
cerca de R$ 500 milhões, por 
meio de duas grandes obras 
já em andamento, para levar 
rede coletora e tratamento de 
esgoto para mais de 360 mil 
pessoas. O objetivo é dobrar o 
serviço de esgotamento sani-
tário até 2022, cobrindo 70% 
da cidade.

Para isso, foram firmadas 
duas parcerias com a iniciativa 
privada. Uma delas é a Parceria 
Público-Privada (PPP) entre 
Casal e Sanama, cujas obras 
atendem Benedito Bentes, 
Tabuleiro dos Martins e bairros 
vizinhos.

A Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE) desse sistema foi 
inaugurada em 2019 e já está 
em operação. Ela pode tratar 
até 180 litros por segundo, mas 
em outra etapa chegará a 360 
litros. O sistema conta ainda 
com 15 estações elevatórias 
de esgoto, cujas obras seguem 
em andamento, e cerca de 200 
quilômetros de redes e coleto-
res-tronco.

Já na região do Farol e bair-
ros do entorno, as obras são 
executadas por meio de um 
contrato de Locação de Ativos 

entre Casal e empresa Sanema. 
A ETE fica em uma área por trás 
do quartel do Exército, está em 
fase final de instalação de equi-
pamentos e terá capacidade 
para tratar, de início, 238 litros 
por segundo, podendo chegar, 
em outra etapa, a 400 litros.

Esse sistema contará, ao 
todo, com 20 estações eleva-
tórias de esgoto. A implanta-
ção de redes segue por várias 
ruas em diversos bairros e vai 
totalizar, ao final, mais de 100 
quilômetros de redes e de cole-
tores-tronco.

“São obras complexas e 
que muitas vezes a população 
desconhece. O esgoto é bombe-
ado apenas para gerar altura, 
sendo transportado por gravi-

dade e, por isso, muitas redes 
possuem até 6 ou 7 metros de 
profundidade. Implantar uma 
rede nessa profundidade leva 
tempo, exige todos os cuidados 
com a segurança dos trabalha-
dores, o escoramento da vala, 
entre outras medidas”, deta-
lhou o presidente da Casal, 
Clécio Falcão.

O u t r a  c o m p l e x i d a d e 
dessas obras, ainda segundo o 
presidente, é na hora de fazer 
o reaterro da vala que foi esca-
vada para implantar a tubula-
ção. Segundo ele, esse processo 
é feito por camadas, ou seja, 
aos poucos e de modo a evitar 
o recalque do solo.

“A cada camada colocada 
na vala, é feita a compactação 

e ao final é dado um tempo 
para que possa ocorrer alguma 
acomodação até atingir o nível 
para receber o pavimento, que 
é composto por base em brita 
corrida, pintura de ligação e 
revestimento asfáltico. Devido 
a essa complexidade técnica 
e ao volume de obras, com 
mais de 300 quilômetros pela 
cidade, em algum momento 
há desconforto para os mora-
dores. Mas sabemos que é um 
desconforto temporário para 
um benefício permanente”, 
apontou, novamente, o presi-
dente da Casal.

“Essas duas obras que 
seguem em execução na capi-
tal vão elevar a cobertura de 
esgotamento sanitário de 

35% para 70%. Como algumas 
localidades já foram interliga-
das, a cobertura atual chega a 
42%, e assim vai seguir grada-
tivamente até atingir os 70% 
em 2022. O governo de Renan 
Filho está fazendo mais pelo 
esgotamento sanitário e, 
consequentemente, defesa do 
meio ambiente do que já foi 
feito nas últimas décadas em 
Maceió”, salientou.

“Além de benefícios para 
a saúde, conforto e qualidade 
de vida, a coleta e o tratamento 
de esgoto beneficiam o meio 
ambiente, evitando a contami-
nação do solo, do lençol freá-
tico, das áreas de vegetação, 
de rios e do mar”, argumentou 
Clécio Falcão.

Casal investe R$ 500 milhões para

dobrar esgotamento sanitário de Maceió
Duas grandes obras já em andamento implantam mais de 300 quilômetros de redes coletoras pela cidade e devem beneficiar 360 mil pessoas

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) situada no Farol está em fase final de 
instalação de equipamentos para entrar em operação nos próximos meses

Estação de Tratamento de Esgoto situada no Benedito Bentes já está
em operação desde 2019 e atende bairros da parte alta da capital



ESTILO
NÃO TENHA MEDO DA MUDANÇA. Coisas boas se vão para que melhores possam vir

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista Social
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  Viva a divesidade
A conceituada empresa de perfumaria O Boticário acaba 

de lançar com exclusividade sua nova coleção Orgulho, em 

celebração e apoio à população LGBTI+, em alusão ao “28 de 

junho” Dia do Orgulho LGBTI+. Incentivando o público a ser 

e ter orgulho de ser quem é, a linha abraça a diversidade e traz 

itens de cuidados, maquiagem e perfumaria, todos apoiados 

no autocuidado e na liberdade de uso. #aplausos

TODO ELE | 

O amigo e confrade Joseph 

Fontes em click exclusivo 

para a coluna

TIM TIM | 

A assistente social 

Ruth Neide Barbosa, 

recebeu homenagens 

na última sexta-feira, 

dia 25, por conta 

de sua troca de 

idade. Parabéns!

NEWS, NEWS | 

Os amigos Wellison 

Barros e Valleska 

Barbosa em click +

QVIP para a coluna 

no lançamento 

da mais nova 

criptomoeda DOBUY

APLAUSOS PARA ELA | 

Luxo e glamour 

da bela Beatriz 

Almeida

IN DESTAQUE | 

A cantora Amanda 

Guimarães, leiam 

Banda Garota 

Sertaneja, ilustrando 

a coluna deste 

domingo com luxo 

total. #sútotal
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CINCO PONTO CINCO E ZÉLEMENTOS: repertório que não se prende a um só gênero musical

   Màcleim   |  macleim@hotmail.com

Colunista

Depois do Play

Militância Cultural 
Todavia, os zélementos Alexandre Rodas (guitarra), 
Arnaud Borges (violão e vocais), Gama Júnior (flauta, 
percussão e vocais), Leo Costa (bateria) e Ykson 
Nascimento (contrabaixo) tocaram muito, organi-
camente, em criações e performances individuais, 
que deram sabor e frescor ao resultado final desse 
trabalho. Todos, são músicos absolutamente talen-
tosos e agregaram imenso valor à proposta musical 
do Eduardo Proffa, cuja trajetória na cena caeté 
vem desde o tempo em que atuava no grupo Nó 
na Garganta e, posteriormente, na Confraria: Nós, 
Poetas. Aliás, ressalte-se aqui esse artista, que trafega 
do esporte às artes, sempre proativo, irrequieto, 
sem assumir a tal postura de avestruz, tão comum 
em nossa latitude. Pelo contrário, trata-se de uma 
persona admirável em sua militância cultural na 
aridez aquariana. Com esse álbum, ele assume 
a condição de protagonista de sua lavra musical 
e,como band líder, revelou-se dono de uma singula-
ridade híbrida, entre o canto e a fala recitativa, alicer-

