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Em live de ‘quinta’ Bolsonaro  
revela como administra o País

PRESIDENTE SE IRRITOU QUANDO SENADOR PERGUNTOU SE DEPUTADO LUÍS MIRANDA ESTAVA MENTINDO OU NÃO 

O Presidente Jair Bolso-
naro constrangeu o País na 
live de quinta-feira (8), quando 
disse: “caguei para a CPI”. A 

eloquente e respeitosa decla-
ração dele foi em resposta 
a uma pergunta simples do 
senador Omar Aziz, presidente 

da CPI da Covid no Senado: 
“Presidente, o deputado Luís 
Miranda está mentindo ou 
falando a verdade?”. Em depoi-

mento à CPI, Miranda disse 
que advertiu pessoalmente ao 
presidente sobre um esquema 
na compra de vacinas pelo 

Ministério da Saúde. As Forças 
Armadas também fizeram 
‘biquinho’ para o senador 
Omar Aziz.     Página 3

As ações integradas das 
Polícias Civil e Militar têm 
dado bons resultados no 
combate à criminalidade. 
O Estado vem “brigando” 
com seus próprios números 

e alcançando marcas histó-
ricas a cada ano, no enfren-
tamento ao crime. Mas, se 
dependesse do apoio do 
governo federal para comba-
ter a criminalidade, Alagoas 

ainda estaria amargando os 
piores indicadores de violên-
cia no Brasil, conforme disse 
o governador Renan Filho, 
em coletiva de imprensa na 
sexta-feira (9).       Página 4

  COMBATE AO CRIME

GOVERNADOR RENAN FILHO

Apresenta a queda dos números que competem com os dados de sua própria gestão; redução a cada semestre
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CSA segue  
batendo cabeça  
dentro e fora 
dos gramados

   FUTEBOL
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Forças Armadas  
avançarão com 
tanques contra 
a população ?

   NOSSA OPINIÃO
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Misturar finanças 
da empresa com 
 as pessoais pode  
levar à falência

   MERCADO
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Resenha traz o
 talento do médico 
Fernando Marcelo 
em “Fantasias”

   DEPOIS DO PLAY

Ações integradas das polícias 
de Alagoas reduzem a violência
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NA JATIÚCA

Canteiro está sendo revitalizado para se transformar na “Praça da Mulher”

Prefeitura de Maceió revitaliza 

mais uma área verde da cidade 

   NA JATIÚCA
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ESPERNEIO DOS MILITARES quer esconder algo de podre sobre as FFAA no Governo?                                              

2 O DIA Alagoas

Expressão
EDITORIAL

Se o senador Omar Aziz foi “duro” ao se referir como 

“banda podre” das Forças Armadas, os militares que 

estão envolvidos em falcatruas no governo, mais duro 

e destoando da realidade foi a reação do alto comando 

militar e do Ministério da Defesa. Em nota conjunta, 

o teor intimidatório contra o presidente da CPI da 

Covid ficou explícito. É gravíssimo o fato, pois o texto 

denota claro ataque a uma Comissão de Investigação 

do Senado. Comissão esta que constatou a presença de 

militares em desvio de recursos públicos destinados 

ao combate a pandemia.  “Arrastados” aos montes para 

o governo Bolsonaro, os militares estão hoje em toda 

estrutura governamental. Parece que essa proximidade 

ao poder seduziu parcela significativa da farda a maus 

feitos. Neste contexto, o que se verifica é que os inte-

grantes das Forças Armadas não estão imunes a tenta-

ção. Imune também não estão às críticas, como parece 

ser o objetivo da nota, em tom de ameaça. 

Com esse cenário, é bom esclarecer para os “desavisa-

dos” que as prerrogativas e a liberdade do parlamentar 

são valores inegociáveis do Legislativo. Embora não 

pareça óbvio para “alguns”, vale lembrar que o Brasil 

é uma democracia, onde as Forças Armadas tem seu 

papel delimitado pela Constituição Federal, e que com 

certeza não é o de intimidar o parlamento. Ademais, 

se não quiserem ser alvos de críticas, devem evitar a 

tentação de se imiscuir em um governo “lotado” de 

falcatruas. Essa seria a mais adequada forma de defesa 

de seus valores. A bem da verdade, o senador contri-

buiu, com sua fala, com a defesa desses valores. Ao 

não generalizar e afirmar que os “bons militares” têm 

motivos para se envergonhar da “banda podre”, Aziz 

confirma sua convicção na seriedade e honradez das 

Forças Armadas. Evoca, assim, os princípios da farda. 

 O “esperneio” dos militares, portanto, não tem motivo 

de ser. É desnecessária e desproporcional o conteúdo 

da nota – um ataque a autonomia dos poderes, um 

dos alicerces da democracia brasileira. Cabendo às 

Forças Armadas a defesa e manutenção desse equilí-

brio, como uma de suas primordiais funções. Assim, 

esse episódio, antes de ser encarado como uma ofensa, 

deveria ser visto como um alerta para as instituições 

militares avaliarem a sua participação no governo, 

cujas as denúncias de corrupção somente se avolu-

mam a cada dia. A CPI da covid-19 vem compro-

vando isso. Aziz não criou nenhum fato, apenas está 

traduzindo o resultado das investigações. A revolta 

da caserna é uma anomalia. Não é papel das Forças 

Armadas, intervir, seja por qual meio for, nas ações do 

parlamento e ditar a agenda dos poderes constituídos.

Revolta anômala

Quando saímos de nosso casulo é que percebemos as 
coisas belas e simples que a vida nos oferece. Se engana quem 
acredita que a felicidade consiste na obtenção de carros 
luxuosos, casas gigantescas de veraneio, muitos emprega-
dos, viagens caríssimas, frequentar baladas ou possuir muito 
dinheiro em conta bancária. Na verdade, o essencial está 
mesmo nas coisas mais simplórias e delicadas.

Em uma pequena cidade do interior do sertão de Pernam-
buco reside dona Maria, de 57 anos, casada pela segunda 
vez e mãe de três filhas adultas. Dona Maria residia numa 
cidade metropolitana de Alagoas. Era rodeada de vizinhos, 
os quais só lhe dirigiam a palavra se ela o fizesse primeiro. O 
barulho da cidade era ensurdecedor. Incomodava bastante. 
As casas, grudadas umas nas outras, impediam a privaci-
dade familiar. O calor presente praticamente durante todo 
o ano em uma cidade litorânea, a deixava mau humorada e 
impaciente. Sentia dores em todas as articulações do corpo. 
Não tinha vontade de sair da própria casa para lugar algum. 
Saia apenas para resolver questões extremante necessárias. 
Certo dia, aguardando ser atendida na fila de um banco, 
sofreu um Acidente Vascular Cerebral. Sua boca ficou torta 
e toda a sua parte esquerda do corpo ficou dormente. Foi 
levada as pressas para o hospital e lá foi detectado a gravi-
dade de sua situação. O médico prescreveu uma dieta severa 
para evitar que outro AVC visse a acontecer.

Dona Maria tomou uma decisão drástica: mudar da cidade 
para vida do campo. Atualmente já faz 07 meses que ela mora 
num local onde a predominância da natureza é evidente. Cada 
casa tem pelo menos 500 metros de distância uma da outra. 
O clima é frio praticamente o ano inteiro. Há a dificuldade de 
água potável. A água da chuva é considerada uma relíquia e 
uma dádiva divina para o povo da região. Ela tem dedicado 
sua vida as atividades da roça. Planta, colhe, limpa, cuida, 
rega. Acorda todos os dias às 04h da manhã. Varre o imenso 
terreiro que contorna toda a casa. Poda e rega os diversos pés 
de rosas que exalam um perfume agradabilíssimo. Alimenta 
as galinhas e limpa o galinheiro. Toma o café da manhã e vai 
para o roçado cuidar da plantação de feijão e fava.

Volta às 10h para fazer o almoço. A tarde costuma falar com 
os familiares pela internet. Faz a janta as 17h. e as 18h já está 
pronta para dormir. Assim tem sido sua rotina nos últimos 077 
meses. Resultado: as dores das articulações sumiram; a boca 
que estava torta como sequela do AVC voltou ao normal; e 
perdeu 30k com a prática de atividades no campo. Para Dona 
Maria o extraordinário da vida está mesmo nas coisas simples!

Simples e extraordinário
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CPI DA COVID perguntou se os irmãos Miranda mentem ou falam a verdadePoder

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Covid-
1 9  c o m e ç o u  m o r n a  n a 
semana passada, tinha tudo 
para ser mais um show dos 
que “nada sabem” e que “não 
tem nada a ver com isso”. 
Mas, ao determinar a prisão 
do ex-diretor de Logística 
do Ministério da Saúde, 
Roberto Dias, por perjúrio, 
o presidente da CPI, sena-
dor Omar Aziz (PSD-AM), 
fez com que os militares das 
Forças Armadas ensaiassem 
uma rebelião.

O ministro da Defesa, 
general Braga Netto, em 
conluio com os comandan-
tes do Exército, Marinha e 
Aeronáutica, emitiram uma 
nota através do Ministério 
da Defesa, em tom intimi-
datório, em relação à fala do 
presidente da CPI, senador 
Omar Aziz.

Durante a inquirição 
de Roberto Dias, o senador 
Omar Aziz disse, após Dias 
afirmar ter sido sargento da 
Aeronáutica, que: “Os bons 
das Forças Armadas devem 
estar muito envergonhados 
com algumas pessoas que 
hoje estão na mídia. Porque 
fazia muito tempo, muitos 
anos, que o Brasil não via 
membros do lado podre 
das Forças Armadas envol-
vidos com falcatrua dentro 
do Governo. Fazia muitos 
anos!”, destacou.

Aziz ainda fez questão 
de acrescentar: “Aliás, eu 
não tenho nem notícia disso 
na época de exceção [dita-
dura militar] que houve no 
Brasil, porque o Figueiredo 
morreu pobre,  o Geisel 
morreu pobre, porque a 
gente conhecia. E eu estava, 
naquele momento, do outro 
lado, contra eles. Uma coisa 
que a gente não os acusava 
era de corrupção.  Mas, 
agora, coronel Guerra, coro-
nel Élcio, general Pazuello... 
E haja envolvimento de 
militares”, finalizou.

Em nota,  o  ministro 
de Estado da Defesa, e os 
Comandantes da Marinha 
do Brasil, do Exército Brasi-
leiro, e da Força Aérea Brasi-
leira repudiaram a fala de 
Aziz. Mas em que trecho? 
Ainda segundo a nota, as 
Forças Armadas afirmam 

que o presidente da CPI 
desrespeitou e generalizou 
esquemas de corrupção 
envolvendo os militares de 
forma “vil” e “leviana”.  

“As Forças Armadas não 
aceitarão qualquer ataque 
leviano às instituições que 
defendem a democracia e 
a liberdade do povo brasi-
leiro”, finaliza a nota.

As palavras ditas pelo 
presidente da CPI, sena-
dor Omar Aziz, são de fácil 
e clara interpretação, ele 
separa o “joio do trigo”, e 
mais, ainda faz a defesa 
das Forças Armadas. Mas, 
mesmo assim, As Forças 
Armadas preferem afirmar, 
“em nome da democracia”, 
que o senador generalizou, 
e com isso eles não mais 
aceitarão qualquer tipo 
de ataque. Mas, caso isso 
ocorra novamente, o que 
farão?

Se as instituições que 
compõem as Forças Arma-
das do Brasil interpretaram 
a fala de Aziz como incons-
titucional, deveriam recor-
rer à Justiça, não a ameaças, 
ainda mais quando se trata 
de Instituições com pode-
rio bélico de guerra. Flertar 
com golpismo é passado, 
pelo menos era.

A realidade é que a CPI da 
Covid-19 está cavando tanto 
que chegou à corrupção 
dentro do Governo Bolso-
naro. Governo composto, 
em sua maioria, por milita-
res. E, em tempo de pande-
mia, a corrupção foi logo no 
Ministério da Saúde, envol-
vendo justamente a compra 
de vacinas, única fonte de 
esperança num Brasil de 
mais 530 mil mortes pela 
covid-19.

Na quinta-feira passada, 

a cúpula da CPI da Covid-
19, encaminhou uma carta 
oficial para o Presidente da 
República, assinada pelos 
senadores, onde cobram 
uma resposta em relação 
às denuncias feitas pelos 
irmãos Miranda sobre a 
corrupção envolvendo a 
compra de vacinas da Índia. 
Os senadores membros da 
CPI querem que o presi-
dente Bolsonaro se mani-
f e s t e  s o b r e  o  s u p o s t o 
envolvimento do líder do 
governo na Câmara, depu-
tado Ricardo Barros, em 
irregularidades na compra 
da vacina Covaxin.

Em sua live, Bolsonaro 
disse estar “cagando” para 
a CPI. “Hoje foi o Renan, o 
Omar e o saltitante, fizeram 
uma festa lá em baixo na 
Presidência entregando um 
documento para eu respon-
der.  Sabe qual  a minha 
resposta? Caguei!”, disse 
Bolsonaro. “Saltitante” é o 
termo ofensivo e preconcei-
tuoso usado por Bolsonaro 
para se referir ao senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-
-AP), que é vice-presidente 
da CPI da Covid-19.

Se o  presidente está 
cagando, não é para a CPI, 
mas sim, na cabeça das 
Forças Armadas (que ele 
quer chamar de sua), e prin-
cipalmente na cabeça do 
povo brasileiro. Em rela-
ção à Marinha, Exército 
e Aeronáutica, agora fica 
claro o porquê das mudan-
ças, tanto no ministério da 
Defesa, quanto nos coman-
dos dessas Instituições. Os 
generais que agora lá estão, 
batem continência para o 
capitão desertado, os que os 
antecederam não.

LINGUAGEM CHULA: Presidente constrange o País ao se negar a dizer se há corrupção no Ministério da Saúde 

Em live, Bolsonaro revela o 
que está fazendo pelo Brasil

   FÁBIO COSTA

“Estou sendo perseguido 
pela velha política de AL”

A “nova política” nunca 
se revelou tão velha como 
na fala do vereador Fábio 
Costa (PSB), nas mídias 
sociais, após pedida sua 
expulsão do PSB. O verea-
dor se defendeu acusando 
os “coronéis da política” de 
perseguição. Mas evitou 
citar nomes ou tocar no 
assunto que o deixou em 
maus lençóis dentro do 
partido: o apoio a Bolso-
naro. 

