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CSA fará quatro 
jogos em 10 dias 

pela Série B  
do Brasileirão
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Vacina: Maceió 
alcança 99% 
de eficiência
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Bancada alagoana dá aval para  
o ‘assalto’ aos cofres públicos

FUNDO PARTIDÁRIO PASSA DE R$ 1,8 BILHÃO, EM 2018, PARA R$ 5,3 EM 2022; FALTOU DINHEIRO PARA O CENSO 

A Câmara Federal apro-
vou a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) para 2022. 
Além de autorizar os gastos da 
União, os deputados aumen-

taram de R$ 1,8 bilhão para R$ 
5,3 bilhões o valor do repasse 
pelo Governo Federal para o 
Fundo Especial de Financia-
mento de Campanha, conhe-

cido como fundo eleitoral. 
A manobra vai refletir num 
rombo de R$ 170 bilhões para 
a União. Câmara e Senado já 
aprovaram a LDO e a bancada 

alagoana colaborou com o 
‘assalto consentido’ aos cofres 
públicos. Na Câmara, o placar 
foi 7 a 1, sendo o “não” do 
deputado Paulão e a ausência 

do deputado Arthur Lira. No 
Senado Federal, o “não” foi de 
Rodrigo Cunha. O “sim” foi de 
Fernando Collor e a ausência,  
de Renan Calheiros.     Página 3

  TRANSPORTE ESSENCIAL
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Mesmo com a pandemia, os ônibus não podem parar
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A DURA PENAS, cenário de horror causado pela Covid-19 está começando a mudar                                                           

2 O DIA Alagoas

Expressão
EDITORIAL

Os tristes números da pandemia no Brasil refletem, 

como é notório, não apenas a letalidade do coronavírus, 

mas a apatia do governo em aceitar a vacina como a 

mais eficiente arma no combate à doença. A insurgência 

governamental contra os ditames científicos, no caso 

em questão, desestabilizou o combate ao vírus, benefi-

ciando um tipo de ceticismo muito mais “doutrinário” 

do que racional. O governo federal desencadeou desde 

o início da pandemia uma espécie de “antecampanha” 

à vacinação. Neste cenário, a vacina contra a moléstia 

foi colocada em xeque por pessoas alheias ao campo 

científico, cuja opinião pessoal, sem nenhum embasa-

mento em fatos, passou a ter mais relevância do que a 

de pesquisadores, cientistas, cujos ofícios não deixam 

dúvidas de que lado está a razão. Mesmo assim, diante 

de todas as evidências em favor do discurso científico, 

inclusive com inúmeros exemplos das principais econo-

mias do mundo exercitando a vacinação em massa de 

suas populações, o governo brasileiro “preferiu” apostar 

na sorte. 

Dessa forma, ao invés de dar razão ao bom senso e 

patrocinar a vacinação como política pública de saúde, 

a população brasileira ficou entregue à própria sorte, 

como cobaia de um experimento sem métodos e cuja 

base era tão somente elevadas doses de ideologia 

política e nenhuma gota de ciência. Felizmente, a duras 

penas, o cenário, embora lentamente, começa a mudar 

e a eficiência da vacinação é comprovada a cada dia. No 

caso de Alagoas, o avanço na vacinação vem reduzindo 

o número de internamentos na rede pública de saúde 

por acometidos com a covid-19, notadamente idosos. 

Nesse grupo, segundo dados da Secretaria de Saúde, os 

números de vacinados com a primeira dose se aproxi-

mam dos 100%. 

O resultado desse esforço do governo de Alagoas e das 

prefeituras com o apoio do Ministério da Saúde é a 

expressiva redução de pacientes internados em leitos 

clínicos e nas Unidades de Terapia Intensivas (UTIs) 

reservados exclusivamente para covid-19, no Estado. 

A baixa na taxa de ocupação foi mais expressiva entre 

os meses de março e junho, cujo dados apontam uma 

queda de 42% nesses internamentos, em pacientes com 

mais de 60 anos. Esse percentual, em números absolu-

tos, se traduz, nesses três meses, em menos 586 idosos 

internados. Alívio para muitas famílias e prova incon-

teste de que a única solução é a vacina.  É testemunho, 

também, de que a “anticampanha” vacinal, deflagrada 

por Bolsonaro desde o início da pandemia, só pode ser 

fruto de uma “mente” despreparada e desconectada da 

realidade.

O poder das vacinas 

Nas barbas de Pazuello rolavam tenebrosas transações no 
ministério da Saúde. O depoimento de hoje à CPI da Covid não 
deixou pedra sobre pedra. O homem da Davati no Brasil, Cris-
tiano Carvalho (homem da Davati numas porque a empresa 
não tem sequer CNPJ no Brasil) revelou a rede de funcionários 
e ex-funcionários sedentos por negócios milionários. E tran-
sações “off label”.

Ele citou oito envolvidos na operação, seis dos quais mili-
tares, mas a estrela foi, mais uma vez, Ricardo Ferreira Dias, 
com suas insistentes mensagens a Cristiano. Além dele, os 
mais “interessados” na concretização do negócio eram o 
coronel Blanco, que perguntou de quanto seria o “comissio-
namento” e negociava vacinas apesar de estar fora do minis-
tério desde janeiro e o coronel Helcio Bruno, presidente da 
ONG Força Brasil, que é mais bolsonarista que Bolsonaro e 
divulgava mensagens contra a vacina. 

Ao lado dos militares entrou em cena o “reverendo” Amil-
ton Gomes, o tal que faltou à CPI por falta de saúde. O papel 
dele ficou esclarecido. Ele “emprestaria” o CNPJ da Senah 
(Secretaria Nacional de Ajuda Humanitária) para a transação, 
já que a Davati não tem. E também abriria portas até Bolso-
naro. 

O depoente também mostrou, com documentos, que o 
“reverendo” negociava vacinas com os governos do Paraguai 
e da Arábia Saudita. 

Deu pra entender que a Davati é uma intermediadora de 
medicamentos de reputação duvidosa, tal como a Precisa. São 
concorrentes. E suas negociações nebulosas com o ministério 
da Saúde ainda estão para ser conhecidas em todos os deta-
lhes. 

O inacreditável é que nos dois casos revelados até agora - 
Covaxin e Davati - tudo aconteceu sem que Pazuello tomasse 
qualquer providência. Ou era incompetente a ponto de não 
saber o que acontecia nas suas barbas ou sabia e estava prote-
gendo os envolvidos. Cabia a ele comunicar a Bolsonaro ou à 
PF a denúncia feita pelos irmãos Miranda.

O fato também notório é que o papel de Pazuello no minis-
tério era vigiar os subordinados. Está se vendo que esse não 
era o seu forte.

Embora não tenha cumprido sua missão, foi recompen-
sado com uma boquinha sob as asas de Bolsonaro.

 Transações “off label” nas 
barbas de Pazuello

   ARTIGO  |  Alex Solnik *

* 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



RODRIGO CUNHA E PAULÃO votaram contra; Renan e Arthur Lira se ausentaramPoder

Sete a um. Esse foi o 
placar em favor da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
de 2022 (LDO) entre os 
representantes de Alagoas 
na Câmara Federal.  A LDO 
determina as metas e priori-
dades de gastos do Governo 
Federal no próximo ano e, 
aumenta de R$ 2 bilhões 
para R$ 5,3 bilhões o valor de 
repasse, dos cofres públicos, 
ao Fundo Especial de Finan-
ciamento de Campanha, o 
chamado fundo eleitoral. 
A previsão é de um déficit 
de R$ 170,47 bilhões para o 
Orçamento Fiscal e da Segu-
ridade Social da União.

A LDO de 2022 foi apro-
vada pelo Congresso Nacio-
nal na quinta-feira passada 
nas duas Casas legislativas 
federais – Câmara e Senado. 

Com um placar - que 
ficou na memória dos brasi-
leiros no futebol – de 7 a 1, os 
deputados federais alago-
anos votaram em favor da 
LDO, e por consequência, 
ao fundo eleitoral. Isnaldo 
B u l h õ e s  ( M D B ) ,  M a r x 
Beltrão (PSD), Nivaldo Albu-
querque (PTB), Pedro Vilela 
(PSDB), Sérgio Toledo (PL), 
Severino Pessoa (Republica-
nos) e Tereza Nelma (PSDB), 
votaram sim. O único voto 
divergente foi do deputado 
Paulão (PT). Arthur Lira (PP) 
se ausentou.

O placar favorável ao 
aumento do fundo eleitoral 
– que vai custear as campa-
nhas eleitorais do ano que 
vem – entre os deputados 
federais por Alagoas reflete 
o resultado da votação geral 
na Câmara. Votaram 513 

deputados, dos quais, 145 se 
manifestaram contra a LDO, 
enquanto que 278 a favor, 
quase o dobro de votos.

No Senado o placar foi 
mais apertado, tanto entre 
os representantes de Alagoas 
quanto a nível nacional. 
Dos 3 senadores alagoa-
nos, Fernando Collor (Pros) 
foi o único a favor. Rodrigo 
Cunha (PSDB) votou contra, 
e Renan Calheiros (MDB) 
se ausentou. 81 senadores 
participaram da votação, 40 
votos Sim, 33 votos Não e 8 
Ausentes.

Para o senador Ales-
sandro Vieira (SE), líder do 
Cidadania no Senado, a LDO 
não reflete a necessidade do 
país, não garante requisitos 
de transparência  e quase 
triplica os recursos do fundo 
eleitoral. “É desnecessário, 
é equivocado e é desres-
peitoso com as centenas 
de milhares de vidas que já 
perdemos e com o tamanho 
dos investimentos que serão 
necessários para a recupe-
ração da nossa economia”, 
criticou. 

Nas redes sociais, o depu-
tado Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP) e a deputada Carla 
Zambelli (PSL-SP) viraram 
motivo de chacota. Ambos 
se manifestaram contrários 
ao aumento do fundo elei-
toral, mas, votaram a favor. 
Zambelli chegou a dizer, 
antes da votação, que tal 
prática era “inadmissível”. 

Depois de aprovada a 
LDO na Câmara, ela voltou 
às redes sociais dizendo que 
a Casa havia aprovado o 
“inaceitável fundão eleito-
ral” e que a população “não 
merece esse escárnio”. 

N a  m e s m a  l i n h a , 

Eduardo Bolsonaro, após 
votar a favor do fundo elei-
toral ,  postou um vídeo 
tentando se justificar. O filho 
do presidente Jair Bolsonaro 
se disse contra o aumento e 
afirmou que seu voto foi em 
relação ao texto principal do 
projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO).

Pelo sim ou pelo não, 
uma coisa é certa: no ano 
que vem, cadeiras vão voar, 
a poeira vai subir, e o chão 
irá tremer, para ver quem 
vai abocanhar a maior fatia 
deste “bolo”.