çado em uma postura rock and roll, embora,esse 
trabalho em si, de rock tenha pouco ou quase nada, 
exceto por uma das faixas e alguns signos pertinentes 
ao gênero.  
O curioso é que,embora não enseje nenhuma novi-
dade incondicional, posto que na música popular 
contemporânea isso já não mais acontece, Cinco 
Ponto Cinco é um álbum onde suas idiossincra-
sias não possibilitam emoldurá-lo.Portanto, está 
livre do quadradinho estabelecido pela mesmice 
mediana. Daí, abstrair-se, por exemplo, à influência 
valenciana em Cena 1 (Eduardo Proffa), música que 
abre o álbum, e ouvir um daqueles baiões estiliza-
dos em guitarras paulorafaelizadas, fará o grau de 
curiosidade aumentar gradativamente. Daí, as letras 
também contribuem para essa atmosfera do curioso 
pertinente ao não inusitado.No Sinal (Eduardo Proffa 
e Luciana Cavalcante), segunda faixa,temos um rol 
do que acontece “comercialmente” nos semáforos 
reveladores da Alagoas profunda e sua cruel reali-
dade social. É mais um baião com alguns climas, que 

  ARROJADOSZÉLEMENTOS 
Ao fruidor mais atento, um álbum gravado ao vivo 
sempre terá uma pitada de ousadia, pela possível 
vulnerabilidade que esse tipo de projeto encerra 
em si mesmo;sobretudo, se não houver um 
bom planejamento para a gravação. É claro que 
eventuais problemas na captação do som podem 
ser atenuados em estúdio, porém, essa premissa 
não é necessariamente absoluta.Ou seja, é lenda 
achar que tudo tem conserto na mixagem e 
edição. Além disso, se maquiar demais, perde-
-se a originalidade do ao vivo e periga beirar ao 
engodo do gato por lebre.  Portanto, a partir dessas 
observações e de uma audição um pouco mais 
criteriosa, arrisco afirmar que Eduardo Proffa e os 
“Zélementos” foram suficientemente aguerridos 
ao lançarem o álbum Cinco Ponto Cinco, gravado 
ao vivo, em janeiro de 2020, em um restaurante do 
aquário, um pouco antes dessa terrível pandemia 
e suas consequências negacionistas e nefastas.  
Sem dúvida, é um dos trabalhos mais honestos 
que ouvi recentemente! Honesto, pelo arrojo 
em expor o que o mainstrean pós-diletantismo 
não deixaria passar sem peneirar tanto que não 
sobrasse quase nada.Não pelo conteúdo em si, 
mas pelas questões técnicas que, certamente, 

não foi possível resolvê-las. Como o próprio 
Proffa já declarou, esse trabalho não foi pensado 
para se tornar um registro fonográfico. Por isso, 
o interessante é exatamente esse salto sem rede 
de proteção, esse peito aberto às avaliações mais 
criteriosas. Mesmo passando pelas competentes 
mãos do mago Dácio Messias e suas edições mila-
grosas. Porém, tem coisas,como é o caso da afina-
ção, que não foi possível resolver totalmente, pois, 
certamente, o mar de vazamentos dos demais 
instrumentos,pelascondições de captação, deve 
ter inviabilizado a utilização daqueles pluguins 
milagrosos, capazes de afinar até a Xuxa.

tentam ilustrar a variedade dos seres citados.

Coerência na Diversidade
São 13 faixas camufladas em 12, que traçam a 
coerência de um repertório, o qual não se prende a 
um só gênero musical e vai do reggae ao samba funk. 
Como é o caso de O Mundo é Nosso(Eduardo Proffa e 
Maxswell Bastos), um dos pontos altos desse traba-
lho, pela tentativa em construir algo com um pouco 
mais de substância melódica.Vida-Maria (Eduardo 
Proffa e Élio Mariano), continua na praia do samba 
e surpreende com uma introdução bem bolada, 
começando com tamborim e contrabaixo,para logo 
entrarem flauta e guitarra, sem se entenderem com a 
afinação, é bem verdade.
E as coisas seguem sendo encaminhadas até 
chegarmos à faixa 9, Outra Metade (Eduardo Proffa, 
Pinenhas Furtado, Roberval Lemos e Ubiratan de 
Lima),uma canção um tanto dolente, que chama 
atenção para o fato de que Eduardo Proffa parece 
querer usar a mesma expressão interpretativa para-
qualquer gênero que explane. Daí, o que poderia ter 
uma atmosfera suave e interpretação muito mais 
melódica, coisa que os músicos tentam fazer, deixa a 
impressão de que a banda está indo para um lado e o 
Proffa para o outro. E os músicos, nesse caso, aponta-
ram o lado certo. 
O álbum é finalizado com a música Beiral (Eduardo 
Proffa), numa espécie de volta à pegada regional da 
abertura, como a dizer: desviamos, mas voltamos ao 
que fazemos melhor! Embora esse trabalho sugira 
inúmeras referências pretéritas, fico com o que 
escreveu o mestre Mani (Herman Torres), ao comen-
tar sobre ele: “O som desses meninos, Eduardo Proffa 
e os Zélementos, me traz uma grande curiosidade.”

SERVIÇO
CINCO ponto CINCO, Eduardo Proffa e os Zélemen-
tos
Disco físico: à venda no bar e restaurante Zeppelin, 
ou pelo fone (82) 98807-5064
Preço: R$ 30,00
Plataformas digitais: YouTube, https://youtube.
com/user/EduardoProffa