Ele sofreu ataques da 
oposição e do próprio PSB, 
não só por ter votado a 
favor da concessão do título 
de cidadão honorário de 
Maceió a Bolsonaro, mas 
por ter imposto censura 
à vereadora Teca Nelma 
(PSDB) que votou contra 
a homenagem e cham o 
presidente de “genocida”.  

E m  c o r re s p o n d ê n -
cia enviada ao Palácio do 
Planalto, ele pediu ao chefe 
da Nação que a enqua-
drasse a vereadora na Lei de 
Segurança Nacional (LSN), 
um instrumento de intimi-
dação, usado pela ditadura 
militar. 

Atitudes completa-
mente opostas à postura 
de um militante socialista. 
Por isso, vários segmentos 
sociais do PSB pediram a 
sua expulsão. Quando o 
repúdio à sua postura reper-
cutiu em nível nacional, o 
vereador se fez de vítima e 
denunciou a “velha política” 
pelo “linchamento ideoló-
gico” que fora submetido. 

Acusando as “velhas 
raposas” de perseguição, o 
vereador deu uma de bom 
moço, mesmo depois de ter 
pisado na bola, ao defender 
quem não presta. Desta-
cou sua expoente votação 
nas eleições de 2020, em 
Maceió. No entanto, o vere-
ador deixou de explicar o 
principal. O que há de novo 
em censurar? O que há de 
novo em intimidar? O que 
há de novo em dedurar? O 

que há de novo em se fazer 
de vítima da “velha polí-
tica”?  Por fim, o que há de 
novo em querer se limpar, 
jogando lama em quem já 
foi sujo ou ainda é? 

Essas e outras ques-
tões estão no ar, o vereador 
ainda não respondeu. Não 
se sabe porquê. Afinal, não 
foi por falta de espaço ou 
de perguntas da imprensa. 
Talvez ainda não seja a 
melhor hora para ele se 
revelar e assumir de vez sua 
verdadeira identidade ideo-
lógica. Uma coisa é certa, a 
permanência dele no PSB é 
incômoda e indigesta. 

No vídeo, ele fala em 
movimento orquestrado 
para o expulsar do partido, 
mas não cita os segmentos 
que pediram a sua cabeça. 

Reprovaram as atitudes 
dele, além dos partidos de 
esquerda e oposição, inte-
grantes de movimentos 
sociais, que militam contra 
o racismo, o fascismo, o 
machismo e a homofobia.  
Mesmo assim, ao invés de 
se retratar, de fazer autocrí-
tica de suas atitudes, o vere-
ador preferiu botar a culpa 
na “velha política”, como se 
isso fosse algo de novo. 

O vereador ainda disse 
que, o apoio ao “genocida”, 
não é motivo para sua 
expulsão no PSB. Pode não 
ser motivo para a cassa-
ção do seu mandato, mas é 
motivo para sua expulsão, 
como reivindica a base no 
partido. Ou ele joga a toalha 
e pede para sair, ou vai conti-
nuar sofrendo o desgaste de 
permanecer num partido 
que não o quer.

Ao confundir parla-
mento – cuja essência é o 
exercício do contraditó-
rio – com delegacia, onde 
o autoritarismo impera, o 
vereador entrou em rota de 
colisão como correligioná-
rios e eleitores. Mostrou que 
pode ser bom de tiro e de 
tapa, na lida com a bandi-
dagem, mas é fraco quando 
enfrenta a opinião pública 
em defesa do povo.
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Ariel Cipola
Repórter

BOLSONARO

Durante a live em que revelou como, de fato, está governando o País

Ricardo Rodrigues
Repórter



Se dependesse do apoio do 
governo federal para combater 
a criminalidade, Alagoas ainda 
estaria amargando os piores 
indicadores de violência no 
Brasil. A constatação foi feita 
pelo governador Renan Filho 
(MDB), na sexta-feira (9), em 
coletiva de imprensa, para 
a apresentação dos núme-
ros do primeiro semestre de 
2021, sobre o enfrentamento à 
violência no Estado. 

De acordo com os números 
apresentados pela Secretaria 
de Segurança Pública (SSP), o 
Estado nunca esteve tão bem 
como no atual momento, 
zerando algumas modalidades 
de crime, como os assaltos a 
banco, e reduzindo ao máximo 
outras ações da bandidagem, 
como sequestros e roubos 
dentro de ônibus. O número 
de homicídios também caiu, 
com o combate mais efetivo 
do tráfico de drogas.

Para o governador Renan 
Filho, o êxito do combate à 
violência em Alagoas, que já 
foi considerado o Estado mais 
violento do País, é mérito das 
forças estaduais de segurança 
e do trabalho de integração das 
polícias, na luta contra o crime. 
“A ajuda do governo fede-
ral, nos últimos anos, deixou 
muito a desejar. Praticamente 
todas as ações que implemen-
tamos foram com recursos 
próprios”, afirmou.

Até a contrapartida do 
governo federal para algumas 
obras na área de segurança, 
a exemplo das novas instala-
ções da sede da SSP, tem atra-
sado ou não vem. O Estado 
vem arcando praticamente 
sozinho o combate à violên-
cia em Alagoas. Investindo 
e modernizando as polí-
cias, em recursos humanos, 
comprando armas, munições 
e equipamentos de segurança 
de primeira linha. 

Segundo o secretário da 
Segurança Pública, Alfredo 
Gaspar de Mendonça Neto, 
o salto de qualidade da polí-
tica de segurança pública em 
Alagoas não se reflete apenas 
em números positivos, mas 
principalmente na satisfação 
dos alagoanos com o traba-
lho integrado das polícias. 
“Esse apoio é de fundamental 
importância, pois sem a ajuda 
da população a gente não teria 
o êxito que tivemos, até agora, 

na luta contra a criminalidade”, 
destacou o secretário.

Alfredo Gaspar participou 
da coletiva, acompanhado dos 
demais chefes e comandantes 
das forças policiais do Estado. 
Ao lado do governador Renan 
Filho, ele comentou os núme-
ros apresentados pelo setor 
de estatísticas da SSP e deu 
detalhes das ações que contri-
buíram para a redução da 
violência em Alagoas, de 2012 
para cá. 

“O último sequestro que 
tivemos no Estado, aquele de 
Arapiraca, nós resolvemos em 
menos de 8 horas, resgatando 
a adolescente sequestrada e 
entregando ela com vida à sua 
família”, lembrou o secretário. 

MACEIÓ 
De acordo com Alfredo 

Gaspar, a redução da violência 
é registrada em todas as moda-
lidades de crime. “O número 
de homicídios em Alagoas 
continua em queda, produ-
zindo resultados históricos”, 
destacou o secretário.

“Maceió, que já foi uma das 
capitais mais violentas do País, 
teve uma redução de 33,3% 
no número de homicídios, no 
mês de junho. Esta é maior 
redução de toda a série histó-
rica”, acrescentou.  As ocor-
rências caíram de 27 casos, 
registrados em junho de 2020, 
para 18 casos, registrados em 
junho deste ano. 

Alfredo Gaspar destacou 
a importância dos resultados 
obtidos, dizendo que esse bom 
desempenho é fruto do traba-
lho sério realizado pelas forças 
de segurança. Ele também 
lembrou que Maceió já chegou 
a registrar em um mês 93 
homicídios, no ano de 2013, 
e que o resultado de junho só 
reforça a relevância das ações 
de combate ao crime.

“Hoje é um dia muito 
importante, pois Maceió 
alcançou seu maior recorde 
na diminuição no número de 
mortes violentas.  Em junho 
tivemos o menor número da 
década”, afirmou o secretário. 

“Quero parabenizar nossas 
forças de segurança e também 
as Secretarias de Prevenção, 
de Ressocialização, Ronda 
no Bairro, que tem sido gran-
des parceiros, unindo forças, 
trabalhando com profissio-
nalismo. É assim que vamos 
continuar alcançando vitórias 
em nome do povo de Alagoas”, 
concluiu.

TRABALHO INTEGRADO entre as Polícias Civil e Militar tem dado bons resultadosEstado

Ricardo Rodrigues
Repórter
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GOVERNADOR DESTACA a redução do número de homicídios, que em junho bate sua marca histórica

Governo Federal boicota AL 
no combate à criminalidade

RENAN FILHO

Destacou a união das polícias alagoanas no enfrentamento ao crime e se queixou da ausência do Governo Federal
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A l g u n s  e m p re s á r i o s 
costumam misturar finanças 
pessoais com os recursos das 
empresas, isso vem sendo 
o “calcanhar de Aquiles” de 
muitos empreendedores, 
que por falta de organização 
acabam levando seus negó-
cios para a falência. O uso 
indevido do dinheiro, além 
de mexer com o capital de 
giro, traz grandes consequ-
ências, sendo considerado 
pela Receita Federal como 
uma forma de sonegação de 
impostos, chegando a gerar 
multas fiscais.

Antes de falar de resulta-
dos, é imprescindível que o 
empresário busque se orga-
nizar para ter um controle 
financeiro, mantendo o capi-
tal pessoal distante do empre-
sarial. Com mais de 13 anos 
de carreira como contador 
consultivo, Fabiano Azevedo 
faz um alerta sobre como os 
cruzamentos de recursos 
podem gerar gastos fiscais 

para os empreendedores.
“Os gastos pessoais com 

recursos da empresa, que 
não foram registrados em 
notas fiscais, ficam de fora 
dos rendimentos do empre-
endedor. Isso chamará a 
atenção da Receita Federal, 
que possui várias formas de 
confrontar a informação. A 
provável consequência é cair 
na malha fina, como rendi-

mentos de trabalho disfarça-
dos”, defende.

O salário dos gestores, 
também chamado de pró-
-labore, deve ser justo e 
adequado à realidade de seu 
negócio. Segundo Fabiano 
Azevedo, a remuneração deve 
ser definida através da situa-
ção financeira da empresa. O 
valor não deve comprome-
ter as demais obrigações da 

companhia. Para isso, é inte-
ressante consultar quanto 
está sendo pago para sua 
função no mercado, compa-
rando com a mesma área de 
atuação.

Separe as finanças
Pequenos negócios lidam 

quase sempre com a limita-
ção de recursos e, na tenta-
tiva de simplificar, mesmo 

com habilidades na admi-
nistração, muitos utilizam 
o lucro da empresa como 
recursos pessoais. Para evitar 
erros, além de ser um bom 
administrador, é necessário 
o auxílio de um contador, 
para reparar os danos fiscais 
e orientar os gestores sobre 
como manter a saúde finan-
ceira da empresa. Veja as 
dicas no box acima. 

É IMPRESCINDÍVEL que o empresário se organize para ter controle financeiroMercado
UTILIZAR RECURSOS da empresa para gastos pessoais sem comprovação de nota fiscal é considerado sonegação de impostos

Misturar finanças pessoais  com
empresa: caminho da falência

Elzir Souza
Algo Mais Consultoria e Assessoria
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EVITE ERROS

É necessário o auxílio de um contador para manter a saúde financeira da empresa

  Confira as dicas para manter seu 
negócio em dia com a Receita Federal

Faça um diagnóstico contábil e financeiro: o primeiro passo 
na hora de realizar sua organização financeira é saber qual o 
lucro real do seu negócio por mês e quanto você gasta com 
despesas pessoais.
Defina adequadamente suas retiradas: com o auxílio de uma 
contabilidade digital e consultiva, é necessário entender se 
a empresa obteve lucro durante o período, afinal de contas, 
em regra geral, não se distribui o que não se tem. Além disso, 
inclusive de forma estratégica e também legal, o lucro não 
deve ser distribuído em sua totalidade para os sócios e não 
pode ser confundido com a sua necessidade pessoal.
Tenha contas bancárias distintas: o ideal é que você tenha 
contas correntes separadas, uma para você e outra para a sua 
empresa. É absolutamente importante não emaranhar as 
contas Pessoa Física e Pessoa Jurídica.

Se dependesse do apoio do 
governo federal para combater 
a criminalidade, Alagoas ainda 
estaria amargando os piores 
indicadores de violência no 
Brasil. A constatação foi feita 
pelo governador Renan Filho 
(MDB), na sexta-feira (9), em 
coletiva de imprensa, para 
a apresentação dos núme-
ros do primeiro semestre de 
2021, sobre o enfrentamento à 
violência no Estado. 

De acordo com os números 
apresentados pela Secretaria 
de Segurança Pública (SSP), o 
Estado nunca esteve tão bem 
como no atual momento, 
zerando algumas modalidades 
de crime, como os assaltos a 
banco, e reduzindo ao máximo 
outras ações da bandidagem, 
como sequestros e roubos 
dentro de ônibus. O número 
de homicídios também caiu, 
com o combate mais efetivo 
do tráfico de drogas.

Para o governador Renan 
Filho, o êxito do combate à 
violência em Alagoas, que já 
foi considerado o Estado mais 
violento do País, é mérito das 
forças estaduais de segurança 
e do trabalho de integração das 
polícias, na luta contra o crime. 
“A ajuda do governo fede-
ral, nos últimos anos, deixou 
muito a desejar. Praticamente 
todas as ações que implemen-
tamos foram com recursos 
próprios”, afirmou.

Até a contrapartida do 
governo federal para algumas 
obras na área de segurança, 
a exemplo das novas instala-
ções da sede da SSP, tem atra-
sado ou não vem. O Estado 
vem arcando praticamente 
sozinho o combate à violên-
cia em Alagoas. Investindo 
e modernizando as polí-
cias, em recursos humanos, 
comprando armas, munições 
e equipamentos de segurança 
de primeira linha. 

Segundo o secretário da 
Segurança Pública, Alfredo 
Gaspar de Mendonça Neto, 
o salto de qualidade da polí-
tica de segurança pública em 
Alagoas não se reflete apenas 
em números positivos, mas 
principalmente na satisfação 
dos alagoanos com o traba-
lho integrado das polícias. 
“Esse apoio é de fundamental 
importância, pois sem a ajuda 
da população a gente não teria 
o êxito que tivemos, até agora, 

na luta contra a criminalidade”, 
destacou o secretário.

Alfredo Gaspar participou 
da coletiva, acompanhado dos 
demais chefes e comandantes 
das forças policiais do Estado. 
Ao lado do governador Renan 
Filho, ele comentou os núme-
ros apresentados pelo setor 
de estatísticas da SSP e deu 
detalhes das ações que contri-
buíram para a redução da 
violência em Alagoas, de 2012 
para cá. 