ORÇAMENTO PRATICAMENTE triplicou de 2018 para 2022; rombo nas contas da União deve passar de R$ 170 bilhões

Bancada alagoana vota pelo 
aumento do fundo partidário

   NO LUGAR CERTO

Fábio Costa inicia busca por 
legenda que “lhe entenda”

Depois de se envolver 
na polêmica em torno da 
concessão do título de cida-
dão honorário de Maceió 
ao presidente Jair Bolso-
naro, o vereador Fábio 
Costa se prepara desem-
barcar do PSB. Convites 
de outros partidos não 
faltam. O último foi feito 
pelo Partido Progressista, 
diretamente pelo deputado 
federal Arthur Lira, presi-
dente da Câmara dos Depu-
tados e líder do Centrão no 
Congresso Nacional. 

A informação foi divul-
gada nas redes sociais, na 
última quarta-feira (14). 
No entanto, a assessoria do 
vereador ainda confirmou 
se Fábio Costa aceitou ou 
não o convite do PP. Uma 
coisa é certa, dificilmente 
ele permanece no PSB por 
muito tempo. Até porque 
vários segmentos do PSB 
pediram a expulsão dele do 
partido, após sua atitude de 
defender Bolsonaro quando 
o presidente foi chamado de 
“genocida”, pela vereadora 
Teca Nelma (PSDB). 

A censura imposta por 
Costa à vereadora, na sessão 
da Câmara em homenagem 
a Bolsonaro, foi repudiada 
pela base do PSB e outros 
partidos de esquerda. Mas 
a gota d’água foi a mensa-
gem que o vereador dele-

gado enviou a Bolsonaro 
denunciando Teca Nelma e 
pedindo ao presidente que 
a processasse com base da 
famigerada Lei de  Segu-
rança Nacional (LSN), um 
instrumento da Ditadura 
Militar contra os defensores 
da democracia, nos anos de 
chumbo. 

Após a polêmica, o 
deputado Arthur Lira, 
que foi eleito presidente 
da Câmara com apoio de 
Bolsonaro, recebeu o vere-
ador delegado na Residên-
cia Oficial da Câmara dos 
Deputados, na tarde da 
última quarta-feira (14), 
em Brasília. Na capital fede-
ral desde a segunda-feira 
(12), o vereador por Maceió 
cumpre agenda de compro-
missos com parlamentares.

Durante o encontro com 
o líder do PP, foram discuti-
dos temas relacionados ao 
cenário político atual e às 
eleições de 2022, além de 
assuntos importantes para 
Alagoas, estado de origem 
do deputado federal.

“Recebi o convite do 
presidente da Câmara dos 
Deputados com muita 
satisfação. Estamos em 
cargos distintos,  mas 
atuando em prol dos cida-
dãos, em Maceió e em 
Alagoas. Discutir assuntos 
que visam o desenvolvi-
mento do nosso estado é 
sempre importante”, disse o 
vereador Fábio Costa.
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Ariel Cipola
Repórter

Ricardo Rodrigues
Repórter

Voto dos deputados 
alagoanos

Arthur Lira (PP) – Ausente
Isnaldo Bulhões (MDB) - Sim
Marx Beltrão (PSD) - Sim
Nivaldo Albuquerque (PTB) 
– Sim 
Paulão (PT) - Não
Pedro Vilela (PSDB) - Sim
Sérgio Toledo (PL) – Sim
Severino Pessoa (Republica-
nos) - Sim
Tereza Nelma (PSDB) – Sim
Total de votos – 513 
278 – sim
145 – não
1 – abstenção
88 – ausentes 
1 – não votou

Voto dos senadores 
alagoanos

Fernando Collor (PROS) - 
Sim
Renan Calheiros (MDB) - 
Ausente
Rodrigo Cunha (PSDB) - Não
Total – 81
40 – sim
33 – não
8 - ausentes



Buscando a integração 
entre as forças policiais e a 
melhoria na execução dos 
serviços prestados, a Secre-
taria de Segurança Pública 
de Alagoas (SSP/AL) desen-
volveu um software que dará 
celeridade ao trabalho da 
Perícia Oficial (PO) e da Polícia 
Civil (PC).

Por meio do Forensis, um 
canal de comunicação total-
mente digital e otimizado, as 
requisições de exames peri-
ciais passam a ser feitas de 
maneira integrada com os 
demais softwares existentes 
dentro da Segurança Pública, 
d i m i n u i n d o  o  t e m p o -
-resposta dos chamados entre 
os órgãos.

A ferramenta, que foi 
criada pela Chefia de Desen-
volvimento de Programas de 
Informatização da SSP/AL, 
estava em fase de testes desde 
2020 e após melhoramentos 
em seu sistema foi oficial-
mente implantada em julho 
deste ano em todo o Instituto 
de Criminalística.

Para o major Cabral, chefe 
do setor desenvolvedor, o 
Forensis trará uma grande 
melhoria no trabalho dos 
órgãos e destaca que toda 
a Segurança Pública ganha 
com a aplicação da ferra-
menta, tendo em vista que 
todos fazem o uso de laudos 
periciais.  

“Com o software traba-
lhando de forma otimizada 
e organizada, o envio de soli-
citações entre a Perícia e a 
Polícia Civil acontecerá de 
maneira mais ágil, totalmente 
informatizada, sem a neces-
sidade de deslocamento para 
cumprir os trâmites legais, 
como era feito até antes da 
instalação”, disse Cabral.

Como funciona? 
O Forensis cria um canal 

direto de comunicação entre 
a Perícia e as delegacias de 
polícia de todo o Estado, que 
passam a ter acesso em tempo 
real, de todas as solicitações 
feitas entre os órgãos, do 
andamento e dos laudos dos 
exames periciais.

O software permite a 
inclusão de dados, como a 
geolocalização, que facilitará 
o serviço de deslocamento do 
Instituto Médico Legal (IML), 
evita o uso de papel, trazendo 

economia aos cofres públicos 
e auxiliando na preservação 
ambiental.

Com as informações 
centralizadas e inseridas no 
ambiente digital, o trabalho 
se tornará ainda mais efetivo, 
na agilidade da entrega das 
provas periciais, acelerando 
o trabalho de elucidação de 
casos, tirando criminosos de 
circulação e consequente-
mente diminuindo a violência 
em Alagoas. 

Segundo Wellington Melo, 
chefe do Instituto de Crimi-
nalística (IC), todos os casos 
do IC e IML serão geridos 
pelo Forensis, facilitando o 
trabalho dos peritos, que de 
qualquer lugar irão conseguir 
inserir e consultar os laudos.

“A  i m p l a n t a ç ã o  d o 
sistema tem uma avaliação 
muito positiva, pois estamos 
dando um salto de qualidade 
e modernidade no serviço 
prestado pela Perícia Oficial, 
gerenciando os  nossos 
exames periciais de forma 
mais centralizada, com boas 
práticas de segurança de 
informação e com uma forte 
consistência de dados”, afir-
mou o chefe do órgão. 

Para o delegado-geral da 
Polícia Civil, Carlos Alberto 
Reis, o Forensis irá melhorar 
todo o processo de comuni-
cação e integrar ainda mais 
as forças de Segurança do 
Estado.

“É uma ferramenta que 
vai dar mais agilidade  no 
desenvolvimento do traba-
lho de Polícia Judiciária 
visando desburocratizar o 
atendimento das perícias 
junto às vítimas, aspecto 
também importante no 
transcurso investigativo por 
ser, além de tudo, o sistema 
responsivo”, disse o Carlos 
Alberto Reis.

O secretário de Segurança 
Pública, Alfredo Gaspar de 
Mendonça, ressalta que a 
informatização e a atualiza-
ção nos serviços é essencial 
para todos os setores, garan-
tindo agilidade nos processos 
e na comunicação entre as 
forças.

“O Forensis surge da neces-
sidade existente e já demons-
tra sua eficiência quando 
colocado em prática. Desde 
de sua implantação, o tempo-
-resposta dos chamados vem 
caindo, priorizando o serviço, 
pensando em melhor atender 
os alagoanos ”, completou.

FORENSIS é a ferramenta tecnológica que dará respostas mais imediatas à polícia                       Estado

Vinícius Teodósio
Repórter
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TEMPO-RESPOSTA entre os trabalhos é reduzido para dar mais celeridade nas investigações da Segurança Pública 

Software deixa policiais e 
peritos mais sintonizados

SEGURANÇA PÚBLICA

Desenvolve software que dará celeridade ao trabalho de peritos e policiais; menos tempo nas investigações policiais
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Planejar as finanças é extre-
mamente importante, espe-
cialmente em um contexto 
de pandemia. A informação 
é do professor e coordena-
dor pedagógico do curso de 
Administração do Centro 
Universitário Tiradentes 
(Unit Pernambuco), Joebson 
Oliveira. “O planejamento é 
importante em todas as fases 
e situações da nossa vida, mas, 
em tempos de crise, planejar as 
finanças é vital”, disse. 

O planejamento financeiro 
envolve uma série de fatores, 
dentre os quais, disciplina, 
organização e autocontrole. 
Para o professor, “ter o velho e 

tradicional bom senso é funda-
mental neste sentido, sendo o 
primeiro e importante passo 
para se reorganizar financeira-

mente”. 
Outro ponto importante é 

destacar prioridades, ou seja, 
o que realmente não pode 

faltar, quais contas precisam 
ser honradas e quais gastos 
são supérfluos e precisam ser 
cortados. Além de elencar 

todas as despesas fixas, como 
energia, aluguel, internet, 
alimentação, entre outras. “É 
necessário não deixar o plane-
jamento guardado na mente, 
pois ele precisa ser visto e colo-
cado em prática”, destacou 
Oliveira.  

Fixar  um orçamento 
mensal e buscar atendê-lo 
é outro ponto importante. 
“A crise desencadeada pela 
pandemia colocou a todos 
em uma difícil situação. O que 
precisamos buscar são meios 
de agir com clareza e objetivi-
dade em meio às dificuldades.  
Além disso, é fundamental 
buscar criar uma reserva para 
ser usada em momentos de 
crise financeira”, ressaltou o 
coordenador.

FIXAR ORÇAMENTO mensal e buscar atendê-lo é essencial para uma vida organizadaMercado
POR MENOR QUE SEJA O VALOR, é necessário criar reserva mensal para que se tenha maior controle das receitas e despesas

Pandemia: é possível planejar 
as finanças em tempos de crise? 

Ascom GT
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REORGANIZAR

Planejamento financeiro envolve disciplina, organização, autocontrole e bom senso

Buscando a integração 
entre as forças policiais e a 
melhoria na execução dos 
serviços prestados, a Secre-
taria de Segurança Pública 
de Alagoas (SSP/AL) desen-
volveu um software que dará 
celeridade ao trabalho da 
Perícia Oficial (PO) e da Polícia 
Civil (PC).

Por meio do Forensis, um 
canal de comunicação total-
mente digital e otimizado, as 
requisições de exames peri-
ciais passam a ser feitas de 
maneira integrada com os 
demais softwares existentes 
dentro da Segurança Pública, 
d i m i n u i n d o  o  t e m p o -
-resposta dos chamados entre 
os órgãos.

A ferramenta, que foi 
criada pela Chefia de Desen-
volvimento de Programas de 
Informatização da SSP/AL, 
estava em fase de testes desde 
2020 e após melhoramentos 
em seu sistema foi oficial-
mente implantada em julho 
deste ano em todo o Instituto 
de Criminalística.