  Bati o carro e o terceiro 
não tem seguro. Posso 
acionar o meu?
A cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa 
de Veículos (RCF-V) tem como objetivo indenizar 
eventuais danos materiais, corporais ou morais 
reclamados por terceiros. 
Quando acontece um acidente de carro, muitas 
pessoas ficam com dúvida sobre o que fazer e, caso 
contem com um seguro de automóvel, em qual 
situação é possível acionar a cobertura. 
Segundo dados da CNseg (Confederação Nacional 
das Empresas de Seguros Gerais) apenas 30% da 
frota dos veículos no Brasil contam com a proteção, 
o que torna comum ao menos uma das partes envol-
vidas na batida não terem um seguro.
A cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa 
de Veículos (RCF-V), também conhecida como 
cobertura para atendimento de terceiros, tem 
como objetivo indenizar eventuais danos materiais, 
corporais ou morais reclamados por terceiros em 
caso de acidentes provocados pelo veículo segu-
rado. 
Geralmente o motorista causador do acidente é 
quem vai acionar a sua seguradora, caso tenha um 
seguro, para indenizar os reparos do outro veículo. 
Entretanto, é importante ressaltar que quando acon-
tece um acidente, a primeira providência é verificar 
se todas as pessoas envolvidas estão bem e com a 
integridade física preservada. Caso não haja vítimas, 
recomenda-se que os veículos sejam tirados da via 
e, em seguida, registradoum boletim de ocorrências 
(B.O) se necessário. 
Se o veículo segurado for colidido por outro veículo 

que não tenha seguro, o cliente poderá acionar sua 
seguradora para reparos no seu próprio veículo, 
com pagamento da franquia estabelecida em sua 
apólice. Neste caso, em se caracterizando respon-
sabilidade do terceiro, a seguradora terá direito de 
buscar ressarcimento dos prejuízos indenizados.
No âmbito legal, é possível destacar, além da aplica-
ção do Código de Defesa do Consumidor, as normas 
que regulamentam as coberturas securitárias no 
ramo dos seguros de automóveis, estabelece que 
cabe ao segurado contatar a seguradora, infor-
mando sobre os fatos constitutivos do sinistro (o 
que, como, onde, quando e com quem ocorreu, bem 
como se o segurado entende que é responsável pelo 
acidente), apresentando, nos prazos estipulados, a 
documentação para que a seguradora regule o sinis-
tro e, em o reconhecendo, pague-o.
Já imaginou os prejuízos financeiros que uma 
pessoa pode sofrer ao causar um acidente em outro 
veículo de valor muito elevado, ou que cause danos 
que provoquem sequelas ou até mesmo a morte de 
outras pessoas? Inclusive este é o principal motivo 

dos corretores procurarem contemplar a cobertura 
para terceiros em suas cotações, mesmo sendo a sua 
contratação opcional.

  Conclusão
Em suma,a RCF-V cobre danos involuntários corpo-
rais e/ou materiais causados a terceiros pelo veículo 
segurado, reboques, semirreboques e carretinhas 
atrelados ao carro.
Os corretores têm um papel fundamental na cons-
cientização dos seus clientes sobre a importância 
da contratação da cobertura contra terceiros, bem 
como na devida orientação de qual deve ser o valor 
recomendado para considerar de limite para tais 
coberturas.
E aí, gostou do tema dessa semana? Espero que 
tenha gostado!Acompanhe também nosso quadro 
“Momento Seguro” todas as quintas feiras na rádio 
98,3 FM, a partir das 7h30 e, na TVMAR (Canal 525 
NET), a partir das 9h. Participem com suas pergun-
tas! Até a próxima se Deus quiser! Um grande abraço!

BRASIL TEM APENAS 30% da frota de veículos automotores com seguro

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro
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  Se sente 
“prestigiado”
Mesmo com as atuações 
ruins do CSA na Série B, o 
treinador Bruno Pivetti se 
sente prestigiado no clube, 
com aspas ou sem aspas. 
Com cinco jogos disputados, 
duas derrotas, dois empates e 
uma vitória, o time conseguiu 
sair da zona do rebaixamento, 
mas dentro de campo o 
futebol jogado é muito ruim 
e causa muita preocupação 
na sua torcida. Será que a 
diretoria do CSA pensa assim 
também?

  Está escrito 
em João 8:44
“Vocês pertencem ao pai 
de vocês, o diabo, e querem 
realizar o desejo dele. Ele foi 
homicida desde o princípio e 
não se apegou a verdade, pois 
não há verdade nele. Quando 
mente, fala a sua própria 

língua, pois é mentiroso e pai 
da mentira”. Essas palavras 
bíblicas podem ser dedicadas 
ao técnico do CSA, Bruno 
Pivetti, que afirmou em entre-
vista, que o CSA se apresen-
tou bem contra o Londrina 
e equilibrou o jogo depois 
das alterações feitas. Só ele 
viu isso. Se enquadra ou não 
como o pai da mentira?

  CRB X BRASIL
Depois de duas derrotas 
seguidas, o CRB deu uma 
boa recuperada na Série B, 
vencendo o Brasil de Pelo-
tas, por 2 a 1, no estádio Rei 
Pelé e voltou a colar no G-4 
da competição. Teve como 
adversário, na sexta-feira 
passada (25), o Avaí, em Santa 

Catarina. Torcemos para 
que tenha vencido. A dire-
toria continua anunciando 
reforços: acertou a volta do 
zagueiro Victor Ramos, que 
já passou por aqui e tem um 
péssimo extracampo. Nas 
quatro linhas é um baita 
zagueiro, como dizem os 
gaúchos.

VENCEDOR DESSE DUELO vai receber R$ 3,4 milhões de premiaçãoEsportes

O CRB conheceu seu 
adversário das oitavas de final 
da Copa do Brasil na última 
semana. O Galo vai enfrentar 
o dono de uma das melhores 
campanhas na temporada: o 
Fortaleza. Esse vai ser o único 
duelo nordestino na quarta 
fase da competição. Os dois 
times são apenas uma parte 
do total de seis clubes que a 
região conseguiu emplacar 
no campeonato nacional 
mais cobiçado e mais “caro” 
também. 

Juntos, o Galo e o Leão 
arrecadaram mais de R$ 12 
milhões de premiação por 
chegarem às oitavas. E o 
vencedor do confronto vai 
ganhar mais uma “bolada”: 
R$ 3,45 milhões. O duelo de 
ida acontece na Arena Caste-
lão, enquanto o confronto 
decisivo será disputado no 
Estádio Rei Pelé.  A disputa dos 
jogos de ida e volta das oitavas 

de final está prevista para 
as semanas dos dias 28 de 
julho e 4 de agosto. A partida 
já contarão com o auxílio do 
Árbitro de Vídeo (VAR). 

Os dois times já se enfren-
taram na temporada, mas 
pela Copa do Nordeste, no 
início do ano. À época, o 
tricolor levou a melhor e 
venceu por 1 a 0 no Castelão. 
Hoje o CRB tem um time com 
mais reforços, bem como o 
Fortaleza também se refor-
çou e, não à toa, figura no G-4 

da Série A do Campeonato 
Brasileiro. 

Campanhas
Na primeira fase da Copa 

do Brasil, o CRB eliminou o 
Goianésia, fora de casa, por 3 
a 2. Na segunda fase passou 
pelo Paysandu, também fora 
de casa, vencendo de virada 
por 2 a 1, pelo segundo ano 
consecutivo. E na terceira, e 
mais difícil, etapa da compe-
tição, o Regatas eliminou o 
Palmeiras, após empatar em 

1 a 1 no agregado e vencer a 
disputa de pênaltis.