“O último sequestro que 
tivemos no Estado, aquele de 
Arapiraca, nós resolvemos em 
menos de 8 horas, resgatando 
a adolescente sequestrada e 
entregando ela com vida à sua 
família”, lembrou o secretário. 

MACEIÓ 
De acordo com Alfredo 

Gaspar, a redução da violência 
é registrada em todas as moda-
lidades de crime. “O número 
de homicídios em Alagoas 
continua em queda, produ-
zindo resultados históricos”, 
destacou o secretário.

“Maceió, que já foi uma das 
capitais mais violentas do País, 
teve uma redução de 33,3% 
no número de homicídios, no 
mês de junho. Esta é maior 
redução de toda a série histó-
rica”, acrescentou.  As ocor-
rências caíram de 27 casos, 
registrados em junho de 2020, 
para 18 casos, registrados em 
junho deste ano. 

Alfredo Gaspar destacou 
a importância dos resultados 
obtidos, dizendo que esse bom 
desempenho é fruto do traba-
lho sério realizado pelas forças 
de segurança. Ele também 
lembrou que Maceió já chegou 
a registrar em um mês 93 
homicídios, no ano de 2013, 
e que o resultado de junho só 
reforça a relevância das ações 
de combate ao crime.

“Hoje é um dia muito 
importante, pois Maceió 
alcançou seu maior recorde 
na diminuição no número de 
mortes violentas.  Em junho 
tivemos o menor número da 
década”, afirmou o secretário. 

“Quero parabenizar nossas 
forças de segurança e também 
as Secretarias de Prevenção, 
de Ressocialização, Ronda 
no Bairro, que tem sido gran-
des parceiros, unindo forças, 
trabalhando com profissio-
nalismo. É assim que vamos 
continuar alcançando vitórias 
em nome do povo de Alagoas”, 
concluiu.

TRABALHO INTEGRADO entre as Polícias Civil e Militar tem dado bons resultadosEstado

Ricardo Rodrigues
Repórter
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JACQUELINE ANTUNES focou no resgate da cena cultural do cinema na cidadeEspecial

“Resgatar a memória 
das pessoas, fazer com que 
elas também se reconhe-
çam como parte da cidade. 
A cultura do cinema é muito 
forte na população mais 
velha, mas os mais jovens 
estão perdendo essa tradição”. 
Foi com esse pensamento que 
a arquiteta alagoana, Jacque-
line Antunes, desenvolveu 
um projeto de restauração de 
parte da histórica cidade de 
Penedo,  todo voltado para a 
cultura cinéfila.

Selecionado para parti-
cipar do Congresso Mundial 
de Arquitetos, o projeto da 
profissional foi criado com o 
foco de resgatar a cena cultu-
ral do cinema na cidade, 
a vocação de Penedo para 
exibição e produção de 
filmes, para que a cidade volte 
a sediar os glamorosos festi-
vais de cinema brasileiro que 
aconteciam na década de 70, 
reunindo artistas e amantes 
da sétima arte de todo o país. 
Além disso, a ideia é propor-
cionar condições para que a 
cidade tenha capacidade de 
produção local, ao oferecer 
uma educação cinematográ-
fica que impulsione a criação 
regional.

O Congresso Mundial 
de Arquitetos, promovido 

pela União Internacional 
de Arquitetos (UIA) desde 
1948, ocorreu este ano pela 
primeira vez no Brasil. Trata-
-se de um fórum privilegiado 
para profissionais e futuros 
líderes na arquitetura e em 
áreas afins. Um evento que 
debate o futuro das cidades e 
a cidade do futuro.

Pa r a  d e s e n v o l v e r  o 
projeto, Antunes estudou 
a história do cinema em 
Penedo e preparou três recor-
tes de estudo. A primeira 
área consiste na proposta 
de restaurar a área do Cine 
Penedo, que fica na Praça 
12 de Abril, em frente a uma 
igreja e que no período do 
Festival de Cinema reúne 
diversas pessoas. 

A ideia da arquiteta vai 
além de somente obras de 
restauração. “O propósito 
não é só focar na edificação, 
na manutenção e restaura-
ção do local, mas também na 
educação patrimonial, fazer 
com que a população se sinta 
pertencente à região, resga-
tando a memória do cinema 
nas pessoas”.

A segunda área de inter-
venção do projeto se baseia 
na restauração da orla da 
cidade. O foco dela foi além 
do patrimônio material, e 

expandiu-se para os desafios 
que o Rio São Francisco vem 
enfrentando ao longo dos 
anos, priorizando também o 
patrimônio natural da região.

“Minha ideia é fundir as 
necessidades da população 
com a valorização da cidade 
através do cinema”, pontuou 
ela. Durante os dias de Festi-
val de Cinema o projeto da 
arquiteta sugere que algu-
mas das tradicionais balsas 
de travessia da cidade de 
Penedo também se tornem 
cinema, uma espécie de 
cinema flutuante que pode 
levar cultura também para 
a população ribeirinha de 
municípios próximos.

Já a terceira área foi focada 
em um lote da orla da cidade, 
que revela as marcas de um 

antigo sobrado. Jacqueline 
desenvolveu a ideia de no 
local criar uma escola de 
cinema, com um projeto 
que pretende oferecer uma 
estrutura que comporte 
parte do programa da escola 
de cinema da Universidade 
Federal de Alagoas (UFAL). 
Em Penedo a Ufal tem diver-
sos cursos como Engenha-
ria de Pesca, Turismo, mas 
nenhuma especialização na 
área de cinema. Por isso a 
ideia de promover aprendi-
zado, qualificação e resgatar a 
cultura em um local que é tão 
importante pro cinema brasi-
leiro de uma forma geral. 

Por fim, a arquiteta ainda 
pensou em uma forma de 
integrar os três locais, criando 
um trajeto a ser feito através 

de um “bondinho”, já exis-
tente, mas em desuso na 
cidade.

A PROFISSIONAL
Jacqueline Antunes é 

alagoana nascida em Maceió 
e se formou pela FAAP - 
Fundação Armando Alva-
res Penteado em São Paulo. 
Durante o desenvolvimento 
do seu Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC), que resultou 
no projeto em questão, foi 
diversas vezes até a cidade de 
Penedo para entender melhor 
a arquitetura da cidade e as 
necessidades da população.

O projeto de restauração 
da histórica cidade de Penedo, 
com foco no cinema, ganhou 
também diversos prêmios 
além da aprovação neste 
evento mundial. 

Foi vencedor do Prêmio 
Perret promovido pela FAAP-
-Faculdade Armando Álvares 
Penteado, foi representante 
da FAAP no concurso Ópera 
Prima além de ter sido 
um trabalho nomeado no 
concurso internacional YTAA-
-Young Talent Architecture 
Award promovido pela funda-
ção Mies Van Der Rohe.

A apresentação de Jacque-
line Antunes na UIA aconte-
ceu na quinta-feira passada.

EM 27ª EDIÇÃO Maior evento mundial da arquitetura e do urbanismo acontece desde 1948 e esta foi a 1ª  do Brasil como sede

Arquiteta de AL é a 1a a ter 
projeto selecionado na UIA

PROJETO DE RESTAURAÇÃO

da histórica cidade de Penedo, com foco no cinema, ganhou diversos prêmios 
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Áreas verdes da capital 
alagoana que eram cuidadas 
pelos próprios moradores do 
entorno, passam a ser revi-
talizadas pela Prefeitura de 
Maceió. É o que está aconte-
cendo com o canteiro central 
da Avenida Empresarial 
Carlos Nogueira, na Jatiúca, 
que se transformará em um 
parque público, com equi-
pamentos de lazer, espaço 
cultural, quadra esportiva, 
bicicletário, local para food 
truck, ecoponto, entre outros.

Todas as manhãs, o local 
é frequentado por Sheila 
Alves, ao passear com o 
seu cachorro. Ela se soma 
aos demais moradores que 
usufruem do espaço por 
mais de uma década. “Moro 
aqui há 12 anos, mas a minha 
família e meus vizinhos têm 
uma relação com este lugar 
há muito mais tempo. Aqui 
existe uma comunidade 
bastante mobilizada, que 
cuida e usa este espaço diaria-
mente”, comentou Sheila.

O local se tornou ponto de 
encontro, de lazer e de ações 
culturais desenvolvidas no 
bairro. Sheila Alves conta que 
a motivação inicial era não 
deixar o local se tornar um 
lixão à céu aberto, e que, com 
o tempo, os moradores foram 
se envolvendo na construção 
do espaço público de convi-
vência, reconhecendo que 
não precisavam se desloca-
rem para outro local para ter 
lazer.

Ela aponta que apesar 
de haver uma comunidade 
organizada só agora - após 40 
anos de abandono - a reivin-

dicação dos moradores foi 
atendida pelo poder público. 
Ao perceber o avanço da 
obra, a moradora se alegra e 
diz que o novo ambiente trará 
mais qualidade de vida para 
as pessoas do bairro. 

“Eu creio que a constru-
ção desta obra, pela primeira 
vez em tantos anos, vai apro-
ximar ainda mais os morado-
res, vai animar, trazer mais 
interação, valorizar o local e 
estimular o comércio. Vai ser 
ótimo a questão do lazer, para 
as pessoas idosas, o passeio 
com os animais, as ativida-
des físicas, como caminhada 
e dança. Vai proporcionar 
saúde e bem estar”, finalizou.  

O local receberá o nome 
de Praça da Mulher. A ideia 
da Prefeitura é homenagear 
as mulheres que tomaram 
conta da praça, cultivaram 
plantas, cercaram a área com 
pneus e evitaram que o local 

continuasse sendo tomado 
pelo descarte irregular do 
lixo. “É mais uma conquista, 
que não é minha, é da nossa 
cidade, da nossa querida Jati-
úca, desse povo maravilhoso 
que há tanto tempo estava 
esperando essa praça que 
agora sai do papel”, destacou 
o prefeito JHC.

O espaço terá uma exten-
são de aproximadamente 
800m de área pública de lazer. 
A obra está prevista para ser 
entregue até o final do ano.

 O projeto foi desenvolvido 
pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Territorial 
e Meio Ambiente (Sedet) e 
está sendo executada pela 
Secretaria Municipal de 
Infraestrutura (Seminfra).

DE OLHO
Um novo olhar para os 

espaços públicos, como 
praças, alamedas e demais 

logradouros públicos, está 
virando uma verdadeira 
marca, como uma grife esta-
belecida pela gestão munici-
pal. 

O perfil da Prefeitura de 
Maceió nas redes sociais 
– como Instagram – tem 
alimentado seus seguido-
res com uma série batizada 
de “Maceió no Grau” – uma 
apresentação de como era o 
espaço público e como ficou 
após o trabalho de manuten-
ção feito pela administração.

“É uma campanha digital, 
que apresenta como a Prefei-
tura de Maceió tem avançado 
nesta frente tão importante, 
que dignifica e valoriza os 
espaços públicos”, frisou o 
secretário de Comunicação, 
Lininho Novaes.

PAJUÇARA E ROSANE
Praças como a do Rex, 

na Pajuçara, onde a antiga 

boemia maceioense fazia 
morada nas noites de saraus, 
estava tomada pelo mato. 
Agora, ela ganhou novo trato 
e está com outra cara.

Diretamente do Conjunto 
Rosane Collor, na parte alta 
da cidade, o prefeito JHC 
conferiu este trabalho que 
tem levado dignidade e 
respeito aos moradores do 
entorno destas localidades, 
antes abandonadas. 

Uma nova praça está 
sendo construída para o 
lazer, sobretudo, dos alunos 
da Creche Leda Collor e de 
seus frequentadores.

“São obras significativas 
e simbólicas. Antes, era uma 
área de descarte de lixo; e em 
breve, deve ganhar parqui-
nho, quadra esportiva. Será 
um novo local de convívio e 
prática esportiva”, explicou o 
prefeito JHC, da Praça Osman 
Loureiro, no Rosane Collor.

JHC: “O povo esperava há tanto tempo essa obra que saiu do papel”Cotidiano
PRAÇA DA MULHER, por exemplo, terá aproximadamente 800 metros de área pública de lazer no coração da Jatiúca

Espaços públicos de convivência 
são conquistas do maceioense
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NOVO OLHAR

para espaços públicos, como praças e alamedas, já é uma marca da atual administração da capital
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MÉDICOS FIÉIS AO SACERDÓCIO e os que, sensíveis ao universo da arte, optaram pela música

   Màcleim   |  macleim@hotmail.com

Colunista

Depois do Play

Profissão
Assim sendo, Fernando Marcelo é médico sim, 
porém, a música faz parte de sua vida desde muito 
jovem, como autodidata. A primeira vez que a ribalta 
lhe acenou e o fez encarar um público, foi no Festival 
de Música SESC, em 2003. Foi por aí a sua lida na 
seara musical e, agora, segue com o lançamento do 
seu primeiro registro fonográfico, o bem produzido 
e interessante álbum Fantasias. Aliás, se profissão é 
aquilo que você professa, por meio de um conjunto 
de atividades que você consegue assimilar, então, por 
esse ponto de vista, entendo que o fato do Fernando 
Marcelo se voltar para a música, ao ponto de gravar 
um disco com esmero e lança-lo ao mundo, vai além 
do diletantismo puro e simples. 
E ele fez a coisa certa: convidou um produtor musical 
experiente e criativo, para dar formas a esse traba-
lho de maneira bastante exitosa, a começar pela 
arregimentação de músicos também experientes e 
inventivos, que fazem toda a diferença em estúdio e 
garantem que o resultado final seja sempre satisfató-
rio. Assim, Toni Augusto assina a direção musical do 
álbum e divide com Fernando Marcelo os arranjos. 
Aliás, a partir dessa premissa, quem vê capa não vê 
cerne e muito menos coração!
A música que abre o álbum é também a que lhe 
confere o título, embalada numa levada pop de 
altíssimo apelo radiofônico. Na sequência, Alento 
(Fernando Marcelo e Alberto Neves) é uma ciranda 
roqueira, digamos assim, com um riff bem tradicio-
nal que, de cara, nos remete ao gênero. O que chama 

atenção nessa faixa, muito mais a título de reflexão, 
é algo bastante recorrente e que alguns produtores 
passam batidos. Talvez, porque a parte instrumental 
é o que mais lhes interessa e acabam relegando o 
cantor um tanto à própria sorte, na hora de gravar 
a voz. Refiro-me à acentuação tônica das palavras e 
à divisão silábica. Quando não são postas correta-
mente, geram eufonia. Foi o caso em dois momentos 
dessa ciranda: a palavra “tive” transformou-se em “te 
vi”, e a frase “sabe do que gosto” transformou-se em 
“sabido que gosto”.