Para o major Cabral, chefe 
do setor desenvolvedor, o 
Forensis trará uma grande 
melhoria no trabalho dos 
órgãos e destaca que toda 
a Segurança Pública ganha 
com a aplicação da ferra-
menta, tendo em vista que 
todos fazem o uso de laudos 
periciais.  

“Com o software traba-
lhando de forma otimizada 
e organizada, o envio de soli-
citações entre a Perícia e a 
Polícia Civil acontecerá de 
maneira mais ágil, totalmente 
informatizada, sem a neces-
sidade de deslocamento para 
cumprir os trâmites legais, 
como era feito até antes da 
instalação”, disse Cabral.

Como funciona? 
O Forensis cria um canal 

direto de comunicação entre 
a Perícia e as delegacias de 
polícia de todo o Estado, que 
passam a ter acesso em tempo 
real, de todas as solicitações 
feitas entre os órgãos, do 
andamento e dos laudos dos 
exames periciais.

O software permite a 
inclusão de dados, como a 
geolocalização, que facilitará 
o serviço de deslocamento do 
Instituto Médico Legal (IML), 
evita o uso de papel, trazendo 

economia aos cofres públicos 
e auxiliando na preservação 
ambiental.

Com as informações 
centralizadas e inseridas no 
ambiente digital, o trabalho 
se tornará ainda mais efetivo, 
na agilidade da entrega das 
provas periciais, acelerando 
o trabalho de elucidação de 
casos, tirando criminosos de 
circulação e consequente-
mente diminuindo a violência 
em Alagoas. 

Segundo Wellington Melo, 
chefe do Instituto de Crimi-
nalística (IC), todos os casos 
do IC e IML serão geridos 
pelo Forensis, facilitando o 
trabalho dos peritos, que de 
qualquer lugar irão conseguir 
inserir e consultar os laudos.

“A  i m p l a n t a ç ã o  d o 
sistema tem uma avaliação 
muito positiva, pois estamos 
dando um salto de qualidade 
e modernidade no serviço 
prestado pela Perícia Oficial, 
gerenciando os  nossos 
exames periciais de forma 
mais centralizada, com boas 
práticas de segurança de 
informação e com uma forte 
consistência de dados”, afir-
mou o chefe do órgão. 

Para o delegado-geral da 
Polícia Civil, Carlos Alberto 
Reis, o Forensis irá melhorar 
todo o processo de comuni-
cação e integrar ainda mais 
as forças de Segurança do 
Estado.

“É uma ferramenta que 
vai dar mais agilidade  no 
desenvolvimento do traba-
lho de Polícia Judiciária 
visando desburocratizar o 
atendimento das perícias 
junto às vítimas, aspecto 
também importante no 
transcurso investigativo por 
ser, além de tudo, o sistema 
responsivo”, disse o Carlos 
Alberto Reis.

O secretário de Segurança 
Pública, Alfredo Gaspar de 
Mendonça, ressalta que a 
informatização e a atualiza-
ção nos serviços é essencial 
para todos os setores, garan-
tindo agilidade nos processos 
e na comunicação entre as 
forças.

“O Forensis surge da neces-
sidade existente e já demons-
tra sua eficiência quando 
colocado em prática. Desde 
de sua implantação, o tempo-
-resposta dos chamados vem 
caindo, priorizando o serviço, 
pensando em melhor atender 
os alagoanos ”, completou.

FORENSIS é a ferramenta tecnológica que dará respostas mais imediatas à polícia                       Estado

Vinícius Teodósio
Repórter
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TEMPO-RESPOSTA entre os trabalhos é reduzido para dar mais celeridade nas investigações da Segurança Pública 

Software deixa policiais e 
peritos mais sintonizados

SEGURANÇA PÚBLICA

Desenvolve software que dará celeridade ao trabalho de peritos e policiais; menos tempo nas investigações policiais
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O coordenador do Gabi-
nete de Gestão Integrada de 
Enfrentamento à Covid-19, 
Glaydson Moura, explicou 
como a eficiência na vacina-
ção funciona de modo efetivo: 
“De cada 100 doses recebidas, 
99 já estão sendo aplicadas”. O 
comprometimento da Prefei-
tura de Maceió tem elevado 
os índices de imunização e 
reduzindo diretamente as 
taxas de ocupação de UTIs e 
de óbitos. Segundo projeção, 
pelo menos, cerca de 150 mil 
vidas de maceioenses foram 
poupadas com a imunização 
efetiva.

O Ministério da Saúde, 
segundo o coordenador, 
entendia que os municípios, 
de modo geral, precisavam de 
cinco ou seis dias para vacinar 
15 mil pessoas. Moura expli-
cou que “dentro de um dia e 
meio, vacinamos mais de 10 
mil pessoas ou 20 mil pessoas 
por dia”.

A ordem do prefeito JHC, 
segundo Glaydson Moura, é 
efetivamente fazer com que o 
imunizante chegue ao braço 
dos maceioenses o quanto 
antes. É o esforço que tem 
colocado Maceió como refe-
rência em imunização.

“Ampliamos os pontos de 
vacinação e seus horários, 
fazemos corujão da vacina, 
maratona de 60 horas, plan-
tão de 24 horas. O importante 
é que quando a vacina chega, 
ela tem que estar no braço do 
maceioense”, justificou o coor-
denador.

A capital alagoana oscila 
entre 98 e 99% em eficiência 
imunizante. Moura traduz 

este percentual: “Isso quer 
dizer, na verdade, que a cada 
100 doses, 99 doses já estão 
aplicadas”. Tal compromisso 
com a imunização efetiva da 
população economicamente 
ativa faz o Município alcançar 
um patamar de 60% de vacina-
ção de toda a população, pelo 
menos, com a primeira dose.

Os reflexos da vacinação 
estão visíveis. De acordo com 
o Gabinete de Gestão Inte-
grada – Covid 19, o índice de 
óbito caiu (em média de 20%), 
o percentual de internação 
entrou em declínio, e a ocupa-
ção de UTI teve retrocesso nos 
últimos dias. Percentuais que 
levaram, inclusive, o Governo 
do Estado a aumentar a flexi-
bilização das medidas restriti-
vas de combate à covid 19.

A esperança, conforme 
explicou Moura, é que daqui 
a duas ou três semanas acon-
teça a imunização da popula-
ção de 30 anos, com ao menos 
a primeira dose da vacina. 

“E vamos começar [a vaci-

nar] o pessoal dos 20 anos, 
chegando então a 85% de vaci-
nação da população economi-
camente ativa, que é o alvo da 
vacinação”, afirmou o coorde-
nador.

No dia 10, gestantes, puér-
peras e lactantes começaram a 
serem imunizadas. 

Salvos
A projeção de vidas poupa-

das com o esforço feito pela 
Prefeitura de Maceió em 
vacinar o quanto antes sua 
população revela que, pelo 
menos, aproximadamente 
150 mil vidas foram poupadas. 
Ou seja, 21% da população 
elegível da capital alagoana já 
tomou a segunda dose.

É necessário dizer que a 
projeção também leva em 
consideração outros fatores 
como idade e comorbidades, 
por exemplo. O que leva a crer 
que o número pode ser ainda 
maior. Segundo a Universi-
dade Federal de Pelotas, no 
Rio Grande do Sul, na faixa 

dos maiores de 70 anos, a 
imunização salvou mais de 
40 mil vidas no Brasil. Ainda 
segundo os estudos da univer-
sidade, o caso de infecção fatal 
após a imunização completa 
representa apenas 0.02%. De 
modo geral, vacinas salvaram 
mais de 60 mil vidas, asse-
gura estudo da universidade 
gaúcha. 

Conforme os dados de 
estudo similar da Universi-
dade Federal de Alagoas, a 
queda nas mortes por covid 
19, nos últimos dias foi de 
17%, em Alagoas. Há unidades 
hospitalares, na capital, por 
exemplo, que não registram 
óbitos por covid 19 há dez dias.

A vacinação em massa 
evita atualmente ao menos 
quatro mortes por minuto no 
mundo e gera uma economia 
equivalente a R$ 250 milhões 
por dia, segundo estimativas 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e de um grupo 
de 21 pesquisadores, respecti-
vamente.

Os cálculos envolvem, 
neste caso, doenças como 
difteria, sarampo, coquelu-
che, poliomielite, rotavírus, 
pneumonia, diarreia, rubé-
ola e tétano. A maioria delas 
foi controlada ou eliminada 
no Brasil após campanhas de 
vacinação, mas pode voltar 
rapidamente se o patamar de 
pessoas vacinadas cair, como 
ocorreu com o sarampo.

Em se tratando da covid 
19, o Grupo Consultivo Estra-
tégico de Especialistas em 
Imunização da OMS (Sage) 
também concluiu sua análise 
sobre as vacinas. Com base nas 
evidências disponíveis, a OMS 
recomenda o imunizante para 
uso em adultos de 18 anos ou 
mais, em um esquema de duas 
doses com um espaçamento 
de duas a quatro semanas 
entre elas. Elas salvam vidas, 
sem dúvida.

De acordo com o infec-
tologista Fernando Maia, o 
número de vidas salvas, no 
geral, na capital alagoana está 
neste patamar de vidas salvas 
– 150 mil maceioenses. “Já se 
vê uma redução importante 
dos casos graves e óbitos entre 
idosos, que estão maciça-
mente vacinados”, pontuou o 
especialista.

E naturalmente, refor-
çou Maia, a redução é um 
direto resultado do processo 
eficiente de vacinação da 
população. “Vacina é o que 
salva, gente. Não tem jeito”, 
conclui o infectologista. Os 
dados contabilizados até o dia 
12 de julho dão conta que 568 
mil doses (entre 1ª e 2ª doses) 
foram aplicadas, em Maceió.

ESFORÇO é para que imunizante chegue aos braços dos maceioenses o quanto antesCotidiano
AGILIDADE vacinação reduz as taxas de ocupação das UTIs nas unidades de saúde e consegue salvar vidas

Covid-19: Maceió alcança 99% 
de eficiência em imunização
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Vacinação em ritmo acelerado tem se mostrado eficiente no controle à pandemia do coronavírus em Maceió
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PARA QUEM NÃO PODE ficar em casa, o ônibus é a alternativa mais em contaEspecial
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Mesmo com redução no número de usuários, setor precisou investir em 
serviços de sanitização e higienização dos ônibus para continuar ativo

Pandemia da Covid reforça a 
essencialidade do transporte 

público na vida do trabalhador

No momento em que o mundo teve que parar e a população se adaptar ao isolamento social 
na tentativa de evitar a proliferação do coronavírus, o setor de transporte público continuou ativo, 
levando e trazendo principalmente os trabalhadores essenciais para o combate à Covid-19. Assim 
como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, maqueiros, socorristas e pessoal dos servi-
ços gerais dos hospitais, motoristas e cobradores de ônibus também foram essenciais para que a 
vida “não parasse” durante a pandemia. E não parou. Essas categorias da área de saúde tiveram 
prioridade no transporte feito por ônibus, que também tiveram que passar por ações diárias de 
higienização para evitar a contaminação no caminho para o trabalho ou de volta para casa. O setor 
amargou prejuízos Brasil afora: foram R$ 14 bilhões de prejuízos para as empresas.