O Fortaleza também 
está disputando a competi-
ção desde a primeira fase e 
também já arrecadou mais de 
R$ 6 milhões em premiações. 
Na primeira fase venceu o 
Caxias por 1 a 0, no Rio Grande 
do Sul. Em seguida, passou 
pelo Ypiranga também pelo 
placar mínimo de 1 a 0. Na 
terceira fase, fez a “festa” ao 
mandar embora o arquirrival 
Ceará, vencendo por 4 a 1 no 
placar agregado.

E o calendário do futebol 
brasileiro tem sido um dos 
principais inimigos do time 
alagoano. Depois da classifi-
cação suada contra o Palmei-
ras, a equipe caiu muito de 
rendimento. Chega aos seus 
jogos visivelmente “sem 
pernas” para aguentar os 90 
minutos. Isso fez com que o 
time perdesse diante do Goiás 
e do Vasco, fora de casa. 

Mas o atacante Erik mini-
mizou o desgaste físico e 

disse que esse não vai ser o 
fator determinante para os 
resultados negativos: “Essa 
maratona de jogos tem sido 
muito cansativa, mas não é só 
pra gente, é pra todo mundo. 
Então a gente precisa se recu-
perar o máximo e dar o melhor 
nos jogos. Temos um grupo 
qualificado e cansaço não vai 
ser o problema”, disse ele.

Mas até o duelo pela Copa 
do Brasil, o CRB ainda tem 
muito “chão” para percorrer. 
E o discurso do grupo é apro-
veitar cada momento dessa 
“preparação” para buscar 
uma vaga inédita nas quartas 
de final da competição. 

“Estamos focados na 
Série B e vamos fazer jogo a 
jogo. A equipe do Fortaleza 
é muito forte e qualificada, 
mas a nossa também é. Então 
acredito que vai ser um jogo 
decidido nos detalhes e quem 
aproveitar as melhores chan-
ces vai conseguir a classifica-
ção. Espero que seja a gente”, 
disse o atacante.

TIME CEARENSE está muito bem na temporada com presença garantida no G4 do Campeonato Brasileiro da Série A

Galo estuda forma de superar 
o Fortaleza na Copa do Brasil 
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CONFUSÃO NO CSA: os dois RTs não se entendem e pode sobrar para o clube

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  A volta do Rodrigo Pastana
O ex-gerente de futebol do CSA, Rodrigo Pastana, está de volta a Maceió. É que, neste 
domingo o Cruzeiro estará atuando no estádio Rei Pelé, exatamente diante do clube 
alagoano. Hoje, o dirigente que já não era bem visto pela torcida do CSA, por conta de 
algumas contratações que não deram certo, agora a rejeição é bem maior, depois que 
o Pastana tirou o lateral Norberto e anda à caça de outros jogadores do seu ex-clube.
Durante toda a semana, não sei se por conta do jogo e a vontade de se criar um clima 
desfavorável ao adversário, anunciaram, nada ainda oficial, que o “cara” quer ainda 
o goleiro Thiago Rodrigues, o zagueiro Lucão, o médio volante Geovani e o atacante 
Dellatorre. Verdade ou mentira, esses nomes foram ventilados, mas ninguém 
confirma.
Não se sabe que tenha sido por isso, mas a diretoria do CSA anunciou o retorno 
do goleiro Lucas Frigeri, que foi um dos personagens do clube na Série B de 2018, 
quando o clube foi vice-campeão e ganhou uma vaga para a Série A, em 2019. Na 
verdade, os clubes brasileiros estão com os olhos voltados para todas as competições, 
mas nunca se viu uma debandada assim para a mesma série.

Thiago Luiz
Estagiário

TAÇA COBIÇADA:

CRB e Fortaleza farão o duelo nordestino nas Oitavas de Final da Copa do Brasil

l Casamento de jacaré com 
cobra-d’água. Esse é o resultado 
do relacionamento entre Rafael 
Tenório e Raimundo Tavares, no 
CSA. Um se acha um  rei e o outro, 
que tem um reinado completo.  No 
futebol, um um não é obediente 
ao outro;

l Da Série D, em 2016, até a 
Série A,  em 2019, foi um relacio-
namento entre tapas e conflitos, 
às vezes, de vaidades, que 
terminou dando certo na época. 
Dois homens sérios que não se 
entendem no futebol. Nunca vi 
dois pais biológicos para a mesma 
criança, e eles são assim;

l Na conversa, no discurso, 
eles deixam  tudo encaminhado 
e resolvido, mas é só questão 
de pouco tempo. Depois, um 
vai passar os pés pelas mãos. 
Dessa vez, Raimundo Tavares 
acusa Rafael Tenório de não ter 
cumprido o que ficou acertado;

l Da parte do Rafael, parece 
que não aconteceu nada e que 
nem conhece o Raimundo, no 
episódio. Conheço muito bem os 
dois. De uma coisa tenho quase 
certeza: não haverá prorrogação 
de  mandato na presidência do 
CSA e  que Raimundo Tavares será 
o próximo presidente do clube. 
Não será se não quiser.

  ALFINETADAS...



  Bolsa de graduação - China

Fonte:  City University of Hong Kong
A City University of Hong Kong está oferecendo 
uma excelente oportunidade aos estudantes 
internacionais na forma de programas totalmente 
financiados para o ano acadêmico de 2021-2022
Para serem elegíveis, os candidatos devem ser 
admitidos em um programa de bacharelado em 
tempo integral na CityU, bem como atingir pontu-
ações mínimas nos seguintes testes de proficiência 
na língua inglesa: IELTS - 6,5 TOEFL IBT - 79 TOEFL 
PBT - 550.
Mais informações em https://bit.ly/35uje93 .

  Bolsa de Pesquisa Curatorial 
Brasil-Alemanha-França 2021
Fonte: DAAD

O Goethe-Institut e o Serviço Cultural do Consu-
lado Geral da França no Rio de Janeiro lançaram a 
convocatória para a Bolsa de Pesquisa Curatorial 
Brasil-Alemanha-França 2021. O edital é voltado 
para curadores, curadoras e coletivos de curado-
res de artes visuais com até 10 anos de trajetória 
profissional, baseados em qualquer região do 
Brasil.
A premiação consiste no comissionamento de um 
processo de pesquisa e a subsequente realização 
de um projeto que envolva colaborações no Brasil, 
França e Alemanha. O objetivo principal dessa 
bolsa é fomentar a troca cultural entre agentes e 
instituições de arte nos referidos países e contri-
buir para a formação de curadores que estejam nos 
primeiros 10 anos de suas trajetórias profissionais.
 As candidaturas devem indicar instituições, asso-
ciações ou espaços independentes da cidade do 
Rio de Janeiro com os quais gostariam de desen-
volver parcerias para a realização do projeto final. 
Não são exigidas cartas de anuência das institui-

ções no ato da inscrição. 
A Bolsa de Pesquisa Curatorial Brasil-Alemanha-
-França 2021 oferece uma premiação no valor de 
R$ 30.000,00 para a realização da fase de pesquisa. 
Quem for selecionado será responsável, também, 
por administrar o uso da bolsa de acordo com as 
necessidades de seu projeto. Além da Bolsa de 
Pesquisa, o prêmio também contemplará um orça-
mento de R$ 30.000,00 para a realização da ativi-
dade final em 2022, que pode ter qualquer modelo 
de ação, como exposições, seminários, publica-
ções, sites, grupos de estudo, e outros formatos 
híbridos de troca de conhecimento. 
Inscrições até  30 de Julho de 2021. Maiores infor-
mações em https://bit.ly/3gKIkH9.