Scats e Afins
Tônicas e divisão à parte, Brisa Leve (Fernando 
Marcelo), retoma a pegada pop, onde pontua a 
escolha bem interessante de timbres do teclado 
de Dinho Zampier, com Fernando Marcelo arris-
cando um solfejo em falsete, que acaba virando 

  FANTASIAS CRIATIVAS 
Certa vez, um músico foi a um consultório médico 
e logo no início da consulta foi interrogado: – Qual a 
sua profissão? – Sou músico, respondeu. – É mesmo, 
músico? Retrucou o doutor. – Sim, músico! Ao 
perceber a pergunta capciosa do médico, conti-
nuou: – Mas o que eu queria mesmo, o meu sonho 
desde pequeno era ser médico, sabe? Eu até ganhei, 
de presente do meu pai, um estetoscópio muito 
bacana. Sem compreender direito o que acontecia, 
o médico apenas ouviu o músico prosseguir em sua 
explanação. – Na faculdade, inclusive, eu e alguns 
amigos tínhamos um grupo e vira e mexe, especial-
mente nos fins de semana, fazíamos umas interven-
ções cirúrgicas, algumas suturas, consultávamos 
as pessoas. O doutor, ainda incrédulo, não reagia 
ao relato do músico. – Mas aí você sabe como é, né? 
Chegou um momento em que tive que trabalhar 
e fui obrigado a largar o meu sonho de fazer medi-
cina... 
Pois bem, esse parágrafo acima, aparentemente 
desconexo ao propósito de uma resenha sobre 
música, serve para ilustrar o fato de que, certa-
mente, o médico Fernando Marcelo jamais faria tais 
indagações ardilosas a um paciente músico, pois 
ele também tem alma de compositor, voltada para 
outros tipos de curas e sensações sensoriais, que só 
a música proporciona. Aliás, assim como ele, que 
abraçou a medicina como um sacerdócio, conheço 

vários amigos médicos que são sensíveis a esse 
universo e muitos outros que optaram pela música, 
não apenas como diletantismo. A nossa MPB e o 
cancioneiro brasileiro contam com um considerá-
vel número de médicos, que se revelaram grandes 
compositores, dentre eles: Dalto (Muito Estranho), 
Aldir Blanc (O Bêbado e o Equilibrista), Capinam 
(Ponteio, Papel Machê), Zé Dantas (Riacho do 
Navio, A Volta da Asa Branca) e, internacionalmente, 
o uruguaio Jorge Drexler, claro, além das pratas da 
casa Zé Milton e May Honorato. 

frase melódica do arranjo. A próxima, é Flor Amarela 
(Fernando Marcelo), onde acontece o bom arranjo de 
metais, assinado pelo jovem e talentoso saxofonista 
Ely Rodrigues. Além disso, é bacana ver Fernando 
Marcelo usar uma espécie de scat, como elemento 
de arranjo! Gosto desse tipo de “ousadia” de quem se 
arrisca a sair do lugar comum! Aquele, onde sequer 
uma nota mais longa atreve-se a ser dada. Na quinta 
faixa, Nada Além do Fundo do Poço (Fernando 
Marcelo), o gráfico da montagem do álbum dá uma 
acalmada, com uma bossa, tipo praieira, criando 
outra atmosfera em relação ao que vinha acon-
tecendo antes. Isso perdura em Cantiga de Grilo 
(Fernando Marcelo), numa opção mais minimalista, 
apenas com violão, violoncelo e percussão leve. É 
um momento especial no contexto geral do álbum e 
ressalta a performance de Almir Medeiros ao violon-
celo.
As faixas 10 e11 são, respectivamente, uma marcha 
rancho e uma ciranda tradicional, como que abrindo 
um parêntese na coerência que vinha acontecendo 
ao longo do repertório. E, para finalizar os trabalhos, 
uma surpresinha acontece. Quando se esperava que 
algo ainda mais pop desse o fecho final, Venha Me Ver 
(Fernando Marcelo) calha de ser um afoxé, com uma 
interessante variação de levada no B. Novamente, 
Fernando Marcelo usa todo o seu repertório de oita-
vas e timbres vocais agudos, e constrói um vocalzi-
nho bem interessante, que lhe credencia aplausos 
especiais pelo álbum como um todo e pela desen-
voltura em assumir todos os riscos e glórias do seu 
afinado jeito de cantar. Enfim, o título Fantasias cabe 
como uma luva nesse admirável trabalho, sobretudo, 
se levarmos em consideração que esse substantivo 
feminino também significa imaginações criadoras. 

SERVIÇO
Fantasias, Fernando Marcelo
Disco físico: à venda em fmarcelodp@hotmail.com / 
Ao Pharmacêutico – Ponta Verde
Preço: R$ 30,00
Plataformas digitais: Spotify, Apple Music, Deezer, 
amazon music, YouTube
Link de acesso ao álbum:  onerpm.com



  Seguro Condomínio: 
a importância da cobertura 
de responsabilidade civil
Situações inesperadas podem acontecer a qualquer 
momento e em qualquer lugar, inclusive em condo-
mínios, por melhor que seja a gestão condominial. 
Acidentes envolvendo moradores ou funcionários e é 
preciso entender de quem são essas responsabilida-
des para a resolução rápida e correta do caso. 
Quando o assunto é responsabilidade civil, há 
uma grande oportunidade de esclarecer papéis e 
responsabilidades em situações inesperadas, sendo 
essencial uma cobertura que garanta respaldo ao 
condomínio seja para terceiros, colaboradores, 
condôminos e até o próprio síndico.
O que acontece nas áreas comuns, como acidentes 
com pessoas ou avarias a bens materiais, normal-
mente é de responsabilidade do condomínio. Se o 
ocorrido for ligado à gestão, o síndico também pode 
ser responsabilizado. 
No seguro do condomínio existem coberturas 
específicas para danos causados a terceiros, como 
a cobertura de Responsabilidade Civil Condomí-
nio, que garante os danos corporais ou materiais 
causados a moradores e visitantes, e a cobertura de 
Responsabilidade Civil do Síndico, que ampara os 
danos corporais ou materiais causados a terceiros, 
pelo síndico, por alguma falha em sua gestão.
Outra situação que gera muitas dúvidas é quando 
ocorre algum dano aos veículos que estão no condo-
mínio. Para isso há a algumas coberturas, como a de 
Responsabilidade Civil Guarda de veículos Simples, 

que garante o reembolso em caso de incêndio ou 
assalto dos carros dos moradores, visitantes ou 
clientes, quando estiverem estacionados dentro do 
empreendimento. 
Para garantir também a colisão é só contratar a 
cobertura Responsabilidade Civil Guarda de Veículos 
Amplos. No entanto, para estar amparado o condo-
mínio precisa ter manobrista. Há também a cober-
tura RC Portões, que cobre danos aos veículos por 
portões ou cancelas do condomínio.

  Conclusão
Em suma, situações que causam danos a terceiros 
nem sempre são fáceis de resolver, por isso um 
seguro bem contratado vira aliado do síndico. 
O síndico precisa conhecer as necessidades e os 
riscos que o seu condomínio pode correr. A partir daí, 

terá condições de avaliar quais garantias e os tipos 
de cobertura que precisam ser contratadas e fazer a 
escolha mais adequada e completa. 
Essas informações deverão ser alinhadas com o 
Corretor de seguros habilitado, que poderá explicar 
quais são essas garantias, de forma que o síndico 
fique ciente sobre o que o condomínio terá direito. 
Assim, é possível evitar gastos inesperados, que 
comprometam o fluxo de caixa, bem como a susten-
tabilidade financeira do condomínio, Além de apoiar 
o Síndico, para que ele não seja prejudicado em situ-
ações mais graves. Gostou do tema de hoje? Acompa-
nhe também nosso quadro “Momento Seguro” todas 
as quintas feiras na rádio 98,3 FM, a partir das 7h30 
e, na TVMAR (Canal 525 NET), a partir das 9h. Parti-
cipem com suas perguntas!  Até a próxima se Deus 
quiser! Um grande abraço!

ESTILO
FOCO, FORÇA E FÉ  é o lema dos vencedores!

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista Social

Sociedade com

  De olho na mídia 
O grande problema das pessoas 
que se recusam a tomar a vacina, 
não é só o fato delas ficarem vulne-
ráveis à Covid não, o pior mesmo, 
é que, com isso, o vírus continua 
circulando e se transmutando, 
o que propicia o surgimento de no-
vas cepas. Como é de conhecimen-
to, e cientificamente comprovado, 
as novas variantes são bem mais 
contagiosas, mais resistentes aos 
tratamentos e muito mais letais. As 
novas variantes inclusive, conta-
minam pessoas que já tiveram a 
doença e possuem anticorpos. E 
nesse momento, com a maioria 
da população idosa vacinada, as 
novas cepas estão fazendo vítimas 
cada vez mais jovens. #previna-se 

  Doações LBV
A Campanha Diga SIM da LBV, 
precisa de doações para continuar 
prestando atendimento a milhares 
de famílias em Alagoas que enfren-
tam os impactos socioeconômicos 
da pandemia da Covid-19. Acesse 
www.lbv.org.br, e doe de coração 
qualquer valor. Se preferir, faça uma 
transferência bancária pelo PIX 
oficial da LBV: pix@lbv.org.br.

TODO ELE 

O amigo e também 

colunista social 

André Fon, 

comemora o sucesso 

de seu novo projeto 

na mesma área da 

comunicação, leiam 

Tabloide Social Digital 

#statusandrefon nas 

redes sociais.

IN DESTAQUE 

Elegância e 

profissionalismo, 

são características 

fortes do 

empresário de 

sucesso Rogério 

Siqueira. 

#aplausos 

LUXO 

Aplausos para a poderosa socialite 

Ângela Maciel.

BDAY

Um brinde +QESPECIAL para a bela Nathalya 

Ferreira, que assoprou as velinhas por conta 

de seu aniversário na noite de ontem, dia 

10, ladeada pelo o seu love Rogério Siqueira. 

Parabéns!

O BRASIL atravessa uma das mais severas crises hídricas de sua história.

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro
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IN LOVE

 O amor sempre no ar do elegante casal 

Maykon Beltrão e Nyara Almeida
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  Gerente de 
Futebol 1
Outro nome difícil para 
acertar com o CSA é o do 
novo gerente de futebol 
profissional. Com a saída 
de Rodrigo Pastana, o 
clube tinha feito a opção 
pelo Raimundo Tavares 
para comandar o futebol 
do clube, com um auxiliar 
no dia-a-dia. Raimundo 
também saiu, assumiu 
Lumário Rodrigues, inte-
rinamente, e, hoje, o presi-
dente Rafael Tenório decidiu 
contratar um profissional 
para o setor.

  Gerente de 
Futebol 2  
Antes mesmo de acer-
tar com o novo treina-
dor, o CSA anunciou 
primeiro Ítalo Rodrigues, 
que exerce a função no 
Paysandu de Belém, e que 
já passou pelo Náutico. 

Só que esse profissional, 
depois de anunciado, 
resolveu permanecer no 
clube onde está, e isso 
deixou o CSA, novamente, 
sem um nome para dirigir 
o seu departamento. Além 
da demora com as contra-
tações, a campanha que 
não é boa, o CSA não dá 
um tiro certo.

  Fazendo sua parte
Enquanto o CSA não se 
entende, o CRB vai fazendo 
com muita competência a 
sua parte no que se refere a 
Série B do Brasileiro. O clube, 
até o fechamento da coluna, 
estava no G-4 e só sairia da 
posição se o Goiás vencesse 
o Náutico, em jogo realizado 
ontem, à noite. O CRB só volta 

a jogar na próxima terça-feira, 
em Campinas, diante do 
Guarani, com uma semana 
de descanso da maratona 
que vinha enfrentando. O 
CRB anunciou a contratação 
do atacante Junior Brandão, 
ex-Atlético Goianiense e que 
estava no Rio Ave, de Portugal. 
Vem mais dois jogadores de 
beirada como reforços.

SILVINHO E NADSON são cortados do elenco por “fraco rendimento em campo”Esportes

As “turbulências” pare-
cem se tornar frequentes 
no CSA. Principalmente no 
quesito “planejamento”. 
Não é de hoje que a direto-
ria maruja bate cabeça e se 
desentende na hora de tomar 
decisões. Parece mais uma 
briga de egos do que “união e 
força” [como diz o slogan no 
escudo] para o crescimento 
do clube.

O mais interessante de se 
destacar nisso tudo é o quanto 
a “confusão” fora de campo 
atrapalha o desempenho do 
time entre as quatro linhas. 
Até o fechamento desta 
edição, a equipe maruja tinha 
apenas oito pontos em oito 
jogos na Série B do Campe-
onato Brasileiro: duas vitó-
rias, dois empates e quatro 
derrotas. O técnico Bruno 
Pivetti foi demitido.Antes 
dele, Mozart decidiu deixar 
o clube e em seguida Rodrigo 

Pastana, executivo de futebol, 
também foi para o Cruzeiro. 
Raimundo Tavares foi convi-
dado de volta para assumir 
o Departamento de Futebol 
do clube, mas a passagem 
durou apenas 17 dias, dando 
indícios da desorganização 
administrativa no CT Nelson 
Peixoto Feijó, onde o time 
está treinando.

Em nota, comunicando 
sua saída, Tavares afirmou 
que “lhe garantiram” auto-
nomia à frente do setor e que 
teria total apoio da diretoria, 
mas disse que não foi o que 
aconteceu. Logo ao identi-
ficar as “ervas daninhas” no 
elenco, o executivo decidiu 
comunicar sobre a intenção 
de afastar nomes como Silvi-
nho e Nadson, sob o argu-
mento de estarem fazendo 
“grupo” e rachando o plan-
tel azulino, além de fazerem 
“corpo mole” em campo. 
Vale lembrar que esses eram 
jogadores que estavam sendo 
cobrados pela torcida já há 

um bom tempo. Mas, dife-
rente do que foi prometido, 
o presidente Rafael Tenório 
não aceitou e reprimiu a deci-
são, “censurando” o trabalho 
do Departamento de Futebol. 
E assim chegou ao fim mais 
um capítulo da longa, cansa-
tiva e velha história entre CSA 
e Raimundo Tavares. 