Thayanne Magalhães
Repórter
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O coordenador do Gabi-
nete de Gestão Integrada de 
Enfrentamento à Covid-19, 
Glaydson Moura, explicou 
como a eficiência na vacina-
ção funciona de modo efetivo: 
“De cada 100 doses recebidas, 
99 já estão sendo aplicadas”. O 
comprometimento da Prefei-
tura de Maceió tem elevado 
os índices de imunização e 
reduzindo diretamente as 
taxas de ocupação de UTIs e 
de óbitos. Segundo projeção, 
pelo menos, cerca de 150 mil 
vidas de maceioenses foram 
poupadas com a imunização 
efetiva.

O Ministério da Saúde, 
segundo o coordenador, 
entendia que os municípios, 
de modo geral, precisavam de 
cinco ou seis dias para vacinar 
15 mil pessoas. Moura expli-
cou que “dentro de um dia e 
meio, vacinamos mais de 10 
mil pessoas ou 20 mil pessoas 
por dia”.

A ordem do prefeito JHC, 
segundo Glaydson Moura, é 
efetivamente fazer com que o 
imunizante chegue ao braço 
dos maceioenses o quanto 
antes. É o esforço que tem 
colocado Maceió como refe-
rência em imunização.

“Ampliamos os pontos de 
vacinação e seus horários, 
fazemos corujão da vacina, 
maratona de 60 horas, plan-
tão de 24 horas. O importante 
é que quando a vacina chega, 
ela tem que estar no braço do 
maceioense”, justificou o coor-
denador.

A capital alagoana oscila 
entre 98 e 99% em eficiência 
imunizante. Moura traduz 

este percentual: “Isso quer 
dizer, na verdade, que a cada 
100 doses, 99 doses já estão 
aplicadas”. Tal compromisso 
com a imunização efetiva da 
população economicamente 
ativa faz o Município alcançar 
um patamar de 60% de vacina-
ção de toda a população, pelo 
menos, com a primeira dose.

Os reflexos da vacinação 
estão visíveis. De acordo com 
o Gabinete de Gestão Inte-
grada – Covid 19, o índice de 
óbito caiu (em média de 20%), 
o percentual de internação 
entrou em declínio, e a ocupa-
ção de UTI teve retrocesso nos 
últimos dias. Percentuais que 
levaram, inclusive, o Governo 
do Estado a aumentar a flexi-
bilização das medidas restriti-
vas de combate à covid 19.

A esperança, conforme 
explicou Moura, é que daqui 
a duas ou três semanas acon-
teça a imunização da popula-
ção de 30 anos, com ao menos 
a primeira dose da vacina. 

“E vamos começar [a vaci-

nar] o pessoal dos 20 anos, 
chegando então a 85% de vaci-
nação da população economi-
camente ativa, que é o alvo da 
vacinação”, afirmou o coorde-
nador.

No dia 10, gestantes, puér-
peras e lactantes começaram a 
serem imunizadas. 

Salvos
A projeção de vidas poupa-

das com o esforço feito pela 
Prefeitura de Maceió em 
vacinar o quanto antes sua 
população revela que, pelo 
menos, aproximadamente 
150 mil vidas foram poupadas. 
Ou seja, 21% da população 
elegível da capital alagoana já 
tomou a segunda dose.

É necessário dizer que a 
projeção também leva em 
consideração outros fatores 
como idade e comorbidades, 
por exemplo. O que leva a crer 
que o número pode ser ainda 
maior. Segundo a Universi-
dade Federal de Pelotas, no 
Rio Grande do Sul, na faixa 

dos maiores de 70 anos, a 
imunização salvou mais de 
40 mil vidas no Brasil. Ainda 
segundo os estudos da univer-
sidade, o caso de infecção fatal 
após a imunização completa 
representa apenas 0.02%. De 
modo geral, vacinas salvaram 
mais de 60 mil vidas, asse-
gura estudo da universidade 
gaúcha. 

Conforme os dados de 
estudo similar da Universi-
dade Federal de Alagoas, a 
queda nas mortes por covid 
19, nos últimos dias foi de 
17%, em Alagoas. Há unidades 
hospitalares, na capital, por 
exemplo, que não registram 
óbitos por covid 19 há dez dias.

A vacinação em massa 
evita atualmente ao menos 
quatro mortes por minuto no 
mundo e gera uma economia 
equivalente a R$ 250 milhões 
por dia, segundo estimativas 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e de um grupo 
de 21 pesquisadores, respecti-
vamente.

Os cálculos envolvem, 
neste caso, doenças como 
difteria, sarampo, coquelu-
che, poliomielite, rotavírus, 
pneumonia, diarreia, rubé-
ola e tétano. A maioria delas 
foi controlada ou eliminada 
no Brasil após campanhas de 
vacinação, mas pode voltar 
rapidamente se o patamar de 
pessoas vacinadas cair, como 
ocorreu com o sarampo.

Em se tratando da covid 
19, o Grupo Consultivo Estra-
tégico de Especialistas em 
Imunização da OMS (Sage) 
também concluiu sua análise 
sobre as vacinas. Com base nas 
evidências disponíveis, a OMS 
recomenda o imunizante para 
uso em adultos de 18 anos ou 
mais, em um esquema de duas 
doses com um espaçamento 
de duas a quatro semanas 
entre elas. Elas salvam vidas, 
sem dúvida.

De acordo com o infec-
tologista Fernando Maia, o 
número de vidas salvas, no 
geral, na capital alagoana está 
neste patamar de vidas salvas 
– 150 mil maceioenses. “Já se 
vê uma redução importante 
dos casos graves e óbitos entre 
idosos, que estão maciça-
mente vacinados”, pontuou o 
especialista.

E naturalmente, refor-
çou Maia, a redução é um 
direto resultado do processo 
eficiente de vacinação da 
população. “Vacina é o que 
salva, gente. Não tem jeito”, 
conclui o infectologista. Os 
dados contabilizados até o dia 
12 de julho dão conta que 568 
mil doses (entre 1ª e 2ª doses) 
foram aplicadas, em Maceió.

ESFORÇO é para que imunizante chegue aos braços dos maceioenses o quanto antesCotidiano
AGILIDADE vacinação reduz as taxas de ocupação das UTIs nas unidades de saúde e consegue salvar vidas

Covid-19: Maceió alcança 99% 
de eficiência em imunização
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De acordo com a Confede-
ração Nacional dos Transportes 
(CNT), a demanda dos trans-
portes públicos nas capitais teve 
uma queda de 80% desde 2020, 
quando teve início a pande-
mia. Mais de 97% das empre-
sas de ônibus urbanos foram 
afetadas nesse período e 78% 
do segmento de metrô e trens 
também foram prejudicados. 
O prejuízo ao setor é de R$ 14 
bilhões em todo o país,desde o 
início da pandemia até abril de 
2021. Os dados são da Associa-
ção Nacional das Empresas de 
Transportes Urbanos (NTU).

O  p re s i d e n t e  d o  Si n d i -
cato das Empresas de Trans-
porte Urbano de Passageiros 
de Maceió(Sintur), Guilherme 
Borges,  conta que logo no 
primeiro mês de pandemia 
-março de 2020 -, foi regis-
trada uma queda de mais de 
meio milhão de passageiros em 
comparação com o mês ante-
rior. De um mês para o outro, 
500 mil passageiros deixaram de 
andar de ônibus.

“A pandemia agravou um 
quadro que já estava se dete-
riorando há muito tempo. As 
empresas atuaram durante três 
anos com uma tarifa ‘congelada’ e 
desatualizada. O último reajuste 
havia ocorrido em fevereiro de 
2018. Isso, somado ao fato de 
que a média de passageiros vem 
caindo consideravelmente desde 
2014, colocou o setor do trans-
porte público em uma realidade 
extremamente delicada”, explica 
o presidente do Sinturb.

Se no primeiro mês da pande-
mia a queda foi de meio milhão, 
no mês seguinte, a queda foi 
ainda maior.“Quase dois milhões 
de passageiros a menos. O mês 
de maio de 2020 teve o menor 
registro de passageiros dos últi-
mos anos, 1.727.110, enquanto 
um ano antes, em maio de 2019, 
o total de passageiros regis-
trado foi de 5.513.978, mais do 
que o triplo. Foi uma queda de 
aproximadamente 70%”, conta 
Guilherme Borges.

O presidente do Sinturb 
explica ainda que, comparando 
o ano anterior à pandemia e o 
período seguinte, foram mais 
de 27,7 milhões de passageiros 
a menos, uma queda de aproxi-
madamente 45,6%. Em termos 
mensais, foram 2.313.156 passa-
geiros a menos.

“Nossa frota está adequada 
à demanda. Atualmente, opera-
mos com cerca de 80% da frota 
completa, e carregamos 70% do 
total de passageiros que trans-
portávamos antes da pandemia. 
Ou seja, a oferta está maior do 
que a demanda. As situações de 
lotação que ocorrem são mais 
pontuais, e nos horários de pico. 
A Superintendência Munici-
pal de Transportes e Trânsito 
(SMTT ) vem acompanhando 
esses casos para amenizar as 
ocorrências de lotação”, conti-
nua.

Guilherme Borges conta 
que entre  as  pr incipais 
despesas das empresas de 
ônibus de Maceió, estão 
as  gratuidades que não 
são custeadas pelo poder 
público. “Hoje, apenas as 
gratuidades por patologias 
são custeadas pelo municí-
pio. Ainda estamos aguar-
dando a aprovação da lei 
que vai garantir o subsídio 
dos estudantes (passe livre). 
Os passageiros idosos e defi-
cientes ainda não são custea-
dos, apesar de já termos feito 
a solicitação para este fim. 
Esse custeio é necessário, 
pois a gratuidade para essas 
duas categorias, apesar de 
muito importante, encarece 
a tarifa para os passageiros 
pagantes”, explica.

O presidente do Sinturb 
esclarece ainda que o setor 
está aguardando a deso-
neração do Imposto Sobre 
Serviços (ISS), e que já foi 
solicitado ao Governo de 
Alagoas a desoneração do 
Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Prestação de 
Serviços de Transporte Inte-
restadual e Intermunicipal 
e de Comunicação (ICMS) 
do diesel e do Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA), como 
já ocorre em outros esta-
dos. A do IPVA, inclusive, já 
foi concedida às vans que 
fazem o transporte inter-
municipal, mas o transporte 
público ainda não recebeu 
essa contrapartida.

“O sistema tem operado 
de forma deficitária, com 
acúmulo de prejuízos para 
o setor, e enquanto não for 
possível alcançar o equilí-
brio econômico-financeiro, 
é necessário que a Prefeitura 
de Maceió forneça subsí-
dios para que não ocorra 
um colapso no transporte 
público”, lamenta Guilherme.

Os empresários acredi-
tam que, após a pandemia, 
deve haver uma retomada da 
economia e acreditam que a 
população vai voltar a usar 
plenamente o transporte 
público, permitindo que as 
empresas voltem a contratar. 