  Programa de bolsa Helmut 
Schmidt - Alemanha
Fonte: DAAD
DAAD anuncia que já estão abertas as inscrições para 
o Programa Helmut Schmidt. O programa concede 
bolsas para oito cursos de master na área de Políticas 
Públicas e Boa Governança na Alemanha. 

Os candidatos podem escolher entre cursos em 
inglês ou alemão oferecidos por oito instituições 
alemãs:
* Hochschule Bonn-Rhein-Sieg | Analysis and 
Design of Social Protection Systems (curso em 
inglês, quatro semestres)
* Universität Magdeburg | Peace and Conflict 

Studies (curso em inglês, quatro semestres)
* Universität Passau | Development Studies (curso 
em inglês, quatro semestres)
* Universität Duisburg-Essen | Master of Deve-
lopment and Governance (curso em inglês, dois 
semestres)
* Willy Brandt School of Public Policy at the Univer-
sity of Erfurt | Master of Public Policy (MPP) (curso 
em inglês, quatro semestres)
* Hochschule Osnabrück | Management in Non-
-Profit Organisations (curso em alemão, quatro 
semestres)
* Universität Passau | Master of Governance and 
Public Policy (curso em inglês e alemão, quatro 
semestres)
* Universität Potsdam | Master of Public Manage-
ment (MPM) (curso em inglês, dois semestres)
Além da graduação completa até o momento da 
candidatura, é necessário ter rendimento acadê-
mico excelente e bons conhecimentos de alemão 
ou inglês. Os selecionados ganham uma bolsa 
mensal no valor de 861 euros, auxílio para passa-
gem aérea de 1.575 euros, seguro-saúde e curso 
preparatório de alemão de seis meses na Alema-
nha (iniciando em abril de 2022).
Em 2021, as inscrições estarão abertas de 01/06 a 
31/07 para jovens formados em Ciências Sociais, 
Ciências Políticas, Direito, Administração Pública, 
Economia ou áreas afins. 
Mais informações no site do DAAD Brasil. Em 
caso de dúvidas, envie um e-mail para o endereço: 
aufbau@daad.org.br.

ONU recebe inscrições para o concurso Plural Plus

   Alyshia Gomes   |  alyshiagomes.ri@gmail.com

Colunista

Estudar Lá Fora

  Concurso FALLING WALL 
LAB BRAZIL de inovação
A queda do Muro de Berlim,  importante marco 
na história mundial,  serviu como inspiração 
para o surgimento do Falling Wall Conference.  
Segundo seus organizadores, se este fato histó-
rico significou  um novo momento pela liberdade 
e pela quebra de barreiras físicas e imaginárias na 
Alemanha e no mundo, as conferências signifi-
cam a ânsia de buscar respostas para a seguinte 
questão: quais são as próximas paredes a cair na 
ciência e na sociedade?”
A cada ano, as instituições acadêmicas organi-
zam os Laboratórios Falling Walls locais em uma 
competição que leva os melhores projetos de 
pesquisa, planos de negócio ou iniciativas sociais 
internacionais inovadoras ao concurso final, 
normalmente sediado em Berlim. Desde o ano 
passado, no entanto, mudanças foram incremen-
tadas devido à pandemia; mas nada que retire a 
importância do evento. 
No Brasil, o Falling Wall Lab está situado em 
São Paulo, e já está recebendo inscrições para o 
concurso. Estudantes, empresários, pesquisado-
res em início de carreira e acadêmicos de todas as 
disciplinas podem participar. Para tanto, devem 
apresentar sua ideia em apenas 3 minutos, apre-

sentando uma inovação que cria um impacto 
positivo na ciência e na sociedade. Os ganhadores 
defenderão seus projetos no concurso global em 
09 de novembro, durante a conferência.
Jonas Cunha da Silva, estudante do curso de 
engenharia de bioprocessos da Universidade 
Federal do Pará (UFPA), apresentou como 
proposta um bioplástico líquido, feito a partir de 
cascas de frutas, que funciona como uma película 
protetora, prolongando a vida útil de alimentos. 
Com este projeto, além de propor uma forma de  
diminuir o desperdício na cadeia agrícola e de 
alimentação, Jonas foi eleito o inovador de 2020.
O Falling Wall Lab Brazil é um concurso da 
instituição alemã Falling Walls Foundation 
organizado pelo DWIH São Paulo, em parce-
ria com o Serviço Alemão de Intercâmbio 
Acadêmico (DAAD), o Ministério das Relações 
Externas da Alemanha,  a EURAXESS Brasil e a 
Inova Unicamp. Para obter mais informações 
e apresentar candidatura, visite https://bit.
ly/3wNmLvl. 
Alyshia Gomes escreve sobre Educação Interna-
cional, Educação Global e temas correlacionados 
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.
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A retomada gradual do 
turismo em Alagoas tem sido 
feita de forma cautelosa, 
segura e impulsionada, entre 
outros fatores, pelo aumento 
das operações aéreas no 
Estado. A prova disso é que o 
fluxo de passageiros no Aero-
porto Internacional Zumbi dos 
Palmares registrou, nos cinco 
primeiros meses do ano, uma 
movimentação 9,20% maior 
em comparação ao mesmo 
período do ano passado. 

Dados da AENA no Brasil, 
administradora do aeroporto, 
mostram que 643.146 passa-
geiros passaram pelo aero-
porto de Alagoas de janeiro 
até maio deste ano realizando 
embarques e desembarques. 
Somente o comparativo 
entre os meses de maio de 
2021 e deste ano registrou um 
aumento de 1.267% no fluxo 
de passageiros. 

Esses indicadores ressal-
tam a efetividade da retomada 
gradual da malha aérea do 
Estado, que atualmente conta 
com 18 voos diários e diretos, 
em média, para os principais 
aeroportos do país. A expec-
tativa é quem em julho sejam 
realizadas 25 operações como 
esta.