Depois da saída de Tava-
res, a torcida, por meio das 
redes sociais, se mostrou 
insatisfeita com a decisão 
da diretoria e questionou 

sobre possíveis dispensas 
e contratações para tentar 
mudar o quadro do time 
azulino. E como se não 
bastasse a bagunça “dentro 
de casa”, a diretoria do CSA 
continua dando “tiro no 
escuro”. Na última semana, 
o presidente Rafael Tenó-
rio afirmou à imprensa que 
tinha fechado com Ítalo 
Rodrigues, atual executivo 
de futebol do Paysandu, e 
que o profissional chegaria a 
Maceió nesta segunda-feira 
(12). Mas o presidente do 
Papão desmentiu a informa-
ção: Maurício Ettinger disse 
que recebeu contato do time 
alagoano, mas que o negócio 
ainda estaria em andamento 
[até o fechamento desta 
edição]. 

Outra tentativa de contra-
tação foi a de trazer o técnico 
Felipe Surian, que está no 
Sampaio Corrêa. E o Azulão 
fez uma proposta alta para 
tirar o treinador da equipe 
maranhense. A resposta foi 

positiva, mas o acerto foi 
“por água abaixo”. A Bolí-
via Querida propôs dobrar 
o salário de Surian, o que foi 
suficiente para a permanên-
cia do técnico.

O recém-chegado reforço 
azulino, atacante Dudu Bebe-
ribe, minimizou as confusões 
nos bastidores e disse que o 
que resta ao elenco é traba-
lhar para melhorar o desem-
penho dentro de campo: “A 
gente tem trabalhado forte, 
se dedicado bastante, a gente 
sabe que tem melhorar e é 
isso que a gente tem tentado 
fazer. A diretoria tem procu-
rado nomes para a comissão 
técnica e não cabe a nós, joga-
dores, falar sobre isso. O que 
está ao nosso alcance a gente 
tem feito, que é trabalhar no 
dia a dia para melhorar”.

Para fechar a semana com 
mais confusão, foi anunciada 
a demissão dos atletas Silvi-
nho e Nadson. Os mesmos 
que Raimundo Tavares havia 
acusado de liderar motim.

BRIGA DE EGOS entre diretores vem atrapalhando o desempenho do time na sequência da Série B

Time do CSA bate cabeça 
dentro e fora dos gramados
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DIRETORIA DO GALO anuncia contratação do atacante Júnior Brandão

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  Qual o motivo de tanta demora?
Ao certo, ninguém sabe, mas a diretoria do CSA está demorando mais do que o normal para 
definir o substituto do técnico Bruno Pivetti, dispensado após a derrota no clássico diante do 
CRB, realizado há uma semana. E para o torcedor, o silêncio é o mais angustiante. Tudo bem 
que o clube anunciou o Felipe Surian, do Sampaio Correa, que acertou e desistiu quase que 
na mesma hora, pela proposta para ficar onde estava.
De lá para cá, os dirigentes estão calados e só ouvindo as cobranças. Se for verdade o que diz 
a mídia, o CSA está esperando o encerramento da rodada desta semana – a décima – porque 
aposta na dispensa de alguns profissionais e ficaria mais fácil trazer seu treinador. Se até o 
fechamento desta coluna o nome não tinha ainda sido anunciado, é possível que essa versão 
seja a mais possível de se acreditar e a torcida vai ter que esperar.
Fala-se até na volta de Mozart Santos, hoje na corda bamba no Cruzeiro/MG. A maior difi-
culdade está ligada ao regulamento da competição, imposto pela CBF e aceita pelos clubes, 
quando só serão possíveis duas contratações de técnicos na temporada. No caso do Mozart, 
ele já é o segundo treinador do Cruzeiro e não será fácil sua saída agora, faltando nove roda-
das para a conclusão da fase de ida do Brasileiro da Série B.

Thiago Luiz
Estagiário

INTERINO, ADRIANO
É quem comanda o CSA em campo

l A diretoria do CSA nunca esteve 
tão perdida como agora. O clube não 
consegue contratar um treinador e 
um dirigente para seu departamento 
de futebol. Os nomes anunciados 
acertam e desistem pouco tempo 
depois, por qualquer pequena 
vantagem que seja para ficarem onde 
estão;

l A ideia que a gente tem é que 
enterraram uma cabeça de bode 
para nada dar certo no clube na Via 
Expressa. Por mais que passe um 
ambiente de tranquilidade, o presi-
dente Rafael Tenório disse que pela 
pressão da torcida demitiu Nadson e 
Silvinho;

l Está na hora de a torcida voltar a 
pressionar e fazer o mesmo quanto 
à contratação do treinador. Para o 
jogo contra o Brusque, o funcionário 
efetivo da comissão técnica, Adriano 
Rodrigues, é quem vai comandar o 
time;

l Em tempo: enquanto a diretoria 
do CSA não se acerta em relação 
ao clube na parte do futebol, a 
construção do novo CT Gustavo Paiva, 
no Benedito Bentes, parece que caiu 
no esquecimento. Como vai ser difícil 
a prorrogação do mandato de Tenório 
pelo conselho do clube, tudo vai ficar 
só no sonho, por enquanto. 

  ALFINETADAS...
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  Programa Schwarzman de 
bolsa de mestrado – China 
Fonte: Schwarzman Scholars

Já estão abertas as inscrições para o Programa 
Schwarzman Scholars para bolsas de mestrado 
e liderança na Universidade de Tsinghua, em 
Pequim (China), em inglês.  
Trata-se de um programa de liderança e acadê-
mico de alto engajamento projetado em colabora-
ção com universidades líderes mundiais (Harvard, 
Yale e outras) para criar uma comunidade inter-
nacional que faz pontes entre as diferenças.  Seu 
objetivo é ajudar os bolsistas a mergulhar em 
tópicos e práticas específicas ligadas a Economia, 
Administração, Políticas Públicas ou Estudos Inter-
nacionais, ao mesmo tempo em que aprimoram 
suas habilidades como futuros líderes globais. 
 Os bolsistas receberão uma bolsa de estudos 
abrangente, incluindo mensalidades e taxas, turnê 
de estudos no país, viagem de ida e vinda para 
Pequim, seguro de saúde e um valor pago para as 
despesas pessoais.   
Os candidatos devem apresentar os seguintes 
critérios de elegibilidade: 
» ter graduação completa (até 1º de agosto de 2020) 
e possuir proficiência em inglês comprovada por 
Toefl ou Ielts 
» ter entre 18 e 29 anos (até 1º de agosto de 2021) 
» apresentar, pelo menos, duas  cartas de recomen-
dação, três cartas de motivação com diferentes 
temas, histórico escolar completo e currículo.   
Candidatos com formação em qualquer área 
podem se inscrever até 21 de setembro de 2021. 
Mais informações em https://bit.ly/3hI9Og6 . 

  Bolsa de graduação e pós-
graduação - Japão
Fonte: Kanagawa University

Estudantes interessados em estudar no Japão já 
podem apresentar candidatura para o programa 
internacional oferecido pela Kanagawa University. 

 A possibilidade de bolsa está disponível para 
interessados nos programas de graduação e pós-
-graduação das faculdades de Direito, Economia, 
Administração de Empresas, Ciências Humanas, 
Línguas Estrangeiras, Estudos Interculturais e 
Japoneses, Ciências e Engenharia, Escola de Pós-
-Graduação em Ciências e Escola de Pós-Gradua-
ção em Engenharia.  
São elegíveis os candidatos que:   
» tiverem status de estudantes internacionais com 
financiamento privado 
» estejam matriculados e aceitos em programa de 
graduação ou pós-graduação da universidade e 
» apresentarem pontuações mínimas exigidas nos 
seguintes testes de proficiência na língua inglesa 
» apresentarem GPA maior ou igual a 2,0
Mais informações em https://bit.ly/3xpyvEF . 

  Bolsa Fulbright para ensino 
e pesquisa em Saúde Pública 
- EUA
Fonte: Fulbright Brasil 
A Comissão Fulbright Brasil lança edital de Bolsa para 
professores/pesquisadores interessados em realizar 
pesquisa e ministrar aulas na área de Saúde Pública 
na Universidade de San Diego, EUA. 
 São elegíveis os candidatos que apresentarem os 
seguintes critérios: 
» Ter nacionalidade brasileira e não ter nacionalidade 
norte-americana 
» Ter concluído o doutorado antes de 31 de dezembro 

de 2013 
» Ter dez anos de experiência em Saúde Pública 
» Ter fluência em inglês 
» Permanecer no Brasil durante a seleção, afiliação e 
partida aos EUA e 
» Não receber bolsa ou benefício financeiro de outras 
agências ou entidades brasileiras com o mesmo 
objetivo 
Os selecionados serão beneficiados com: 
» US$ 30,200 para cobrir as despesas de passagem 
aérea e manutenção e moradia nos EUA por quatro 
meses 
» Seguro para acidentes e doenças limitado (ASPE 
Accident and Sickness Program for Exchanges) 
» Acesso às facilidades e serviços de UC, San Diego 
tais como: escritório, biblioteca e outras cortesias 
regularmente disponibilizadas para a comunidade 
acadêmica para assegurar o êxito das atividades de 
pesquisa e ensino e 
» Taxa do visto J-1  
Inscrições até 1º de agosto de 2021. Mais informações 
em https://bit.ly/3wt0Ybg .

INSCRIÇÕES PARA BOLSA Chevening começam em agosto.

   Alyshia Gomes   |  alyshiagomes.ri@gmail.com

Colunista

Estudar Lá Fora

  Já pensou em cursar 
Medicina na Alemanha?
O número de pessoas interessadas em cursar 
Medicina no exterior é, cada vez mais, crescente. O 
destino é bem variado e inclui países muitas vezes 
inimagináveis à primeira vista. O que você acha, 
então, de se graduar na Alemanha?    
Apesar de totalmente possível, tenho que esclare-
cer sobre a grande concorrência, como também 
ocorre no Brasil. Segundo o deutschland.de*, uma 
média de 45.000 candidatos concorrem para uma 
das cerca de 9.000 vagas anuais disponíveis para 
estudar medicina na Alemanha.   
É importante, no entanto, esclarecer que o 
processo de seleção é bem diferente do brasileiro. 
Dados mostram que, em média, 30% dos alunos 
são selecionados com base em seus desempenhos 
nas provas finais, 60% são escolhidos pelas univer-
sidades com base em um teste de aptidão especí-
fico para o curso. Para a escolha dos dez por cento 
restantes, os recrutadores consideram a experiên-
cia prática, por exemplo, na assistência de enfer-
magem ou no trabalho laboratorial; entrevistas de 
seleção ou prêmios em competições científicas. Ou 
seja, estamos falando em, pelo menos, dois crité-
rios que não têm nada a ver com as notas escolares. 
 Cerca de 40 universidades em toda a Alemanha 

oferecem um diploma em Medicina Humana, 
incluindo o mundialmente famoso Charité 
University Hospital em Berlim, com o qual cola-
boram a Freie Universität e a Humboldt-Universi-
tät Berlin. 
A relevância dada para a prática clínica vem 
aumentando o tempo todo quando falamos no 
programa em si. São quatro semestres de disci-
plinas básicas seguidos por seis semestres de 
disciplinas específicas. Posteriormente, o aluno 
é confrontado com um ano prático em cirurgia, 
medicina interna e uma área eletiva. Uma vez que 
os alunos tenham passado nos exames médicos 
orais e práticos finais, eles recebem sua licença para 
praticar. 
Brasileiros, por serem considerados “estudantes 
internacionais”, podem encontrar informações 
abrangentes sobre o estudo de Medicina no site 
do German Academic Exchange Service (DAAD) 
study-in-germany.de. Vale a pena conferir. 
 * Texto escrito com base na publicação de Johan-
nes Göbel  intitulada “Study medicine and help 
people” (deutschland.de em 27.10.2020). 
Alyshia Gomes escreve sobre Educação Interna-
cional, Educação Global e temas correlatos no 
jornal “O Dia Alagoas” e no site “O Dia Mais”. Dúvi-
das, comentários e sugestões, entre em contato 
através do email alyshiagomes.ri@gmail.com.
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  Gerente de 
Futebol 1
Outro nome difícil para 
acertar com o CSA é o do 
novo gerente de futebol 
profissional. Com a saída 
de Rodrigo Pastana, o 
clube tinha feito a opção 
pelo Raimundo Tavares 
para comandar o futebol 
do clube, com um auxiliar 
no dia-a-dia. Raimundo 
também saiu, assumiu 
Lumário Rodrigues, inte-
rinamente, e, hoje, o presi-
dente Rafael Tenório decidiu 
contratar um profissional 
para o setor.

  Gerente de 
Futebol 2  
Antes mesmo de acer-
tar com o novo treina-
dor, o CSA anunciou 
primeiro Ítalo Rodrigues, 
que exerce a função no 
Paysandu de Belém, e que 
já passou pelo Náutico. 

Só que esse profissional, 
depois de anunciado, 
resolveu permanecer no 
clube onde está, e isso 
deixou o CSA, novamente, 
sem um nome para dirigir 
o seu departamento. Além 
da demora com as contra-
tações, a campanha que 
não é boa, o CSA não dá 
um tiro certo.

  Fazendo sua parte
Enquanto o CSA não se 
entende, o CRB vai fazendo 
com muita competência a 
sua parte no que se refere a 
Série B do Brasileiro. O clube, 
até o fechamento da coluna, 
estava no G-4 e só sairia da 
posição se o Goiás vencesse 
o Náutico, em jogo realizado 
ontem, à noite. O CRB só volta 

a jogar na próxima terça-feira, 
em Campinas, diante do 
Guarani, com uma semana 
de descanso da maratona 
que vinha enfrentando. O 
CRB anunciou a contratação 
do atacante Junior Brandão, 
ex-Atlético Goianiense e que 
estava no Rio Ave, de Portugal. 
Vem mais dois jogadores de 
beirada como reforços.