“Nós entendemos que 
o transporte não deve ficar 
d e p e n d e n d o  e xc l u s i va -
mente da tarifa. É necessário 
o aporte do poder conce-
dente - no caso, a Prefei-
tura, que é responsável pelo 
contrato.O subsídio é neces-
sário para complementar a 
tarifa de remuneração das 
concessionárias, para que 

a tarifa pública não seja tão 
cara para o passageiro. Desta 
forma, as empresas podem 
se concentrar em prestar 
um serviço de qualidade, em 
vez de focar na quantidade 
de passageiros, deixando 
assim o sistema equilibrado 
econômica e financeira-
mente”, concluiu.

A reportagem entrou em 
contato com a assessoria 
da Secretaria do Estado da 
Fazenda (Sefaz), e questio-
nou sobre a possibilidade 
de haver a desoneração dos 
impostos solicitados pelas 
empresas e o órgão informou 
que está analisando o pleito.

Mesmo com todos os preju-
ízos citados pelo presidente do 
Sinturb, o serviço não parou. 
Para muitos trabalhadores, o 
transporte coletivo é a única 
opção para ir e voltar do traba-
lho.

Quando a pandemia come-
çou, o professor Leonardo 
Costa continuou indo dar 
aulas e enfrentando os ônibus 
lotados. “As aulas são híbridas 
para os alunos que assistem 
uma parte na escola e outra de 
casa. Mesmo as aulas online 
são dadas da escola pelos 
professores”, explicou. 

Leonardo precisa estar 
na sala de aulas às 7h, e para 
chegar no horário, sai de 
casa entre 5h40 e 6h. “Geral-
mente é horário de pico e os 
ônibus estão muito cheios. 
Eu moro no Benedito Bentes 
e as pessoas que usam trans-
porte coletivo não respeitam 
os protocolos de segurança. 
Muita gente usa máscara no 
queixo e se você for reclamar, 
arruma uma briga. Só esse ano 
eu quase fui agredido umas 
três vezes por reclamar”, conta 
o professor. 

Com a redução da quan-
tidade de ônibus circulando, 
Leonardo Costa conta que a 
situação ficou ainda pior. “Em 
alguns dias, com o Centro da 
cidade fechado, o movimento 
de passageiros era ainda pior. 
Ônibus sempre cheios. Muita 
aglomeração. Mas qual a 
opção do trabalhador? Sem 
o transporte público muitos 
teriam ficado impossibilita-
dos de trabalhar. O transporte 
público é essencial para quem 
não teve a possibilidade de 
ficar em casa, principalmente 
sem auxílio emergencial”, 
concluiu. 

A  e s t u d a n t e  Ju l i a n a 
Cardoso afirma que, sem o 
transporte coletivo, não conse-
guiria se manter no mercado 
de trabalho. “Sou estudante 
de Marketing e não consegui-
ria chegar até o estágio sem o 
ônibus. Ficaria inviável pagar 
outro tipo de transporte. Falo 

por mim e por outros trabalha-
dores que não possuem trans-
porte próprio”, afirma.

Juliana Cardoso disse 
que sentiu medo de se expor 
durante a pandemia, mas 
muitos trabalhadores não 
puderam parar ou trabalhar 
de casa. “A diminuição do 
número de ônibus circulando 
foi um dos problemas enfren-
tados por quem precisa sair de 
casa todos os dias e trabalhar. 
Trabalhadores de shoppings, 
supermercados e do Centro 
não puderam parar e tiverem 
de lidar com a aglomeração 
e muitas pessoas desrespei-
tando o uso de máscara, sem 
cobrir o nariz, por exemplo. De 
todo modo, o transporte cole-
tivo continua sendo a melhor 
opção para quem precisa de 
deslocar dentro da cidade.”, 
opinou a estudante. 

A jornalista Soraya Leite 
precisa sair do Eustáquio 
Gomes, na parte alta de Maceió, 
até o Jaraguá, para trabalhar 
diariamente. Ela conta que, 
durante a pandemia, sentia 
uma breve sensação de estar 
protegida por pegar o trans-
porte ainda no terminal, mas 
que logo o veículo ia ficando 
lotado. “Cada pessoa que 
entrava virava um transmissor 
em potencial do vírus. Virou 
meio que uma neurose silen-
ciosa. Álcool em gel era como 
um vício, e as doses come-
çaram a ficar maiores e mais 
frequentes”, relata.

Porém, apesar dos riscos, 
ir ao trabalho de transporte 
público ainda é a única saída 
para o trabalhador. “Essen-
cial não é bem o termo que se 
deve usar para o transporte 
coletivo. É bem mais que isso. 
É a única saída da maioria dos 
trabalhadores, para os quais 
ficar em casa não foi opção. 
No meu caso, passei um bom 
tempo em home office. Até 
que chegou o momento de 
voltar, mesmo em meio a uma 
pandemia que não dava sinais 
de estar recuando”, contou a 
jornalista.

Somente em maio de 2021, 
após mais de um ano de pande-
mia e de muita reivindicação, 
os motoristas e cobradores do 
transporte coletivo de Alagoas 
conseguiram a prioridade para a 
vacina contra a Covid-19. “Perdi 
amigos para essa doença. Dos 
2.500 trabalhadores que estão 
atuando no transporte cole-
tivo em Maceió, 750 tiveram 
que se afastar porque se conta-
minaram com a Covid-19. Ou 
seja, 30% do pessoal”, conta o 
presidente Sindicato dos Traba-
lhadores em Transportes Rodo-
viários no Estado de Alagoas 
(Sinttro/AL), Sandro Reges.

Para Sandro, o número alto 
de trabalhadores acometidos 
pela Covid-19 se deu pela falta 
de suporte necessário para a 
proteção de motoristas e cobra-
dores. “A gente sabe do risco, 
mas também sabe da impor-
tância de ajudar a população. 
Apesar de não sermos reco-
nhecidos pelo o poder público, 
exercemos um serviço essencial 
para a população”, explicou.

Além da vacinação dos 
trabalhadores, os empresários 
do setor informaram que medi-
das como a sanitização dos 
veículos para conter o avanço 
do coronavírus foram tomadas 
desde o início da pandemia.

“Desde o início, os motoris-
tas e os cobradores têm tomado 
todos os cuidados necessários. 
As empresas mantêm as precau-
ções diárias de segurança, como 
a sanitização e a higienização 
dos ônibus e a distribuição de 

máscaras e álcool em gel para 
todos os seus funcionários”, 
disse o presidente do Sinturb.

Guilherme Borges afirma 
ainda que, em Maceió, é obri-
gatório que o passageiro entre 
e permaneça de máscara no 
ônibus. O mesmo vale para os 
rodoviários. Também foram 
colocados cartazes e adesivos 
nos veículos sobre prevenção 
contra o vírus.

Porém,  Sandro Reges 
reclama que faltou o apoio dos 
gestores nas três esferas: federal, 
estadual e municipal. “Às vezes, 
a gente que trabalha no ramo de 
transporte público, acha que os 
gestores sentem raiva do setor. A 
empresa divulga todos os dias os 
ônibus lotados, mas os políticos 
não estão nem aí. É absurdo”, 
lamentou o líder de classe.

Dos 640 ônibus que circula-
vam em Maceió antes da pande-
mia, continuaram rodando 
430 veículos na cidade. Sandro 
Reges conta que foram demi-
tidos 1.100 trabalhadores do 
setor. “O prejuízo no setor não 

é culpa das gratuidades, a culpa 
é do poder público que nunca 
priorizou o transporte público. 
Aqui em Maceió o transporte 
é uma verdadeira bagunça e 
sempre foi assim. Tenho 33 anos 
na categoria e sempre senti que 
somos segundo plano. Entra 
prefeito, sai prefeito e o sistema 
não muda”, afirma o presidente 
do Sinttro.

Na opinião de Sandro Reges, 
para que haja melhoria no setor, 
há a necessidade de investi-
mento por parte das empresas, 
e a Prefeitura subsidiar as gratui-
dades e isentar as empresas de 
pagarem impostos.

“Porque na verdade não 
são as empresas que pagam 
impostos, são os passageiros 
que acabam pagando. Porque 
as empresas são apenas arre-
batadoras, e repassam para a 
Prefeitura e Estado. No Recife 
as empresas não pagam, por 
exemplo, IPVA, ICMS, ISS e 
outros impostos. Isso melhora a 
vida do trabalhador e também a 
do passageiro”, concluiu.

A Superintendência Muni-
cipal de Transportes e Trânsito 
(SMTT) informou, através de 
nota, que trabalha diariamente 
para modernizar o Sistema 
Integrado de Mobilidade de 
Maceió (SIMM) e implemen-
tar medidas que beneficiem a 
população. 

“Somente nos seis primeiros 
meses deste ano foram execu-
tadas a expansão da bilheta-
gem eletrônica, que oferece 
maior segurança e praticidade 
no embarque; criação e ajuste 
de linhas para otimizar o aten-
dimento aos cidadãos; além 
da redução da tarifa, que gera 
maior economia”, informou a 
assessoria do órgão municipal.

A nota diz  ainda que 
também já foram executadas 
mudanças em sentidos de vias 
para facilitar a circulação dos 
veículos do transporte público, 
aumentando a cobertura nas 
comunidades. Outra medida 
estudada é a viabilidade de 
expansão das faixas prioritárias 
ou exclusivas para os ônibus, 
que agilizam o deslocamento 
da população.

“Sobre a oferta de coletivos 
em Maceió, o órgão reforça que 

determinou que as empresas de 
ônibus são proibidas de reduzir 
a frota que circula na capital. A 
decisão, publicada no Diário 
Oficial do Município, está em 
vigor desde o dia 11 de março 
deste ano. A portaria estabe-
lece o reforço de, no mínimo, 
20% na frota de veículos e o 
quantitativo pode ser alterado 
mediante a necessidade apre-
sentada pelo número de passa-
geiros”, explica.  

A SMTT afirma ainda que, 
diariamente, as equipes de 
fiscalização são deslocadas 
para avaliar a operação dos 
ônibus nos principais corredo-
res de transportes da capital. 
Além das ações fiscalizatórias 

da Superintendência, os cida-
dãos podem enviar suas recla-
mações para o Disque SMTT, 
no número 118, que funciona 
de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 19h.

Há ainda um canal exclu-
sivo para reclamações relacio-
nadas ao transporte público. 
Pelo Whatsapp (82) 98134-
6858, onde os usuários devem 
enviar as informações, além de 
fotos e vídeos.

E os clandestinos?
Sobre a atuação dos clan-

destinos na capital, a SMTT 
ressalta que esse tipo de 
transporte não proporciona 
nenhum tipo de segurança aos 
cidadãos, pois não se subme-
tem a nenhum tipo de vistoria 
junto ao Município. Durante 
as fiscalizações, que são reali-
zadas todos os dias, é muito 
comum encontrar carros com 
cintos de segurança inoperan-
tes, automóveis com pneus 
em péssimas condições, pára-
-brisas danificados e condu-
tores trafegando sem possuir 
a Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH), gerando riscos à 
integridade física dos cidadãos.