Para o secretário de Estado 
do Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo, Marcius 
Beltrão, os dados consolidam 
a retomada do turismo em 
Alagoas que, gradualmente, 
volta a receber mais visitan-
tes, obedecendo aos protoco-
los sanitários da Organização 
Mundial de Saúde. “O cresci-
mento do fluxo de passagei-
ros é a prova de que o trabalho 
do Governo de Alagoas tem 
dado resultado. O estado 
tem mantido o diálogo com 
as principais companhias 
aéreas, reforçando os acordos 
de concessão de incentivos, 
além de seguir intenso traba-
lho de promoção e divulgação 
do Destino Alagoas, fechando 
parcerias com as principais 
operadoras do país. Com muito 
zelo e segurança, o turismo 
se recupera e volta a impactar 
positivamente a economia de 
Alagoas”, afirmou. 

A retomada gradual do 
turismo em Alagoas conta com 
o selo Safe Travels da WTTC 
( World Travel & Tourism 
Council), entidade de turismo 
internacional que reconhece 
destinos ao redor do mundo 
que tenham implementado 
protocolos sanitários em 
padrão mundial.

Turismo

Cecília Tavares

Ascom

   RETOMADA

Fluxo de viajantes 

sobe 9,20% no 

Aeroporto Zumbi 

dos Palmares
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Muito pouco se tem escrito sobre a história da imprensa em Alagoas. Iremar Marinho, 
jornalista atuante nos traz um pouco de suas lembranças sobre o que aconteceu com um 
jornal de alta importância em nossa vida política: Tribuna de Alagoas. Agradecemos a 
gentileza que teve para com O Dia e seu suplemento Campus.

Vamos ler.
Abraços,

Luiz Sávio de Almeida

Iremar Marinho 
relembra: Tribuna

de Alagoas
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A Palavra - Por Ivan Nunes
O jornal Tribuna de Alagoas começou a circular no dia 25 

de novembro de 1979, em sua sede inicial, na Rua do Sol, 405, 
Centro de Maceió, rompendo décadas de ausência de um 
veículo diário não vinculado a governos estaduais ou a grupos 
econômicos locais. O último jornal considerado porta-voz da 
oposição alagoana foi o Diário de Alagoas, fechado em 1968.

Alinhado a instituições e partidos políticos que lutavam 
contra o regime de exceção, o jornal da Empresa Gráfica de 
Comunicação Tribuna de Alagoas reuniu uma geração de 
jornalistas, em grande parte jovens que, ao lado da profissão, 
militavam na política de esquerda e na atividade sindical, 
também vinculada à luta pelo restabelecimento da normali-
dade democrática, no país.

A iniciativa de fundação da Tribuna de Alagoas coube ao 
senador Teotônio Vilela, filiado ao MDB, desde o dia 25 de 
abril de 1979, e que incorporou o jornal ao seu Projeto Brasil 
e à Frente Nacional pela Redemocratização, que combatia o 
regime militar e defendia a anistia geral para os opositores 
e perseguidos políticos. A viabilização da empresa foi feita 
através de 20 sócios, que não exerciam qualquer ingerência 
na linha editorial do jornal, dirigido pelo jornalista Noaldo 
Dantas, que havia sido diretor do Jornal de Alagoas e da 
Gazeta de Alagoas.

Noaldo Dantas, ao deixar a Gazeta, a convite do senador 
Teotônio Vilela, para formar a redação da Tribuna de Alagoas, 
que ele denominou de “equipe dos dias ideais”, convidou 
o jornalista Dênis Agra, que também deixou a Gazeta de 
Alagoas, para assumir a editoria geral. Dênis Agra convidou o 
jornalista Iremar Marinho, que trabalhava no jornal Gazeta e 
na TV Gazeta, para a chefia de redação, e o jornalista Cláudio 

Humberto Rosa e Silva para a chefia de reportagem.
O jornalista Iremar Marinho, ao comunicar ao superinten-

dente Pedro Collor que estava deixando a Organização Arnon 
de Mello para participar da fundação da Tribuna de Alagoas, 
ouviu dele que não acreditava no sucesso do novo jornal. Em 
pouco tempo, o prognóstico negativo de Pedro Collor não se 
cumpriria, com a chegada do novo jornal às ruas. As manche-
tes da Tribuna, com reportagens investigativas, causaram 
grande impacto, em função da ampla circulação do jornal no 
Estado, com a equipe de repórteres estimulada pela forma de 
fazer imprensa dando voz aos diversos setores da sociedade 
alagoana.

A Gazeta de Alagoas acusou o impacto, de imediato, diante 
de sua atuação, sempre vinculada aos interesses políticos do 
seu proprietário, o senador Arnon de Mello e de seu filho 
Fernando Collor, e atendendo a demandas das classes empre-
sariais do Estado. Em suas primeiras tiragens, a Tribuna já 
ultrapassava os números da circulação do tradicional veículo 
da família do senador alagoano.

A fundação da Tribuna de Alagoas foi considerada como 
fator influente no reagrupamento da esquerda alagoana, na 
fase de estertores da ditadura militar. Na redação, era cons-
tante a presença de estudantes da Universidade Federal de 
Alagoas, estimulados pela atuação do senador Teotônio Vilela 
no combate ao regime de exceção vigente no país e que tive-
ram acolhida para divulgação de suas atividades, na política 
estudantil. A maioria desses jovens militava nos movimentos 
sociais e partidos de esquerda, alguns deles vindos da clan-
destinidade. Respirava-se oposição aos governos estadual de 
Guilherme Palmeira e ao prefeito de Maceió, Fernando Collor, 
ambos aliados ao regime militar.

Tribuna de Alagoas, uma marca jornalística de resistência

   ARTIGO  |  Iremar Marinho - Jornalista
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Manifestação contra a taxa do lixo
Uma das grandes coberturas da Tribuna de 

Alagoas foi o ato contra a instituição da taxa do lixo 
em Maceió pelo prefeito Fernando Collor. A mani-
festação, realizado no dia 8 de fevereiro de 1980 
(véspera do carnaval), com a participação de estu-
dantes, trabalhadores e sindicalistas, junto com 
militantes de partidos políticos de oposição, foi 
reprimida com violência pela polícia, que lançou 
bombas de gás lacrimogênio contra os manifestan-
tes e chegou a prender alguns, que foram logo libera-
dos. O fotógrafo da Tribuna de Alagoas, José Feitosa 
(Zé da Feira), que realizou a cobertura memorável 
do ato público, chegou a ser perseguido pela polícia 
até a sede da redação, na Rua do Sol.

No mesmo dia, o ministro da Justiça, Ibrahim 
Abi-Ackel, chegou a Maceió, a convite do vice-gover-
nador Theobaldo Barbosa, e ficou retido no trânsito 
devido à manifestação. O senador Teotônio Vilela 
encabeçou uma comissão de políticos de oposição, 
que foram denunciar ao ministro Abi-Ackel a violên-
cia da polícia contra os manifestantes.