SILVINHO E NADSON são cortados do elenco por “fraco rendimento em campo”Esportes

As “turbulências” pare-
cem se tornar frequentes 
no CSA. Principalmente no 
quesito “planejamento”. 
Não é de hoje que a direto-
ria maruja bate cabeça e se 
desentende na hora de tomar 
decisões. Parece mais uma 
briga de egos do que “união e 
força” [como diz o slogan no 
escudo] para o crescimento 
do clube.

O mais interessante de se 
destacar nisso tudo é o quanto 
a “confusão” fora de campo 
atrapalha o desempenho do 
time entre as quatro linhas. 
Até o fechamento desta 
edição, a equipe maruja tinha 
apenas oito pontos em oito 
jogos na Série B do Campe-
onato Brasileiro: duas vitó-
rias, dois empates e quatro 
derrotas. O técnico Bruno 
Pivetti foi demitido.Antes 
dele, Mozart decidiu deixar 
o clube e em seguida Rodrigo 

Pastana, executivo de futebol, 
também foi para o Cruzeiro. 
Raimundo Tavares foi convi-
dado de volta para assumir 
o Departamento de Futebol 
do clube, mas a passagem 
durou apenas 17 dias, dando 
indícios da desorganização 
administrativa no CT Nelson 
Peixoto Feijó, onde o time 
está treinando.

Em nota, comunicando 
sua saída, Tavares afirmou 
que “lhe garantiram” auto-
nomia à frente do setor e que 
teria total apoio da diretoria, 
mas disse que não foi o que 
aconteceu. Logo ao identi-
ficar as “ervas daninhas” no 
elenco, o executivo decidiu 
comunicar sobre a intenção 
de afastar nomes como Silvi-
nho e Nadson, sob o argu-
mento de estarem fazendo 
“grupo” e rachando o plan-
tel azulino, além de fazerem 
“corpo mole” em campo. 
Vale lembrar que esses eram 
jogadores que estavam sendo 
cobrados pela torcida já há 

um bom tempo. Mas, dife-
rente do que foi prometido, 
o presidente Rafael Tenório 
não aceitou e reprimiu a deci-
são, “censurando” o trabalho 
do Departamento de Futebol. 
E assim chegou ao fim mais 
um capítulo da longa, cansa-
tiva e velha história entre CSA 
e Raimundo Tavares. 

Depois da saída de Tava-
res, a torcida, por meio das 
redes sociais, se mostrou 
insatisfeita com a decisão 
da diretoria e questionou 

sobre possíveis dispensas 
e contratações para tentar 
mudar o quadro do time 
azulino. E como se não 
bastasse a bagunça “dentro 
de casa”, a diretoria do CSA 
continua dando “tiro no 
escuro”. Na última semana, 
o presidente Rafael Tenó-
rio afirmou à imprensa que 
tinha fechado com Ítalo 
Rodrigues, atual executivo 
de futebol do Paysandu, e 
que o profissional chegaria a 
Maceió nesta segunda-feira 
(12). Mas o presidente do 
Papão desmentiu a informa-
ção: Maurício Ettinger disse 
que recebeu contato do time 
alagoano, mas que o negócio 
ainda estaria em andamento 
[até o fechamento desta 
edição]. 

Outra tentativa de contra-
tação foi a de trazer o técnico 
Felipe Surian, que está no 
Sampaio Corrêa. E o Azulão 
fez uma proposta alta para 
tirar o treinador da equipe 
maranhense. A resposta foi 

positiva, mas o acerto foi 
“por água abaixo”. A Bolí-
via Querida propôs dobrar 
o salário de Surian, o que foi 
suficiente para a permanên-
cia do técnico.

O recém-chegado reforço 
azulino, atacante Dudu Bebe-
ribe, minimizou as confusões 
nos bastidores e disse que o 
que resta ao elenco é traba-
lhar para melhorar o desem-
penho dentro de campo: “A 
gente tem trabalhado forte, 
se dedicado bastante, a gente 
sabe que tem melhorar e é 
isso que a gente tem tentado 
fazer. A diretoria tem procu-
rado nomes para a comissão 
técnica e não cabe a nós, joga-
dores, falar sobre isso. O que 
está ao nosso alcance a gente 
tem feito, que é trabalhar no 
dia a dia para melhorar”.

Para fechar a semana com 
mais confusão, foi anunciada 
a demissão dos atletas Silvi-
nho e Nadson. Os mesmos 
que Raimundo Tavares havia 
acusado de liderar motim.

BRIGA DE EGOS entre diretores vem atrapalhando o desempenho do time na sequência da Série B

Time do CSA bate cabeça 
dentro e fora dos gramados
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DIRETORIA DO GALO anuncia contratação do atacante Júnior Brandão

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  Qual o motivo de tanta demora?
Ao certo, ninguém sabe, mas a diretoria do CSA está demorando mais do que o normal para 
definir o substituto do técnico Bruno Pivetti, dispensado após a derrota no clássico diante do 
CRB, realizado há uma semana. E para o torcedor, o silêncio é o mais angustiante. Tudo bem 
que o clube anunciou o Felipe Surian, do Sampaio Correa, que acertou e desistiu quase que 
na mesma hora, pela proposta para ficar onde estava.
De lá para cá, os dirigentes estão calados e só ouvindo as cobranças. Se for verdade o que diz 
a mídia, o CSA está esperando o encerramento da rodada desta semana – a décima – porque 
aposta na dispensa de alguns profissionais e ficaria mais fácil trazer seu treinador. Se até o 
fechamento desta coluna o nome não tinha ainda sido anunciado, é possível que essa versão 
seja a mais possível de se acreditar e a torcida vai ter que esperar.
Fala-se até na volta de Mozart Santos, hoje na corda bamba no Cruzeiro/MG. A maior difi-
culdade está ligada ao regulamento da competição, imposto pela CBF e aceita pelos clubes, 
quando só serão possíveis duas contratações de técnicos na temporada. No caso do Mozart, 
ele já é o segundo treinador do Cruzeiro e não será fácil sua saída agora, faltando nove roda-
das para a conclusão da fase de ida do Brasileiro da Série B.

Thiago Luiz
Estagiário

INTERINO, ADRIANO
É quem comanda o CSA em campo

l A diretoria do CSA nunca esteve 
tão perdida como agora. O clube não 
consegue contratar um treinador e 
um dirigente para seu departamento 
de futebol. Os nomes anunciados 
acertam e desistem pouco tempo 
depois, por qualquer pequena 
vantagem que seja para ficarem onde 
estão;

l A ideia que a gente tem é que 
enterraram uma cabeça de bode 
para nada dar certo no clube na Via 
Expressa. Por mais que passe um 
ambiente de tranquilidade, o presi-
dente Rafael Tenório disse que pela 
pressão da torcida demitiu Nadson e 
Silvinho;

l Está na hora de a torcida voltar a 
pressionar e fazer o mesmo quanto 
à contratação do treinador. Para o 
jogo contra o Brusque, o funcionário 
efetivo da comissão técnica, Adriano 
Rodrigues, é quem vai comandar o 
time;

l Em tempo: enquanto a diretoria 
do CSA não se acerta em relação 
ao clube na parte do futebol, a 
construção do novo CT Gustavo Paiva, 
no Benedito Bentes, parece que caiu 
no esquecimento. Como vai ser difícil 
a prorrogação do mandato de Tenório 
pelo conselho do clube, tudo vai ficar 
só no sonho, por enquanto. 
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Campus/O Dia começa, a partir de hoje, a ir prestando contas do que fez, no sentido de 
formar uma massa de material sobre Alagoas, divulgando o que foi produzido no ano VIII 
do jornal. Isto permite uma consulta sistematizada em nossa coleção. 

Boa consulta!
Abraços,

Luiz Sávio de Almeida

REPUBLICADO A PEDIDO

Índice remissivo de 
Campus/O Dia. Consulte 

sempre ao ir escrever

Ex-presidente da OAB/
AL conversou com O DIA 
A L A G O A S  s o b r e  s u a 
gestão, gravação clandes-
tina e eleições estaduais em 
2014. 

DEcrEtoS DE emergência soam como esquema para desvio de dinheiro público

Alagoas  l  1º a 9 de março  I  ano 01  I  número 001  l  2013 redação 82 3023.2092  I  e-mail redacao@odia-al.com.br

6

INSIDE

EMPrEGo
Setores de supermercados e construção civil abrem milhares de postos de trabalho

EM AlAGoAS quem começou o ano desempregado está trabalhando, aguardando nomeação ou estudando para concurso

ENtrEvISta
omar coêlho 
admite concorrer a 
cargo político nas 
eleições de 2014

Sua SaNtIDaDE

Será na próxima quarta-
-feira (dia  4) a primeira reunião 
dos cardeais no processo para a 
escolha do novo líder da Igreja 
Católica. Há brasileiros na 
disputa pelo cargo no Vaticano.

com renúncia de 
Bento XVI, cardeais 
iniciam conclave 
para escolher Papa

papa se despede de fiéis católicos 

12

3

Arte não morre
O   cemitério Nossa Senhora da 

Piedade guarda muito mais 
do que lembranças de familiares 
que já partiram. Há no cemité-
rio obras de arte que traduzem 
o fazer artístico de uma época, 
assim como delineiam a constru-
ção local dos espaços urbanos. A 
arte tumular nasce com o propó-
sito de demonstrar a opulência 
de uma classe social e perpetuar 
para além da morte a relevância 
da figura do morto. 21

Ed
ua

rd
o L

eit
e

Conversa com o juiz 
Maurício Brêda e 
revela o homem 
por trás 
da toga 
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   ARTIGO  |  Luiz Sávio de Almeida e Jobson Pedrosa - Professor / Jornalista

Conselho Editorial
Jackson de Lima Neto

José alberto Costa
Jorge Vieira

Eliane Pereira
Diretora-Executiva

Deraldo Francisco
Editor-Geral

Para anunciar:
(82) 3023.2092

Endereço:
Rua Pedro 

Oliveira Rocha, 189, 
2º andar, sala 210

Farol - Maceió - Alagoas

CNPJ:
07.847.607/0001-50

E-mails:
redacao@odia-al.com.br

comercial@odia-al.com.br

Site:
www.jornalodia-al.com.br

EXPEDIENTE

CAMPUS

L. Sávio de Almeida
Coordenador de Campus

Jobson Pedrosa
Diagramação

Iracema Ferro
Edição e Revisão

Amaro H.L. da Silva
Índios

Lúcio Verçoza
Ciências Sociais 

Paulo Nascimento
Religião

Edvaldo Nascimento
Oeste de Alagoas

CAMPUS/O DIA pode discordar em parte ou no todo da matéria por nós publicada.

Desde seu primeiro ano de funcionamento, que o 
jornal vem publicando um suplemento cultural intitulado 
Campus e quase todas as semanas um texto sobre Alagoas 
é publicado, formando uma grande coleção de informes e 
análises sobre Alagoas, nas mais diversas áreas. É um projeto 
que vem de longe, desde os tempos quando ainda existia O 
Jornal, onde se intitulava Espaço, oportunidade em que os 
dois autores começaram a trabalhar juntos.  A ideia era e 
continua a ser a de montar um painel sobre o nosso Estado 
de Alagoas para subsidiar ensaios, pesquisas em geral e ser 
útil tanto aos nossos dias atuais, quanto no futuro.

Ninguém tem ideia do quanto foi publicado em 
Campus/O Dia. E a quantidade de textos é decorrente da 
imensa rede de pessoas que acreditaram e se associaram 
ao projeto, constituindo, na realidade, uma imensa reda-
ção paralela à que pertence ao cotidiano do jornal, indo 
de doutores produtivos até pessoas que expressam luga-
res urbanos menos afortunados e, também, etnias, como 
índios, ciganos e negros. Qualquer tema é importante e 
interessa a Campus/O Dia. Via de regra, amigos se acercam 
e assumem a posição de coordenador de matéria, impli-
cando em vinda de diversos e importantes textos, cada 
qual em sua área específica. Hoje, Campus/O Dia conta 
com coordenadores de áreas de publicação. Amaro Hélio 
Leite da Silva interage com a área indígena; o pastor Paulo 

Nascimento com religião e temática do universo negro, 
Lúcio Verçoza com a temática de sociologia, EdvaldoNasci-
mento para os assuntos referentes ao Oeste de Alagoas. Por 
outro lado, temos colaboradores que tomam a iniciativa de 
conduzirem a busca de colaboradores para temas diversos 
e devemos agradecer a Carlos Lima, Clébio Araújo, Eduardo 
Bastos, Elen Oliveira, Goretti Brandão, Iwildon Guilherme 
da Silva Santos, Joelle Malta e Quel Lyra.

É chegada a hora de sistematizar a informação e repassar 
para nossos leitores terem condições de uma visão do todo 
de nossa produção. Hoje, está à disposição as matérias que 
Campus/O Dia publicou durante o ano 8 de O Dia. O índice 
está organizado a partir do campo autor e também do campo 
das palavras-chaves. No primeiro, a informação é acessada 
tendo como chave o nome de nossos colaboradores e, no 
segundo, o acesso é pela temática que eles trataram. Esta é 
mais uma nossa aproximação com o nosso corpo de leitores.

Chamamos atenção para nosso trabalho de registro da 
memória sobre a covid. Somente neste ano foram 75 artigos 
sobre a pandemia e deles um livro foi gerado contendo os 
textos indígenas, um está em elaboração e quase em ponto 
de máquina, sendo o primeiro coordenado pelo professor 
Amaro Hélio Leite da Silva e o que se encontra pronto para 
a máquina é coordenado pela jornalista Elen Oliveira. Um 
terceiro se encontra em vias de elaboração.