Os números do prejuízo: R$ 14 bilhões no País

Gratuidades nos ônibus não custeadas pelo poder 
público pesam no bolso do passageiro que paga

“Mais do que essencial, a única opção 
para a maioria dos trabalhadores”

“Somos essenciais mas, não prioridade 
para o poder público”, diz sindicalista

O que a SMTT diz sobre os problemas do setor

NO COMÉRCIO

Mudanças nos dias e horários de funcionamento do centro comercial de Maceió provocaram grande presença de usuários nos pontos de ônibus

PANDEMIA

Também trouxe novos costumes para embarque e desembarque de passageiros

DESINFECTAR:

Antes de cada saída das garagens

UM CUIDADO

A mais nos ônibus com higienização e sanitização dos veículos todos os dias
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De acordo com a Confede-
ração Nacional dos Transportes 
(CNT), a demanda dos trans-
portes públicos nas capitais teve 
uma queda de 80% desde 2020, 
quando teve início a pande-
mia. Mais de 97% das empre-
sas de ônibus urbanos foram 
afetadas nesse período e 78% 
do segmento de metrô e trens 
também foram prejudicados. 
O prejuízo ao setor é de R$ 14 
bilhões em todo o país,desde o 
início da pandemia até abril de 
2021. Os dados são da Associa-
ção Nacional das Empresas de 
Transportes Urbanos (NTU).

O  p re s i d e n t e  d o  Si n d i -
cato das Empresas de Trans-
porte Urbano de Passageiros 
de Maceió(Sintur), Guilherme 
Borges,  conta que logo no 
primeiro mês de pandemia 
-março de 2020 -, foi regis-
trada uma queda de mais de 
meio milhão de passageiros em 
comparação com o mês ante-
rior. De um mês para o outro, 
500 mil passageiros deixaram de 
andar de ônibus.

“A pandemia agravou um 
quadro que já estava se dete-
riorando há muito tempo. As 
empresas atuaram durante três 
anos com uma tarifa ‘congelada’ e 
desatualizada. O último reajuste 
havia ocorrido em fevereiro de 
2018. Isso, somado ao fato de 
que a média de passageiros vem 
caindo consideravelmente desde 
2014, colocou o setor do trans-
porte público em uma realidade 
extremamente delicada”, explica 
o presidente do Sinturb.

Se no primeiro mês da pande-
mia a queda foi de meio milhão, 
no mês seguinte, a queda foi 
ainda maior.“Quase dois milhões 
de passageiros a menos. O mês 
de maio de 2020 teve o menor 
registro de passageiros dos últi-
mos anos, 1.727.110, enquanto 
um ano antes, em maio de 2019, 
o total de passageiros regis-
trado foi de 5.513.978, mais do 
que o triplo. Foi uma queda de 
aproximadamente 70%”, conta 
Guilherme Borges.

O presidente do Sinturb 
explica ainda que, comparando 
o ano anterior à pandemia e o 
período seguinte, foram mais 
de 27,7 milhões de passageiros 
a menos, uma queda de aproxi-
madamente 45,6%. Em termos 
mensais, foram 2.313.156 passa-
geiros a menos.

“Nossa frota está adequada 
à demanda. Atualmente, opera-
mos com cerca de 80% da frota 
completa, e carregamos 70% do 
total de passageiros que trans-
portávamos antes da pandemia. 
Ou seja, a oferta está maior do 
que a demanda. As situações de 
lotação que ocorrem são mais 
pontuais, e nos horários de pico. 
A Superintendência Munici-
pal de Transportes e Trânsito 
(SMTT ) vem acompanhando 
esses casos para amenizar as 
ocorrências de lotação”, conti-
nua.

Guilherme Borges conta 
que entre  as  pr incipais 
despesas das empresas de 
ônibus de Maceió, estão 
as  gratuidades que não 
são custeadas pelo poder 
público. “Hoje, apenas as 
gratuidades por patologias 
são custeadas pelo municí-
pio. Ainda estamos aguar-
dando a aprovação da lei 
que vai garantir o subsídio 
dos estudantes (passe livre). 
Os passageiros idosos e defi-
cientes ainda não são custea-
dos, apesar de já termos feito 
a solicitação para este fim. 
Esse custeio é necessário, 
pois a gratuidade para essas 
duas categorias, apesar de 
muito importante, encarece 
a tarifa para os passageiros 
pagantes”, explica.

O presidente do Sinturb 
esclarece ainda que o setor 
está aguardando a deso-
neração do Imposto Sobre 
Serviços (ISS), e que já foi 
solicitado ao Governo de 
Alagoas a desoneração do 
Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Prestação de 
Serviços de Transporte Inte-
restadual e Intermunicipal 
e de Comunicação (ICMS) 
do diesel e do Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA), como 
já ocorre em outros esta-
dos. A do IPVA, inclusive, já 
foi concedida às vans que 
fazem o transporte inter-
municipal, mas o transporte 
público ainda não recebeu 
essa contrapartida.

“O sistema tem operado 
de forma deficitária, com 
acúmulo de prejuízos para 
o setor, e enquanto não for 
possível alcançar o equilí-
brio econômico-financeiro, 
é necessário que a Prefeitura 
de Maceió forneça subsí-
dios para que não ocorra 
um colapso no transporte 
público”, lamenta Guilherme.

Os empresários acredi-
tam que, após a pandemia, 
deve haver uma retomada da 
economia e acreditam que a 
população vai voltar a usar 
plenamente o transporte 
público, permitindo que as 
empresas voltem a contratar. 

“Nós entendemos que 
o transporte não deve ficar 
d e p e n d e n d o  e xc l u s i va -
mente da tarifa. É necessário 
o aporte do poder conce-
dente - no caso, a Prefei-
tura, que é responsável pelo 
contrato.O subsídio é neces-
sário para complementar a 
tarifa de remuneração das 
concessionárias, para que 

a tarifa pública não seja tão 
cara para o passageiro. Desta 
forma, as empresas podem 
se concentrar em prestar 
um serviço de qualidade, em 
vez de focar na quantidade 
de passageiros, deixando 
assim o sistema equilibrado 
econômica e financeira-
mente”, concluiu.

A reportagem entrou em 
contato com a assessoria 
da Secretaria do Estado da 
Fazenda (Sefaz), e questio-
nou sobre a possibilidade 
de haver a desoneração dos 
impostos solicitados pelas 
empresas e o órgão informou 
que está analisando o pleito.

Mesmo com todos os preju-
ízos citados pelo presidente do 
Sinturb, o serviço não parou. 
Para muitos trabalhadores, o 
transporte coletivo é a única 
opção para ir e voltar do traba-
lho.

Quando a pandemia come-
çou, o professor Leonardo 
Costa continuou indo dar 
aulas e enfrentando os ônibus 
lotados. “As aulas são híbridas 
para os alunos que assistem 
uma parte na escola e outra de 
casa. Mesmo as aulas online 
são dadas da escola pelos 
professores”, explicou. 

Leonardo precisa estar 
na sala de aulas às 7h, e para 
chegar no horário, sai de 
casa entre 5h40 e 6h. “Geral-
mente é horário de pico e os 
ônibus estão muito cheios. 
Eu moro no Benedito Bentes 
e as pessoas que usam trans-
porte coletivo não respeitam 
os protocolos de segurança. 
Muita gente usa máscara no 
queixo e se você for reclamar, 
arruma uma briga. Só esse ano 
eu quase fui agredido umas 
três vezes por reclamar”, conta 
o professor. 

Com a redução da quan-
tidade de ônibus circulando, 
Leonardo Costa conta que a 
situação ficou ainda pior. “Em 
alguns dias, com o Centro da 
cidade fechado, o movimento 
de passageiros era ainda pior. 
Ônibus sempre cheios. Muita 
aglomeração. Mas qual a 
opção do trabalhador? Sem 
o transporte público muitos 
teriam ficado impossibilita-
dos de trabalhar. O transporte 
público é essencial para quem 
não teve a possibilidade de 
ficar em casa, principalmente 
sem auxílio emergencial”, 
concluiu. 

A  e s t u d a n t e  Ju l i a n a 
Cardoso afirma que, sem o 
transporte coletivo, não conse-
guiria se manter no mercado 
de trabalho. “Sou estudante 
de Marketing e não consegui-
ria chegar até o estágio sem o 
ônibus. Ficaria inviável pagar 
outro tipo de transporte. Falo 

por mim e por outros trabalha-
dores que não possuem trans-
porte próprio”, afirma.

Juliana Cardoso disse 
que sentiu medo de se expor 
durante a pandemia, mas 
muitos trabalhadores não 
puderam parar ou trabalhar 
de casa. “A diminuição do 
número de ônibus circulando 
foi um dos problemas enfren-
tados por quem precisa sair de 
casa todos os dias e trabalhar. 
Trabalhadores de shoppings, 
supermercados e do Centro 
não puderam parar e tiverem 
de lidar com a aglomeração 
e muitas pessoas desrespei-
tando o uso de máscara, sem 
cobrir o nariz, por exemplo. De 
todo modo, o transporte cole-
tivo continua sendo a melhor 
opção para quem precisa de 
deslocar dentro da cidade.”, 
opinou a estudante. 

A jornalista Soraya Leite 
precisa sair do Eustáquio 
Gomes, na parte alta de Maceió, 
até o Jaraguá, para trabalhar 
diariamente. Ela conta que, 
durante a pandemia, sentia 
uma breve sensação de estar 
protegida por pegar o trans-
porte ainda no terminal, mas 
que logo o veículo ia ficando 
lotado. “Cada pessoa que 
entrava virava um transmissor 
em potencial do vírus. Virou 
meio que uma neurose silen-
ciosa. Álcool em gel era como 
um vício, e as doses come-
çaram a ficar maiores e mais 
frequentes”, relata.

Porém, apesar dos riscos, 
ir ao trabalho de transporte 
público ainda é a única saída 
para o trabalhador. “Essen-
cial não é bem o termo que se 
deve usar para o transporte 
coletivo. É bem mais que isso. 
É a única saída da maioria dos 
trabalhadores, para os quais 
ficar em casa não foi opção. 
No meu caso, passei um bom 
tempo em home office. Até 
que chegou o momento de 
voltar, mesmo em meio a uma 
pandemia que não dava sinais 
de estar recuando”, contou a 
jornalista.

Somente em maio de 2021, 
após mais de um ano de pande-
mia e de muita reivindicação, 
os motoristas e cobradores do 
transporte coletivo de Alagoas 
conseguiram a prioridade para a 
vacina contra a Covid-19. “Perdi 
amigos para essa doença. Dos 
2.500 trabalhadores que estão 
atuando no transporte cole-
tivo em Maceió, 750 tiveram 
que se afastar porque se conta-
minaram com a Covid-19. Ou 
seja, 30% do pessoal”, conta o 
presidente Sindicato dos Traba-
lhadores em Transportes Rodo-
viários no Estado de Alagoas 
(Sinttro/AL), Sandro Reges.