A morte do senador Arnon de Mello, ocorrida em 
29 de setembro de 1983, foi uma das coberturas de 
destaque da Tribuna de Alagoas. O fato de acolher 
a oposição ao senador e de seguir uma linha edito-
rial oposta à conservadora Gazeta de Alagoas, não 
impediu que a Tribuna dedicasse ao falecimento 
do político alagoano uma cobertura de seis pági-
nas, incluindo uma história em quadrinhos, escrita 
pelo próprio senador sobre sua vida. A cobertura 
foi considerada, em vários círculos, como superior 
à que foi publicada, no mesmo dia, pelo jornal da 
família do falecido.

Nichos sagrados e intocados da sociedade 
conservadora alagoana se consideram devassados 
pela incômoda Tribuna de Alagoas, que denunciou 
de clínica médica de abortos clandestinos a casos de 
corrupção praticados por políticos e administrado-
res públicos, sob a rubrica editorial de “mutretas”. 
Ameaças de represálias contra diretores e jornalis-
tas foram utilizadas por pessoas interessadas em 
impedir que o jornal publicasse os escândalos inves-
tigados. O senador Teotônio Vilela também recebia 
reclamações de pessoas incomodadas com as repor-
tagens.

Entre os momentos tensos vividos pela Tribuna, 
o “coronel” Elísio Maia, de São José da Tapera, 
chegou à redação com um exemplar nas mãos e, em 
tom ameaçador, diante do editor geral Dênis Agra 
queria saber quem havia publicado a reportagem 
que o envolvia em invasão de terras, na região serta-
neja. A habilidade do editor fez com que Elísio Maia 
se acalmasse, com o jornal sendo colocado à dispo-
sição para sua resposta à matéria publicada.

“Nudismo em Maceió” esgotou duas tiragens
A seriedade no tratamento da notícia não impe-

diu que a Tribuna de Alagoas cometesse um grave 
deslize jornalístico, com a publicação da reporta-
gem “exclusiva”: “Nudismo em Maceió”, que causou 
grande curiosidade e repercussão entre os leitores. 
Com o propósito de estimular a circulação do jornal, 
Noaldo Dantas sugeriu a produção da publicação 
de fotos de mulheres nuas passeando numa praia 
próxima à capital. Nas fotos, o próprio fotógrafo 
da Tribuna compunha uma das cenas, despido, 
correndo entre as descontraídas moças nudistas, 
que haviam sido contratadas para a performance. A 
edição teve duas tiragens esgotadas, mas a “ficção” 
foi descoberta e revelada pelo concorrente Jornal de 
Alagoas.

Após a morte do senador Teotônio Vilela, que 
ocorreu no dia 27 de novembro de 1983, devido a 
um câncer generalizado, a Tribuna de Alagoas, que 
estava a cada dia se consolidando na imprensa 
alagoana, passou a viver uma espécie de orfan-
dade política. Nessa época, se dizia que o jornal era 
conduzido pela redação, sem se saber quem era o 
diretor. Depois de Noaldo Dantas, foram direto-
res da Tribuna, Arnon Chagas, Geminiano Jurema 
e Pedro Macedo. A última direção do jornal teve 
Ronaldo Lessa como superintendente e Geraldo 
Mota, Miguel Palmeira e Geraldo Lessa como inte-
grantes do conselho consultivo. Isto ocorreu quando 
o empresário João Tenório passou a ser apoiador do 
jornal, que funcionou, em sua última fase, em prédio 
anexo à Socôco, na Avenida Gustavo Paiva, 2.443, no 
bairro de Mangabeiras.

Foram editores gerais da Tribuna, depois de 
Dênis Agra, Iremar Marinho, Cláudio Humberto 
Rosa e Silva, Nilton de Oliveira, Marcelo Firmino 
e Beth Costa. Exerceram a chefia de reportagem 
Gabriel Mousinho e Anivaldo Miranda.

Numa entrevista ao semanário Última Palavra, 
que também fundou, Noaldo Dantas citou a razão 
do fechamento da Tribuna, oito anos depois de 
lançada: “o capital era do PDS e a força de trabalho 
da competente extrema-esquerda”.

Nos oito anos de sua existência, trabalharam, 
na Tribuna de Alagoas, os jornalistas Dênis Agra, 
Iremar Marinho, Cláudio Humberto Rosa e Silva, 
Bartolomeu Dresch, Carlos Pompe, Jaime Feitosa, 
Luiz Pompe, Fábio Gomes, Plínio Lins, Marileine 
Dowell, Valdice Gomes, Celeste Marques, Ana Luíza 

Loureiro, Vera Alves, Taís Braga, Gabriel Mousi-
nho, Stéfane Lins, Ricardo Castro, Arnaldo Ferreira, 
Anivaldo Miranda, Roberto Vilanova, Vanildo 
Mendes, Ênio Lins, Marcelo Firmino, Bernardino 
Souto Maior, Waldemir Rodrigues, Laerson Silva e 
Antônio Avelar.

Também Nilson Miranda, Teófilo Lins, Rubens 
Jambo, Nilton Oliveira, Jefferson Medeiros, Joaquim 
Alves, Jorge Barbosa, Cláudio Manoel, Edson Falcão, 
José Jurandir; Mauro Sélvio, Edson Machado, 
Everaldo Seixas, José Souza Melo (revisores), Manoel 
da Nóbrega, Marcos Aquino, Wilson Barros, Hamil-
ton Braxynski, José Derivaldo, Jairo Queiroz, Magali 
Mazoni (diagramadores), Adailson Calheiros, Plínio 
Nicácio, José Feitosa, Josival Monteiro (fotógrafos) e 
Lilian Rose (Maria José Palmeira).
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COMPRE autores alagoanos na Quilombada.

Tribuna de PC Farias e o Complô da República
No início de 1992, o nome Tribuna de Alagoas 

voltou à pauta, como o jornal de Paulo César Farias, 
o tesoureiro da campanha eleitoral do então presi-
dente da República, Fernando Collor. Já no primeiro 
semestre de 1991, foi desencadeada a definição 
da equipe de jornalistas que iriam produzir o novo 
jornal. Um consultor vindo de Minas Gerais reuniu 
vários jornalistas da antiga Tribuna, ao lado de novos 
profissionais, saídos da Universidade Federal de 
Alagoas.

Abrigado no moderno prédio, construído para 
tal fim, na Via Expressa, e equipado com tecnologia 
de última geração, o novo veículo foi planejado para 
ser “o melhor jornal do Nordeste”. Antes fora revelado 
um acordo de cavalheiros com a Organização Arnon 
de Mello, pelo qual a Tribuna não contrataria jorna-
listas que trabalhavam na Gazeta de Alagoas.