Um longo caminho
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ÍNDICE POR AUTOR

Consulta Campos ano VIII

Ano Nº Autor   Título        Chave    Coordenador

8 385 Zuila Carolina Olegário Lima Quando o ano começar       Saúde: Covid: Memória   A Redação
8 380 Viturino   Periferia contra a covid-19       Saúde: Covid: Memória: MCs  Iwildson G. da S. Santos
8 377 Victor Alves   A Pessoa e a missão do profeta: resposta para a “pandemia”    Saúde: Covid: Memória: Teologia  A Redação
8 379 Renildo Ribeiro  Memórias em tempo de pandemia      Saúde: Covid: Memória   A Redação
8 383 Renildo Ferreira  A casa comum, Covid-19 e os cuidadores/as da criação     Saúde: Covid: Memória   Carlos Lima
8 383 Rafael Rodrigues da Silva  As pragas do Egito e a Covid-19      Saúde: Covid: Memória   Carlos Lima
8 398 PEREIRA, Taís Lima dos Santos Povos indígenas de Alagoas: desigualdade social e educacional em tempos de pandemia, onde está a equidade? Saúde: Covid: Memória: Índios de Alagoas  Amaro H. L. da Silva

8 376 Pedro Cabral   A ponte para o futuro       Saúde: Covid: Memória   A Redação
8 375 Paulo Nascimento  As necroteologias do coronavírus      Saúde: Covid: Memória: Teologia  Carlos Lima
8 385 Paulo Nascimento  Neocolonialismo religioso e racismo no Estado de Alagoas    Religião: Neocolonialismo: Racismo  A redação
8 377 Paulo Felipe Almeida  O cristão e a pandemia       Saúde: Covid: Memória: Teologia  A Redação
8 381 Odja Barros   A maldição da terra e das mulheres: reflexões bíblicas eco-feministas para pensar o mundo pós-pandemia Saúde: Covid: Memória   Carlos Lima
8 391 Niviane Rodrigues e Raissa França Lições de força e coragem - reinvenção na pandemia     Saúde: Covid: Memória: Jornalistas  Elen Oliveira
8 401 Maria Núbia de Melo Sá  ALANE - Academia de Letras e Artes do Nordeste; jubileu do núcleo alagoano   Cultura: Instituições: Alane   A Redação
8 377 Maria Cecilia Pontes Carnaúba A quarentena e os bandos       Saúde: Covid: Memória   A Redação
8 378 Magno Almeida  Um abraço de longe. Até logo, até quando     Saúde: Covid: Memória: Artistas  Joelle Malta
8 378 Macléim Carneiro  Degrau por degrau       Saúde: Covid: Memória: Artistas  A Redação
8 370 Luiz Sávio de Almeida  Um diário desastrado de um distanciado social (I)     Saúde: Covid: Memória   A Redação
8 371 Luiz Sávio de Almeida  Um diário desastrado de um distanciado social (II)     Saúde: Covid: Memória: Professor  A Redação
8 372 Luiz Sávio de Almeida  Um diário desastrado de um distanciado social (III)     Saúde: Covid: Memória   A Redação
8 373 Luiz Sávio de Almeida  E agora, Bolsonaro?       Saúde: Covid: Memória   A Redação
8 374 Luiz Sávio de Almeida  O grande objetivo de Campus/ O Dia      Saúde: Covid: Memória   A Redação
8 375 Luiz Sávio de Almeida  Alagoas e um Coeficiente de Infecção: tu autem domine miserere nobis!   Saúde: Covid: Memória   A Redação
8 376 Luiz Sávio de Almeida  Pedro, Amaro e Lúcio: um pastel de Corona     Saúde: Covid: Memória   A Redação
8 380 Luiz Sávio de Almeida  O começo e a razão deste projeto      Saúde: Covid: Memória   A Redação
8 395 Luiz Sávio de Almeida  Um belo trabalho e uma bela sensibilidade     Saúde: Covid: Memória   Elen Oliveira
8 400 Luiz Sávio de Almeida  A escrita indígena       Saúde: Covid: Indígenas de Alagoas  Amaro H. L da Silva
8 403 Luiz Sávio de Almeida  Evocação nº 1 - Pelos caminhos do Bar da Zefinha     Lazer: Bar da Zefinha   A Redação
8 404 Luiz Sávio de Almeida  Evocação nº 2 - Pelos caminhos do Bar da Zefinha     Lazer: Bar da Zefinha   A Redação
8 380 Luciano Ramos  MCs contra a covid no gueto      Saúde: Covid: Memória: MCs  Iwildson G. da S. Santos
8 373 José Vieira da Cruz  Um pacto pela vida: sociedade, ciência e universidades juntas contra a pandemia   Saúde: Covid: Memória   A Redação
8 368 José Marques de Vasconcelos Filho A cultura da morte e violência nas redes sociais     Violência: Geral   França Junior
8 404 José Ivo Bulhões  Bar da Zefinha       Lazer: Bar da Zefinha   A Redação
8 378 Joelle Malta   Tempos de vida, vírus e isolamento      Saúde: Covid: Memória: Artistas  Joelle Malta
8 384 João Neto Félix  Pandemia de absurdo       Saúde: Covid: Memória   Goretti Brandão
8 388 Jexoamim Mônica  Para ler ouvindo Debaixo d’Água, de Arnaldo Antunes, na voz de Bethânia   Saúde: Covid: Memora: Matriz africana  Clébio Araújo
8 374 Jeanne Barros  O diário de meu isolamento      Saúde: Covid: Memória   A Redação
8 384 Jeamerson dos Santos  Dentro do novo cotidiano, eu me levanto      Saúde: Covid: Memória: Artistas  A Redação
8 380 Iwildson Guilherme da Silva Santos MCs contra a covid-19       Saúde: Covid: Memória: MCs  Iwildson G, da S.  Santos
8 383 Ítalo Dalton Alves de Lima  Vivendo a pandemia no interior      Saúde: Covid: Memória   Carlos Lima
8 374 Isadora Padilha  O melhor remédio nessa pandemia é agir com cidadania    Saúde: Covid: Memória   A Redação
8 386 b Irina Costa   121 dias passados       Saúde: Covid: Memória: Artistas  A Redação
8 375 Ir. Jelda Zorzo FSCJ R  A força do invisível       Saúde: Covid: Memória: Teologia  Carlos Lima
8 377 Ildney Cavalcanti  Pandemia rima com distopia – mas também com sinergia    Saúde: Covid: Memória   Joelle Malta
8 399 Ijaciara Barbosa da Silva  Os efeitos de pandemia da covid-19 nos territórios indígenas    Saúde: Covid: Memória: Índios de Alagoas Amaro H. L. da Silva
8 388 Igor Luiz Rodrigues da Silva  Nossos olhares sobre aqueles e aquelas      Saúde: Covid: Memória: Matriz africana  Clébio Araújo
8 389 Guilherme Lamenha  Admirável e temido Mundo Novo      Saúde: Covid: Memória: Jornalistas  Elen Oliveira
8 381 Goretti Brandão  Entre vírus, chinelada e sem uma vela na mão     Saúde: Covid: Literatura: Conto  A Redação
8 382 Golbery Lessa  O isolamento social é uma reivindicação dos trabalhadores    Saúde: Covid: Memória   A Redação
8 379 Golbery Lessa  O isolamento social é uma reivindicação dos trabalhadores    Saúde: Covid: Memória   A Redação
8 378 Gessyca Geyza  Uma faca de dois gumes       Saúde: Covid: Memória: Artistas  Joelle Malta
8 391 Géssika Costa  Quando as lágrimas caíram       Saúde: Covid: Memória: Jornalistas  Elen Oliveira
8 391 Gal Monteiro   Já chamo os dias pelo nome      Saúde: Covid: Memória: Jornalistas  Elen Oliveira
8 389 Flávia Batista   Covid-19: isolamento social e emocional      Saúde: Covid: Memória: Jornalistas  Elen Oliveira
8 365 Fernando Pinheiro  Ajuda Humanitária: O projeto Mãos que Ajudam estreita laços com a sociedade alagoana  Religião: Mórmons: Projetos da Igreja  A Redação
8 386 b Fernando de Jesus Rodrigues “Está um roubo!”: pandemia e mercado de drogas em Alagoas    Maceió: Drogas   A Redação
8 399 Everson Araújo  O povo indígena Geripankó frente à pandemia da Covid-19    Saúde: Covid: Memória: Índios de Alagoas Amaro H. L. da Silva
8 400 Érica Lima   O ritual do menino do Rancho do povo Geripankó     Índio de Alagoas : Geripankó: Rituais   Amaro H. L. da Silva 
8 396 Elita Juvina de Lima  Os povos indígenas e a pandemia      Saúde: Covid: Memória: Índios de Alagoas Amaro H. L. da Silva
8 389 Eliana Custódio  O novo normal pós-pandemia: o que podemos assimilar de positivo    Saúde: Covid: Memória: Jornalistas  Elen Oliveira
8 385 Elen Oliveira   Um dia de cada vez       Saúde: Covid: Memória: Jornalistas  Elen Oliveira
8 386 Elen Oliveira   Projeto jornalistas e a pandemia      Saúde: Covid: Memória: Jornalistas  Elen Oliveira
8 389 Elen Oliveira   Nossos autores       Saúde: Covid: Memória: Jornalistas  Elen Oliveira
8 395 Elen Oliveira   Nossos autores       Saúde: Covid: Memória: Jornalistas  Elen Oliveira
8 408 Eduardo Gomes, Margareth V. Especialização em História de Alagoas      Educação: IFAL: História: Especialização  Amaro H. L. da Silva
8 366 Eduardo Bastos  A arte regionalista de Chico Viveiros      Cultura: Artes plásticas: Chico Viveiros  Eduardo Bastos
8 381 Ealfran Fonseca dos Santos  Juvenópolis em quarentena por causa da Covid-19     Saúde: Covid: Memória   Carlos Lima
8 388 Daniela Benny  O aquilombamento virtual e a solidariedade do Axé     Saúde: Covid: Memória: Matriz africana  Clébio Araújo
8 408 Damião Augusto de Farias Santos Sobre o curso de Especialização em História de Alagoas, Ifal, Campus Maceió – Alagoas  Educação: IFAL: História: Especialização  Amaro H. L. da Silva
8 408 CORREIA, Maria Consuelo  Formar trabalhadores, desconstruir estigmas e avançar na educação    Educação: IFAL: História: Especialização  Amaro H. L. da Silva
8 382 Clébio Araújo   A antipandemia do axé       Saúde: Covid: Memória: Matriz africana  Clébio Araújo
8 388 Clébio Araújo   A pandemia e cultos de matriz africana      Saúde: Covid: Memória: Matriz africana  Clébio Araújo
8 382 Cláudia Muniz do Amaral  Novos olhares em tempo de pandemia      Saúde: Covid: Memória   Carlos Lima
8 381 Cícero Ferreira de Albuquerque Como será o novo normal?       Saúde: Covid: Memória   Carlos Lima
8 366 Chico Viveiros  Chico Viveiros por Chico Viveiros      Cultura: Artes plásticas: Chico Viveiros  Eduardo Bastos
8 391 Carolina Sanches  Aprendizado        Saúde: Covid: Memória: Jornalistas  Elen Oliveira
8 379 Carmem Lúcia Dantas e Cíntia Ribeiro Nós que nos amávamos tanto e o vírus que não ama ninguém; Empatia modula o “novo normal” pós-pandemia Saúde: Covid: Memória: Jornalistas  Elen Oliveira