Para Sandro, o número alto 
de trabalhadores acometidos 
pela Covid-19 se deu pela falta 
de suporte necessário para a 
proteção de motoristas e cobra-
dores. “A gente sabe do risco, 
mas também sabe da impor-
tância de ajudar a população. 
Apesar de não sermos reco-
nhecidos pelo o poder público, 
exercemos um serviço essencial 
para a população”, explicou.

Além da vacinação dos 
trabalhadores, os empresários 
do setor informaram que medi-
das como a sanitização dos 
veículos para conter o avanço 
do coronavírus foram tomadas 
desde o início da pandemia.

“Desde o início, os motoris-
tas e os cobradores têm tomado 
todos os cuidados necessários. 
As empresas mantêm as precau-
ções diárias de segurança, como 
a sanitização e a higienização 
dos ônibus e a distribuição de 

máscaras e álcool em gel para 
todos os seus funcionários”, 
disse o presidente do Sinturb.

Guilherme Borges afirma 
ainda que, em Maceió, é obri-
gatório que o passageiro entre 
e permaneça de máscara no 
ônibus. O mesmo vale para os 
rodoviários. Também foram 
colocados cartazes e adesivos 
nos veículos sobre prevenção 
contra o vírus.

Porém,  Sandro Reges 
reclama que faltou o apoio dos 
gestores nas três esferas: federal, 
estadual e municipal. “Às vezes, 
a gente que trabalha no ramo de 
transporte público, acha que os 
gestores sentem raiva do setor. A 
empresa divulga todos os dias os 
ônibus lotados, mas os políticos 
não estão nem aí. É absurdo”, 
lamentou o líder de classe.

Dos 640 ônibus que circula-
vam em Maceió antes da pande-
mia, continuaram rodando 
430 veículos na cidade. Sandro 
Reges conta que foram demi-
tidos 1.100 trabalhadores do 
setor. “O prejuízo no setor não 

é culpa das gratuidades, a culpa 
é do poder público que nunca 
priorizou o transporte público. 
Aqui em Maceió o transporte 
é uma verdadeira bagunça e 
sempre foi assim. Tenho 33 anos 
na categoria e sempre senti que 
somos segundo plano. Entra 
prefeito, sai prefeito e o sistema 
não muda”, afirma o presidente 
do Sinttro.

Na opinião de Sandro Reges, 
para que haja melhoria no setor, 
há a necessidade de investi-
mento por parte das empresas, 
e a Prefeitura subsidiar as gratui-
dades e isentar as empresas de 
pagarem impostos.

“Porque na verdade não 
são as empresas que pagam 
impostos, são os passageiros 
que acabam pagando. Porque 
as empresas são apenas arre-
batadoras, e repassam para a 
Prefeitura e Estado. No Recife 
as empresas não pagam, por 
exemplo, IPVA, ICMS, ISS e 
outros impostos. Isso melhora a 
vida do trabalhador e também a 
do passageiro”, concluiu.

A Superintendência Muni-
cipal de Transportes e Trânsito 
(SMTT) informou, através de 
nota, que trabalha diariamente 
para modernizar o Sistema 
Integrado de Mobilidade de 
Maceió (SIMM) e implemen-
tar medidas que beneficiem a 
população. 

“Somente nos seis primeiros 
meses deste ano foram execu-
tadas a expansão da bilheta-
gem eletrônica, que oferece 
maior segurança e praticidade 
no embarque; criação e ajuste 
de linhas para otimizar o aten-
dimento aos cidadãos; além 
da redução da tarifa, que gera 
maior economia”, informou a 
assessoria do órgão municipal.

A nota diz  ainda que 
também já foram executadas 
mudanças em sentidos de vias 
para facilitar a circulação dos 
veículos do transporte público, 
aumentando a cobertura nas 
comunidades. Outra medida 
estudada é a viabilidade de 
expansão das faixas prioritárias 
ou exclusivas para os ônibus, 
que agilizam o deslocamento 
da população.

“Sobre a oferta de coletivos 
em Maceió, o órgão reforça que 

determinou que as empresas de 
ônibus são proibidas de reduzir 
a frota que circula na capital. A 
decisão, publicada no Diário 
Oficial do Município, está em 
vigor desde o dia 11 de março 
deste ano. A portaria estabe-
lece o reforço de, no mínimo, 
20% na frota de veículos e o 
quantitativo pode ser alterado 
mediante a necessidade apre-
sentada pelo número de passa-
geiros”, explica.  

A SMTT afirma ainda que, 
diariamente, as equipes de 
fiscalização são deslocadas 
para avaliar a operação dos 
ônibus nos principais corredo-
res de transportes da capital. 
Além das ações fiscalizatórias 

da Superintendência, os cida-
dãos podem enviar suas recla-
mações para o Disque SMTT, 
no número 118, que funciona 
de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 19h.

Há ainda um canal exclu-
sivo para reclamações relacio-
nadas ao transporte público. 
Pelo Whatsapp (82) 98134-
6858, onde os usuários devem 
enviar as informações, além de 
fotos e vídeos.

E os clandestinos?
Sobre a atuação dos clan-

destinos na capital, a SMTT 
ressalta que esse tipo de 
transporte não proporciona 
nenhum tipo de segurança aos 
cidadãos, pois não se subme-
tem a nenhum tipo de vistoria 
junto ao Município. Durante 
as fiscalizações, que são reali-
zadas todos os dias, é muito 
comum encontrar carros com 
cintos de segurança inoperan-
tes, automóveis com pneus 
em péssimas condições, pára-
-brisas danificados e condu-
tores trafegando sem possuir 
a Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH), gerando riscos à 
integridade física dos cidadãos.

Os números do prejuízo: R$ 14 bilhões no País

Gratuidades nos ônibus não custeadas pelo poder 
público pesam no bolso do passageiro que paga

“Mais do que essencial, a única opção 
para a maioria dos trabalhadores”

“Somos essenciais mas, não prioridade 
para o poder público”, diz sindicalista

O que a SMTT diz sobre os problemas do setor

NO COMÉRCIO

Mudanças nos dias e horários de funcionamento do centro comercial de Maceió provocaram grande presença de usuários nos pontos de ônibus

PANDEMIA

Também trouxe novos costumes para embarque e desembarque de passageiros

DESINFECTAR:

Antes de cada saída das garagens

UM CUIDADO

A mais nos ônibus com higienização e sanitização dos veículos todos os dias
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  A estreia de Ney 
Franco
Se vai ser sempre assim é 
difícil de explicar, mas que 
o CSA foi muito melhor 
do que na época do Bruno 
Pivetti, não resta a menor 
dúvida. Antes era um time 
sem padrão de jogo e sem 
vontade de buscar o melhor 
jogo. Se foi pela intervenção 
do Ney Franco não sabe-
mos, mas o CSA, mesmo 
perdendo, mostrou outro 
comportamento em campo 
e não merecia perder para o 
Goiás.

  O tempo dirá  
Só o tempo vai dizer o que 
pode acontecer daqui para 
frente com o CSA na Série 
B. De uma coisa temos 
certeza: o time vai precisar 
de, pelo menos, 4 a 5 refor-
ços, sendo dois laterais, 
um meia de ligação, e, no 
mínimo dois atacantes, não 

para brigar pela posição, 
mas para chegar, assinar 
o contrato, ser regulari-
zado, colocar a camisa 
e jogar. Para brigar pela 
titularidade, o CSA já tem 
gente demais. Um lateral já 
chegou.

  Já na bronca
Torcedor de futebol é o 
sujeito mais interessante 
que eu conheço. Há uma 
semana, com a conquista de 
sete pontos de nove disputa-
dos, empate com o Náutico e 
vitórias diante de CSA e Bota-

fogo/RJ, o CRB já era conside-
rado imbatível e seu treinador 
o melhor do “mundo”. Mas a 
derrota para o Guarani jogou 
o time para a oitava colocação 
e nada mais presta para eles. 
Pedem reforços e reclamam 
do treinador.

NEY FRANCO quer o time jogando na vertical, buscando a área adversáriaEsportes

O CSA tem mais um desa-
fio nos próximos dias. O time 
marujo não vive boa fase na 
Série B do Campeonato Brasi-
leiro e vai passar por uma 
maratona de jogos nas próxi-
mas rodadas. A equipe terá 
quatro jogos em apenas dez 
dias. Além dos adversários 
difíceis, terá que lidar com o 
curto tempo de recuperação 
dos atletas entre as partidas. O 
que pode dificultar ainda mais 
essa “luta”, é a falta de peças de 
reposição no banco de reser-
vas do elenco comandado pelo 
recém-chegado Ney Franco. 

Dos suplentes da equipe 
azulina, o único que tem 
mostrado serviço é Bruno 
Mota. O meia, improvisado 
como centroavante, está 
inclusive em melhor fase 
que o atleta de ofício da posi-
ção, Guilherme Dellatorre. 
Os outros jogadores, quando 
entram, prejudicam o nível 

técnico. Na última semana, a 
diretoria maruja anunciou o 
lateral-esquerdo Ernandes, de 
35 anos, que estava na Ponte 
Preta. 

Fora das quatro linhas, 
quem chegou para reforçar foi 
Ítalo Rodrigues, executivo de 
futebol, ex-Paysandu, justa-
mente para buscar e apontar 
peças que possam dar quali-
dade ao time azulino para se 
recuperar e brigar na parte de 
cima da tabela da Segundona. 
Os quatro confrontos em  dez 
dias devem servir como um 
termômetro das pretensões 
do CSA na competição. Vai ser 
uma sequência pesada, contra 

adversários duros que não 
devem dar vida fácil ao Azulão. 

Até sexta-feira (16) o CSA 
era o 13º colocado, com 11 
pontos conquistados em dez 
jogos. E o primeiro compro-
misso está marcado para o dia 
21, contra o Vasco, no Rei Pelé. 
O time cruzmaltino quer voltar 
à Série A e vai brigar por cada 
ponto para que esse objetivo 
se classifique. A equipe de São 
Januário ocupava a sétima 
posição, com 17 pontos, seis 
a mais que o Azulão. Vale 
lembrar que esses dados 
foram colhidos no momento 
do fechamento da edição.

No dia 24 recebe, também 

no Trapichão, o Vitória, que 
briga na parte de baixo da 
tabela e quer, o quanto antes, 
se livrar do Z-4. Comandado 
por Ramon Menezes, o Leão 
abre a zona de rebaixamento, 
com nove pontos. Apenas três 
dias depois, em 27 de julho, vai 
até o Rio de Janeiro para fazer o 
jogo atrasado, válido pela sexta 
rodada, contra o Botafogo, no 
Estádio Nilton Santos. O CSA 
está “na cola” do time carioca, 
separados apenas por dois 
pontos e uma posição. 

Para fechar essa maratona 
de jogos, o time marujo vai 
enfrentar o Remo-PA, no dia 
30, fora de casa. É mais um 
adversário que briga na parte 
de baixo da tabela, com apenas 
dez pontos nas dez primeiras 
partidas.

O técnico Ney Franco, 
depois de seu primeiro jogo, 
já conseguiu identificar o 
que quer mudar na equipe. 
E ficou claro, na entrevista 
coletiva, que ele quer desfa-
zer o modelo tático montado 

por Mozart Santos. Além 
disso, é preciso mais efici-
ência do ataque azulino se 
quiser pontuar nessa sequ-
ência.