A redação do novo jornal, dirigida por Stéfane 
Brito e Gabriel Mousinho, tendo Iremar Marinho e 
Graça Carvalho como editores de pauta, produziu e 
imprimiu várias edições experimentais, de fevereiro 
até o final de maio de 1992, mas a empresa fechou 
as portas, sem que o jornal circulasse, em meio aos 
escândalos financeiros que envolveram o seu idea-
lizador, PC Farias.

Os jornalistas e demais funcionários adminis-
trativos e gráficos foram demitidos, com exceção do 
editor executivo, Stefane Brito, do editor de pautas, 
Iremar Marinho, e dos diagramadores Hamilton 
Braxynski e Manoel da Nóbrega. Esses jornalistas, 
protegidos pela estabilidade (imunidade sindical) 
no emprego, como diretores do Sindicato dos Jorna-
listas, permaneceram recebendo seus salários por 
mais seis meses, quando foram comunicados que o 
fechamento da Tribuna era definitivo, sendo então 
indenizados.

A interrupção do projeto da nova Tribuna de 
Alagoas se deveu ao que ficou conhecido como o 
“Complô da República”, que teve início quando 
o superintendente da OAM, Pedro Collor, incon-
formado com o novo concorrente, concedeu, em 
fevereiro de 1992, uma entrevista à revista Veja com 
graves denúncias contra o empresário PC Farias. 
Colocando em dúvida a idoneidade do ex-tesoureiro 
da campanha presidencial, Pedro Collor ameaçou 
publicar um dossiê explosivo, se o jornal da família 
Farias começasse a circular.

O Sindicato dos Jornalistas denunciou a inter-
rupção do projeto e as demissões dos funcionários 
e desafiou PC Farias a provar sua idoneidade, ques-
tionada por Pedro Collor, dando prosseguimento 
ao jornal, como também desafiou o denunciante 
a publicar o dossiê, que segundo ele seria capaz de 
derrubar o governo do irmão presidente da Repú-
blica, Fernando Collor, em menos de 48 horas.

No 25º Congresso Nacional dos Jornalistas, reali-
zado em Fortaleza, no mês de maio de 1992, os dele-
gados aprovaram moção de protesto pela demissão 
dos profissionais de imprensa alagoanos e o envio de 
correspondências à OAB e a PC Farias. A Federação 
Nacional dos Jornalistas e o Sindicato dos Jorna-
listas de Alagoas emitiram a nota: “O Fechamento 
da Tribuna e o Complô da República” e exigiram a 
“reabertura do projeto Tribuna de Alagoas, mediante 
sua transferência a outro grupo econômico que 
tenha condições morais e políticas de enfrentar a 
chantagem do Sr. Pedro Collor de Mello”.

No Congresso Nacional, os deputados federais 
José Thomaz Nonô e Tilden Santiago denunciaram 
as demissões dos trabalhadores da Tribuna e leram 
documento elaborado pelo sindicato dos jornalis-
tas. O jornal sindical alagoano “A Voz do Jornalista” 
concluiu: “A Tribuna de Alagoas tem uma história 
atropelada por diversos fechamentos, todos coinci-
dindo com fases de campanha eleitoral. Nesse caso, 
a desativação teve como fator a existência de muito 
dinheiro e poder em jogo”.

A reação de PC Farias foi dizer que o projeto foi 
interrompido devido à pendência judicial com Pedro 
Collor, pela posse do título Tribuna de Alagoas. Ocor-
reu que o superintendente da OAM, alegando cadu-
cidade, havia registrado a marca em seu nome, no 
Instituto Nacional de Propriedade Industrial, para 
evitar que fosse utilizada pelo concorrente.

Na sequência dos embates, Pedro Collor insis-
tiu nas denúncias contra PC Farias, concedendo 
mais uma entrevista à revista Veja, em maio de 1992, 
acusando-o de ter amealhado fortuna através do 

tráfico de influência no poder e como “testa de ferro” 
do presidente da República. Diante da repercussão 
sem precedentes, o Congresso Nacional instaurou 
uma CPI para investigar o governo de Fernando 
Collor, que passou a ser vinculado diretamente com 
o “esquema PC” e renunciou ao cargo, diante da 
instauração do processo de impeachment.

Ainda no início de 1990, logo após a posse de 
Fernando Collor na presidência, o jornalista Iremar 
Marinho, que exercia a assessoria de comunicação 
da Organização Arnon de Mello, testemunhou o 
clima de entusiasmo de Pedro Collor, que estava ulti-
mando providências para transferir seu gabinete, na 
TV Gazeta, para o Palácio do Planalto. Ele fez viagens 
a Brasília para definir como seria o comando da 
OAM a partir do centro da República, junto ao irmão 
presidente. Pedro Collor morreu em 1994, em Nova 
Iorque, de câncer no cérebro.

Tribuna voltou e PC Farias apareceu morto
Em 1996, a Tribuna, ainda sob a responsabilidade 

da Empresa de Comunicação Tribuna de Alagoas, 
de PC Farias, teve retomado o projeto e começou 
a circular em agosto, sob a direção do empresário 
Cláudio Farias. Seu irmão PC Farias apareceu morto, 
no mês de junho. Nesse período, o jornalista Gabriel 
Mousinho foi o diretor de jornalismo; Eliane Aquino 
exerceu a editoria geral até 1998.

O jornal passou por diversas crises, resultando 
no completo fracasso de circulação, e a família Farias 

passou o controle da empresa para o então governa-
dor de Alagoas, Ronaldo Lessa. Este, que havia sido o 
superintendente da antiga Tribuna, quando ocorreu 
o seu fechamento, também não conseguiu firmar a 
publicação e o jornal foi abandonado, em 2006.

No final de 2006, diante do colapso financeiro, 
os funcionários da Tribuna entraram em greve por 
atraso de salários. Após não conseguirem a solução 
do problema, os trabalhadores assumiram o controle 
do jornal e da gráfica e produziram edições denun-
ciando a situação de abandono da empresa pelos 
diretores.

Cooperativa Tribuna Independente resiste
Em março de 2007, os sindicatos dos jornalistas 

e dos gráficos realizaram uma assembleia decisiva 
e os trabalhadores resolveram ocupar o prédio da 
empresa. Foi fundada, no dia 18 de junho de 2007, 
com o apoio dos sindicatos e da Federação Nacio-
nal dos Jornalistas, a Cooperativa dos Jornalistas 
e Gráficos do Estado de Alagoas, que colocou nas 
bancas um novo jornal, denominado Tribuna Inde-
pendente. Depois foi adquirida, em leilão, a máquina 
impressora da empresa anterior.

A Tribuna Independente, único diário existente, 
em Alagoas, atualmente, circula de terça-feira a 
sábado. Funciona no edifício Humberto Lobo, na Via 
Expressa, e tem como diretor administrativo o jorna-
lista Flávio Miguel Peixoto; o editor geral é o jornalista 
Ricardo Castro.