8 379 Carlos Madeiro  O novo coronavírus nos dobrou, como nenhuma guerra fez    Saúde: Covid: Memória: Jornalistas  Elen Oliveira
8 375 Carlos Lima   COVID 19: qual será a colheita?      Saúde: Covid: Memória   Carlos Lima
8 368 Carlos Alberto Ferreira da Silva Rede social: um instrumento benéfico como arma de fogo    Violência: Geral   França Junior
8 396 Carla Álvares   Os indígenas Karuazu e a pandemia do corona vírus: estratégias e ações de enfrentamento  Saúde: Covid: Memória: Índios de Alagoas Amaro H. L. da Silva
8 385 Bruno R. C. de Almeida Silva A memória da pandemia em Alagoas: notas pessoais e pequena reflexão sobre privilégios  Saúde: Covid: Memória   A Redação
8 368 Bruno Carvalho de Almeida A liberdade da criança e do adolescente      Violência: Geral   França Junior
8 367 Amaro H. L. da Silva  Especialização em História de Alagoas: etnia, trabalho e gênero    Educação: IFAL: História: Especialização  Amaro H. L. da Silva
8 364 Amaro Hélio Leite da Silva  Diário de viagem ao Amazonas      Viagem: Diário: Amazonas   Amaro H. L. da Silva
8 376 Amaro Hélio Leite da Silva  O Coronavírus e a Política Econômica da Morte     Saúde: Covid: Memória   A Redação
8 407 Amaro Hélio Leite da Silva  Especialização e História de Alagoas: etnia, trabalho e gênero    Educação: IFAL: História: Especialização  Amaro H. L.  da Silva
8 389 Álvaro Brandão  Relatos de uma experiência pessoal sobre pandemia, ansiedade e acolhimento   Saúde: Covid: Memória: Jornalistas  Elen Oliveira
8 384 Aloísio Barroso  No tempo da morte       Saúde: Covid: Memória   A Redação
8 378 Alexandro Gomes  Prefiro evitar o contato com certas notícias     Saúde: Covid: Memória: Artistas  Joelle Malta
8 402 Alexandre Márcio Toledo  A visita de Pedro II à Cachoeira de Paulo Afonso e os caminhos do Imperador no Baixo São Francisco História: Império: Visita do Imperador  A Redação
8 390 Alberto Rostand Lanverly  Bodegas da minha infância       Memória: Bodegas   A Redação
8 405 Airton de Souza Melo  Por uma história da indústria têxtil alagoana     História: Indústria têxtil   Quel Lyra
8 382 Adriana da Conceição Nascimento Vidas modificadas pela pandemia      Saúde: Covid: Memória   A Redação
8 373 A. Sérgio Barroso  Notas de política e filosofia na pandemia      Saúde: Covid: Memória   A Redação
8 397 Maria Isabel Correia da Silva Notas acerca da realidade indígena e a Covid-19     Saúde: Covid: Memória: Indígenas de Alagoas Amaro H. L. da Silva
8 398 Ivanilson Martins Santos  Até o nosso ritual, o Ouricuri, tem de esperar     Saúde: Covid: Memória: Indígenas de Alagoas Amaro H. L. da Silva
8 397 Iatan Lima Santos  Aqui o Toré parou, os pássaros continuam a cantar: os Xocós na luta contra a pandemia da Covid-19 Saúde: Covid: Memória: Indígenas de Alagoas Amaro H. L. da Silva
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8 368 Violência: Geral   José Marques de Vasconcelos Filho A cultura da morte e violência nas redes sociais      França Junior
8 368 Violência: Geral   Carlos Alberto Ferreira da Silva Rede social: um instrumento benéfico como arma de fogo     França Junior
8 368 Violência: Geral   Bruno Carvalho de Almeida A liberdade da criança e do adolescente       França Junior
8 364 Viagem: Diário: Amazonas   Amaro Hélio Leite da Silva  Diário de viagem ao Amazonas       AmaroH. L. da Silva
8 377 Saúde: Covid: Memória: Teologia  Victor Alves   A Pessoa e a missão do profeta: resposta para a “pandemia”     A Redação
8 375 Saúde: Covid: Memória: Teologia  Paulo Nascimento  As necroteologias do coronavírus       Carlos Lima
8 377 Saúde: Covid: Memória: Teologia  Paulo Felipe Almeida  O cristão e a pandemia        A Redação
8 375 Saúde: Covid: Memória: Teologia  Ir. Jelda Zorzo FSCJ R  A força do invisível        Carlos Lima
8 380 Saúde: Covid: Memória: MCs  Viturino   Periferia contra a covid-19        Iwildson  G. da S.S.
8 380 Saúde: Covid: Memória: MCs  Luciano Ramos  MCs contra a covid no gueto       Iwildson  G. da S.S.
8 380 Saúde: Covid: Memória: MCs  Iwildson Guilherme da Silva Santos MCs contra a covid-19        Iwildson  G. da S.S.
8 388 Saúde: Covid: Memória: Matriz africana  Igor Luiz Rodrigues da Silva  Nossos olhares sobre aqueles e aquelas       Clébio Araújo
8 388 Saúde: Covid: Memória: Matriz africana  Daniela Benny  O aquilombamento virtual e a solidariedade do Axé      Clébio Araújo
8 388 Saúde: Covid: Memória: Matriz africana  Clébio Araújo   A pandemia e cultos de matriz africana       Clébio Araújo
8 391 Saúde: Covid: Memória: Jornalistas  Niviane Rodrigues e Raissa França Lições de força e coragem - reinvenção na pandemia      Elen Oliveira
8 389 Saúde: Covid: Memória: Jornalistas  Guilherme Lamenha  Admirável e temido Mundo Novo       Elen Oliveira
8 391 Saúde: Covid: Memória: Jornalistas  Géssika Costa  Quando as lágrimas caíram        Elen Oliveira
8 391 Saúde: Covid: Memória: Jornalistas  Gal Monteiro   Já chamo os dias pelo nome       Elen Oliveira
8 389 Saúde: Covid: Memória: Jornalistas  Flávia Batista   Covid-19: isolamento social e emocional       Elen Oliveira
8 389 Saúde: Covid: Memória: Jornalistas  Eliana Custódio  O novo normal pós-pandemia: o que podemos assimilar de positivo     Elen Oliveira
8 385 Saúde: Covid: Memória: Jornalistas  Elen Oliveira   Um dia de cada vez        Elen Oliveira
8 386 Saúde: Covid: Memória: Jornalistas  Elen Oliveira   Projeto jornalistas e a pandemia       Elen Oliveira
8 389 Saúde: Covid: Memória: Jornalistas  Elen Oliveira   Nossos autores        Elen Oliveira
8 395 Saúde: Covid: Memória: Jornalistas  Elen Oliveira   Nossos autores        Elen Oliveira
8 391 Saúde: Covid: Memória: Jornalistas  Carolina Sanches  Aprendizado         Elen Oliveira
8 379 Saúde: Covid: Memória: Jornalistas  Carmem Lúcia Dantas e Cíntia Ribeiro Nós que nos amávamos tanto e o vírus que não ama ninguém; Empatia modula o “novo normal” pós-pandemia Elen Oliveira
8 379 Saúde: Covid: Memória: Jornalistas  Carlos Madeiro  O novo coronavírus nos dobrou, como nenhuma guerra fez     Elen Oliveira
8 389 Saúde: Covid: Memória: Jornalistas  Álvaro Brandão  Relatos de uma experiência pessoal sobre pandemia, ansiedade e acolhimento    Elen Oliveira
8 398 Saúde: Covid: Memória: Índios de Alagoas  Taís Lima dos Santos Pereira  Povos indígenas de Alagoas: desigualdade social e educacional em tempos de pandemia, onde está a equidade?  Amaro H. L. da Silva

8 399 Saúde: Covid: Memória: Índios de Alagoas Ijaciara Barbosa da Silva  Os efeitos de pandemia da covid-19 nos territórios indígenas     AmaroH. L. da Silva
8 399 Saúde: Covid: Memória: Índios de Alagoas Everson Araújo  O povo indígena Geripankó frente à pandemia da Covid-19     AmaroH. L. da Silva
8 396 Saúde: Covid: Memória: Índios de Alagoas Elita Juvina de Lima  Os povos indígenas e a pandemia       AmaroH. L. da Silva
8 396 Saúde: Covid: Memória: Índios de Alagoas Carla Álvares   Os indígenas Karuazu e a pandemia do corona vírus: estratégias e ações de enfrentamento   AmaroH. L. da Silva
8 397 Saúde: Covid: Memória: Indígenas de Alagoas Maria Isabel Correia da Silva Notas acerca da realidade indígena e a Covid-19      AmaroH. L. da Silva
8 398 Saúde: Covid: Memória: Indígenas de Alagoas Ivanilson Martins Santos  Até o nosso ritual, o Ouricuri, tem de esperar      AmaroH. L. da Silva
8 397 Saúde: Covid: Memória: Indígenas de Alagoas Iatan Lima Santos  Aqui o Toré parou, os pássaros continuam a cantar: os Xocós na luta contra a pandemia da Covid-19  AmaroH. L. da Silva
8 378 Saúde: Covid: Memória: Artistas  Magno Almeida  Um abraço de longe. Até logo, até quando.      Joelle Malta
8 378 Saúde: Covid: Memória: Artistas  Macléim Carneiro  Degrau por degrau        A Redação
8 378 Saúde: Covid: Memória: Artistas  Joelle Malta   Tempos de vida, vírus e isolamento       Joelle Malta
8 384 Saúde: Covid: Memória: Artistas  Jeamerson dos Santos  Dentro do novo cotidiano, eu me levanto       A Redação
8 386 b Saúde: Covid: Memória: Artistas  Irina Costa   121 dias passados        A Redação
8 378 Saúde: Covid: Memória: Artistas  Gessyca Geyza  Uma faca de dois gumes        Joelle Malta
8 378 Saúde: Covid: Memória: Artistas  Alexandro Gomes  Prefiro evitar o contato com certas notícias      Joelle Malta
8 382 Saúde: Covid: Memória: Matriz africana  Clébio Araújo   A antipandemia do axé        Clébio Araújo
8 385 Saúde: Covid: Memória   Zuila Carolina Olegário Lima Quando o ano começar        A Redação
8 379 Saúde: Covid: Memória   Renildo Ribeiro  Memórias em tempo de pandemia       A Redação
8 383 Saúde: Covid: Memória   Renildo Ferreira  A casa comum, Covid-19 e os cuidadores/as da criação      Carlos Lima
8 383 Saúde: Covid: Memória   Rafael Rodrigues da Silva  As pragas do Egito e a Covid-19       Carlos Lima
8 376 Saúde: Covid: Memória   Pedro Cabral   A ponte para o futuro        A Redação
8 381 Saúde: Covid: Memória   Odja Barros   A maldição da terra e das mulheres: reflexões bíblicas eco-feministas para pensar o mundo pós-pandemia  Carlos Lima
8 377 Saúde: Covid: Memória   Maria Cecilia Pontes Carnaúba A quarentena e os bandos        A Redação
8 370 Saúde: Covid: Memória   Luiz Sávio de Almeida  Um diário desastrado de um distanciado social (I)      A Redação
8 372 Saúde: Covid: Memória   Luiz Sávio de Almeida  Um diário desastrado de um distanciado social (III)      A Redação
8 373 Saúde: Covid: Memória   Luiz Sávio de Almeida  E agora, Bolsonaro?        A Redação
8 374 Saúde: Covid: Memória   Luiz Sávio de Almeida  O grande objetivo de Campus/ O Dia       A Redação
8 375 Saúde: Covid: Memória   Luiz Sávio de Almeida  Alagoas e um Coeficiente de Infecção: tu autem domine miserere nobis!    A Redação
8 376 Saúde: Covid: Memória   Luiz Sávio de Almeida  Pedro, Amaro e Lúcio: um pastel de Corona      A Redação
8 380 Saúde: Covid: Memória   Luiz Sávio de Almeida  O começo e a razão deste projeto       A Redação
8 373 Saúde: Covid: Memória   José Vieira da Cruz  Um pacto pela vida: sociedade, ciência e universidades juntas contra a pandemia    A Redação
8 384 Saúde: Covid: Memória   João Neto Félix  Pandemia de absurdo        Goretti Brandão
8 374 Saúde: Covid: Memória   Jeanne Barros  O diário de meu isolamento       A Redação
8 383 Saúde: Covid: Memória   Ítalo Dalton Alves de Lima  Vivendo a pandemia no interior       Carlos Lima
8 374 Saúde: Covid: Memória   Isadora Padilha  O melhor remédio nessa pandemia é agir com cidadania     A Redação
8 377 Saúde: Covid: Memória   Ildney Cavalcanti  Pandemia rima com distopia – mas também com sinergia     Joelle Malta
8 382 Saúde: Covid: Memória   Golbery Lessa  O isolamento social é uma reivindicação dos trabalhadores     A Redação
8 379 Saúde: Covid: Memória   Golbery Lessa  O isolamento social é uma reivindicação dos trabalhadores     A Redação
8 381 Saúde: Covid: Memória   Ealfran Fonseca dos Santos  Juvenópolis em quarentena por causa da Covid-19      Carlos Lima
8 382 Saúde: Covid: Memória   Cláudia Muniz do Amaral  Novos olhares em tempo de pandemia       Carlos Lima
8 381 Saúde: Covid: Memória   Cícero Ferreira de Albuquerque Como será o novo normal?        Carlos Lima
8 375 Saúde: Covid: Memória   Carlos Lima   COVID 19: qual será a colheita?       Carlos Lima
8 385 Saúde: Covid: Memória   Bruno R. C. de Almeida Silva A memória da pandemia em Alagoas: notas pessoais e pequena reflexão sobre privilégios   A Redação
8 376 Saúde: Covid: Memória   Amaro Hélio Leite da Silva  O Coronavírus e a Política Econômica da Morte      A Redação
8 384 Saúde: Covid: Memória   Aloísio Barroso  No tempo da morte        A Redação
8 382 Saúde: Covid: Memória   Adriana da Conceição Nascimento Vidas modificadas pela pandemia       A Redação
8 373 Saúde: Covid: Memória   A. Sérgio Barroso  Notas de política e filosofia na pandemia       A Redação
8 388 Saúde: Covid: Memora: Matriz africana  Jexoamim Mônica  Para ler ouvindo Debaixo d’Água, de Arnaldo Antunes, na voz de Bethânia    Clébio Araújo
8 381 Saúde: Covid: Literatura: Conto  Goretti Brandão  Entre vírus, chinelada e sem uma vela na mão      A Redação 
8 400 Saúde: Covid: Indígenas de Alagoas  Luiz Sávio de Almeida  A escrita indígena        AmaroH. L. da Silva
8 371 Saúde: Covid: Memória: Professor  Luiz Sávio de Almeida  Um diário desastrado de um distanciado social      A Redação
8 385 Religião: Neocolonialismo: Racismo  Paulo Nascimento  Neocolonialismo religioso e racismo no Estado de Alagoas     A redação
8 365 Religião: Mórmons: Projetos da Igreja  Fernando Pinheiro  Ajuda Humanitária: o projeto Mãos que Ajudam estreita laços com a sociedade alagoana   A Redação
8 390 Maceió: Memória: Bodegas   Alberto Rostand Lanverly  Bodegas da minha infância        A Redação
8 386 b Maceió: Drogas   Fernando de Jesus Rodrigues “Está um roubo!”: pandemia e mercado de drogas em Alagoas     A Redação
8 403 Lazer: Bar da Zefinha   Luiz Sávio de Almeida  Evocação nº 1 - Pelos caminhos do Bar da Zefinha      A Redação
8 404 Lazer: Bar da Zefinha   Luiz Sávio de Almeida  Evocação nº 2 - Pelos caminhos do Bar da Zefinha      A Redação
8 404 Lazer: Bar da Zefinha   José Ivo Bulhões  Bar da Zefinha        A Redação
8 400 Índios de Alagoas : Geripankó: Rituais  Érica Lima   O ritual do menino do Rancho do povo Geripankó      AmaroH. L. da Silva
8 405 História: Indústria têxtil   Airton de Souza Melo  Por uma história da indústria têxtil alagoana      Quel Lyra
8 408 Educação: IFAL: História: Especialização  Eduardo Gomes, M. Vasconcelos Especialização em História de Alagoas       AmaroH. L. da Silva
8 408 Educação: IFAL: História: Especialização  Damião Augusto de Farias Santos Sobre o curso de Especialização em História de Alagoas, Ifal, Campus Maceió - Alagoas   AmaroH. L. da Silva
8 408 Educação: IFAL: História: Especialização  CORREIA, Maria Consuelo  Formar trabalhadores, desconstruir estigmas e avançar na educação     AmaroH. L. da Silva
8 367 Educação: IFAL: História: Especialização  Amaro Hélio Leite da Silva  Especialização em História de Alagoas: etnia, trabalho e gênero     AmaroH. L. da Silva
8 407 Educação: IFAL: História: Especialização  Amaro Hélio Leite da Silva  Especialização e História de Alagoas: etnia, trabalho e gênero     AmaroH. L. da Silva
8 401 Cultura: Instituições:    Alane Maria Núbia de Melo Sá ALANE - Academia de Letras e Artes do Nordeste; jubileu do núcleo alagoano    A Redação
8 366 Cultura: Artes plásticas: Chico Viveiros  Eduardo Bastos  A arte regionalista de Chico Viveiros       Eduardo Bastos
8 366 Cultura: Artes plásticas: Chico Viveiros  Chico Viveiros  Chico Viveiros por Chico Viveiros       Eduardo Bastos
8 395 Saúde: Covid: Memória   Luiz Sávio de Almeida  Um belo trabalho e uma bela sensibilidade      Elen Oliveira
8 402 História: Império: Visita do Imperador  Alexandre Márcio Toledo  A visita de Pedro II à Cachoeira de Paulo Afonso e os caminhos do Imperador no Baixo São Francisco  A Redação