“Negativamente, eu posso 
falar publicamente que eu já 
dei um primeiro toque nos 
atletas e a gente vai ter que 
achar um espaço para trei-
nar isso: é uma equipe que 
está muito condicionada a 
ficar tocando pra trás em um 
momento que eu gosto mais 
de jogo vertical, uma saída de 
bola mais rápida, com liga-
ção da defesa para o ataque. 
Em alguns momentos, a 
nossa equipe está rodando 
muito a bola atrás. E nesse 
momento que roda muito a 
bola atrás, dá muito tempo 
para a defesa adversária se 
recompor. Esse é um desa-
fio nosso, de colocar uma 
equipe mais aguda, sem ficar 
recuando muito a bola para 
o goleiro e tendo uma quali-
dade maior na saída para o 
ataque”, avaliou o técnico.

COM ELENCO ENXUTO Time marujo enfrentará o desgaste dos atletas com jogos, treinos e viagens em pouco tempo

CSA terá maratona difícil de 
quatro jogos em dez dias

18 a 24 de julho     |     202110 O DIA Alagoas

TORCIDA COMEÇA a cobrar mais do técnico e dos jogadores do CRB

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  Não poderia ter sido pior
A décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro não foi nada boa para os clubes 
alagoanos. O CRB foi derrotado pelo Guarani/SP e o CSA perdeu para o Goiás, com 
placar igual: 1 a 0. A diferença nos dois jogos foi só uma. O jogo do CRB foi muito ruim 
e o do CSA bem mais aberto, com oportunidades de gols dos dois lados, onde o empate 
seria o mais justo, inclusive com muitos gols. Os goleiros Tadeu (Goiás) e Thiago Rodri-
gues (CSA) foram os melhores jogadores em campo.
Para o CRB, além da derrota, da noite para o dia, saiu do G-4 da competição para a 
oitava colocação, até o fechamento desta coluna. Sem dúvida a combinação de resul-
tados levou um prejuízo muito maior para o clube regatiano. O CSA parou na segunda 
parte da tabela, mas fora da Z-4, e com um jogo a menos, aquele diante do Botafogo, 
que não foi realizado por conta da Copa América, no Rio de Janeiro, com a ocupação do 
estádio Engenhão.
Agora só nos resta passar uma borracha em tudo, esquecer o que passou e buscar a 
recuperação de pontos neste final de semana. O CSA joga primeiro diante do Operário, 
em Ponta Grossa, no Paraná. O CRB recebe o Vila Nova/Go, em Maceió, certamente 
querendo a vitória, pois se se distanciar do G-4, pode trazer muitos prejuízos, especial-
mente para quem fala em metas e somar pontos para chegar a Série A, em 2022.

Thiago Luiz
Estagiário

TÉCNICO NEY FRANCO
Chegou ao Azulão com a missão de reorganizar o time em campo e torná-lo forte

l Se é verdade, vamos saber mais 
na frente. Soube esta semana que 
o ex-presidente do CRB, Marcos 
Barbosa, vai dar uma ajuda ao seu 
colega deputado Tarcísio Freire na 
formação do Cruzeiro de Arapiraca, 
time que vai disputar o Campeonato 
Alagoano da Segunda Divisão;

l E por que o Freire está envolvido 
nisso? É que ele vai ser o principal 
patrocinador do clube na competi-
ção, além de conseguir alguns apoios 
financeiros para bancar a estrutura 
que está sendo montada. O clube 
quer ficar com a única vaga para a 
divisão especial no ano que vem;

l Os dirigentes da FAF, especial-
mente Luciano Sampaio, estão 
felizes da vida com os sete clubes 
inscritos para a competição. Só 
gostaria de lembrar que  Pernam-
buco vai disputar esse ano com 14 
clubes, e a Paraíba, com 12 . 

l Dizem que Rafael Tenório está 
perdendo o restinho dos  cabelos, 
com o time do CSA que não se acerta. 
Com os cofres já no limite, o novo diri-
gente de futebol, Ítalo Rodrigues, e o 
técnico Ney Franco, querem reforços 
e é preciso também dispensar. E haja 
dinheiro.

  ALFINETADAS...
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AUMENTA PROCURA por um seguro de auto mais enxuto; reflexo da pandemia                            

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro

  Endosso ou novo 
seguro: O que vale 
mais a pena?
Já não é mais novidade que a pande-
mia afetou não só a renda, como 
também a forma como nos relacio-
namos com o dinheiro. Em busca de 
enxugar as contas, muitas famílias 
acabaram deixando de lado o seguro 
auto, até mesmo por não conhece-
rem alternativas que possibilitam 
mais economia na sua contratação, 
seja com negociações para o endosso 
ou novo seguro. 
Para quem optou permanecer com 
o seguro auto, o comportamento 
também mudou: 38% dos clientes 
realizavam o pagamento em 10 ou 
mais parcelas antes da pandemia. 
Em novembro de 2020, o número já 
cresceu para 43%. A procura por um 
seguro mais enxuto também aumen-
tou no último ano, registrando o cres-
cimento de 45% das contratações de 
coberturas mais básicas.
Outro aspecto que chama a atenção é 
o fato de que as pessoas estão usando 
menos seus carros, seja por conta da 
mudança na rotina de trabalho para 
o home office ou para tentar econo-
mizar mais o combustível. 
Fato é que o consumidor está cada 
vez mais exigente e em busca de 
tudo aquilo que pode otimizar o 
orçamento. Aliás, uma das principais 
dúvidas relacionadas ao seguro auto 
é: o que vale mais a pena, endosso 
ou novo seguro?  E aí, você já sabe a 
resposta? Vem que a gente te ajuda 
nessa! 
O que é endosso de seguro auto?
O endosso de seguro auto nada mais 

é que uma mudança ou correção na 
apólice em vigor, também conhe-
cido como aditivo de contrato. Ou 
seja, um documento que formaliza 
qualquer alteração no seguro auto, 
reunindo todas as informações 
sobre transferência de contrato, 
modificações do veículo segurado, 
atualizações de dados cadastrais, 
formas de pagamento e ajustes 
que podem surgir ao longo da sua 
vigência.
Podemos dizer que praticamente 
toda e qualquer alteração, por menor 
que seja, deve ser passada para a 
seguradora adequar o contrato em 
vigência. Para exemplificar melhor, 
listamos abaixo os principais moti-
vos de endosso de seguro auto, olha 
só: 
• Alteração de dados pessoais (ex.: 
estado civil) e bancários do segurado;
• Novo endereço de estacionamento 
ou local de circulação;
• Mudança no CEP de pernoite do 
veículo;
• Adição ou exclusão de coberturas;
• Adição ou exclusão de regiões da 
cobertura;

• Cadastro de novos condutores do 
veículo;
• Transferência do seguro auto;
• Mudança de modelo ou troca do 
veículo;
• Alteração do combustível (ex.: 
instalação de GNV);
• Modificações de equipamentos, 
como faróis, lanternas, retrovisores, 
rádios ou rodas com aros diferentes.

Então, o que é 
melhor: endosso 
ou novo seguro?
Pode-se dizer que, quando surge a 
necessidade de realizar mudanças 
significativas no contrato do seguro, 
esses ajustes podem desconfigu-
rar praticamente todo o contrato 
e valor do seguro. Dessa forma, é 
mais fácil cancelar ele, solicitar uma 
nova cotação com seu corretor e 
negociar melhores condições com a 
contratação de um novo seguro auto, 
garantindo mais economia e uma 
cobertura totalmente alinhada às 
necessidades do cliente.

Agora, se a ideia é manter as carac-
terísticas básicas do seguro auto, 
realizando pequenas alterações na 
apólice ou cobertura, o indicado é 
realizar o endosso no contrato, já que 
quanto menor for a mudança, mais 
vantajoso ele será.
Endosso ou novo seguro: como facili-
tar a decisão do cliente
Cada caso é um caso e deve ser 
analisado cuidadosamente, enten-
dendo a fundo o atual momento, 
suas necessidades e estilo de vida, 
como ele pode otimizar os custos 
com o seguro auto e, claro, continuar 
mantendo a sua proteção e amparo, 
independente do que aconteça.  Seja 
qual for sua  decisão, a regra de ouro é 
não ficar sem seguro! 

Conclusão
Em suma, o papel do corretor de 
seguros está em trazer toda a tran-
quilidade que o cliente preciso, 
especialmente nos momentos mais 
complicados. 
Em outras palavras, o corretor deve 
representar o “conta comigo, para 
o que der e vier”, reunindo todas 
as informações necessárias para 
facilitar a sua decisão e ajudá-lo 
a entender qual opção oferece o 
melhor custo-benefício. Afinal, só 
você poderá decidir, de fato, o que 
vale mais a pena ou não. 
Gostou do tema de hoje? Acompanhe 
também nosso quadro “Momento 
Seguro” todas as quintas feiras na 
rádio 98,3 FM, a partir das 7h30 e, na 
TVMAR (Canal 525 NET), a partir das 
9h. Participem com suas perguntas!  
Até a próxima se Deus quiser! Um 
grande abraço! 
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  A estreia de Ney 
Franco
Se vai ser sempre assim é 
difícil de explicar, mas que 
o CSA foi muito melhor 
do que na época do Bruno 
Pivetti, não resta a menor 
dúvida. Antes era um time 
sem padrão de jogo e sem 
vontade de buscar o melhor 
jogo. Se foi pela intervenção 
do Ney Franco não sabe-
mos, mas o CSA, mesmo 
perdendo, mostrou outro 
comportamento em campo 
e não merecia perder para o 
Goiás.

  O tempo dirá  
Só o tempo vai dizer o que 
pode acontecer daqui para 
frente com o CSA na Série 
B. De uma coisa temos 
certeza: o time vai precisar 
de, pelo menos, 4 a 5 refor-
ços, sendo dois laterais, 
um meia de ligação, e, no 
mínimo dois atacantes, não 

para brigar pela posição, 
mas para chegar, assinar 
o contrato, ser regulari-
zado, colocar a camisa 
e jogar. Para brigar pela 
titularidade, o CSA já tem 
gente demais. Um lateral já 
chegou.

  Já na bronca
Torcedor de futebol é o 
sujeito mais interessante 
que eu conheço. Há uma 
semana, com a conquista de 
sete pontos de nove disputa-
dos, empate com o Náutico e 
vitórias diante de CSA e Bota-

fogo/RJ, o CRB já era conside-
rado imbatível e seu treinador 
o melhor do “mundo”. Mas a 
derrota para o Guarani jogou 
o time para a oitava colocação 
e nada mais presta para eles. 
Pedem reforços e reclamam 
do treinador.

NEY FRANCO quer o time jogando na vertical, buscando a área adversáriaEsportes

O CSA tem mais um desa-
fio nos próximos dias. O time 
marujo não vive boa fase na 
Série B do Campeonato Brasi-
leiro e vai passar por uma 
maratona de jogos nas próxi-
mas rodadas. A equipe terá 
quatro jogos em apenas dez 
dias. Além dos adversários 
difíceis, terá que lidar com o 
curto tempo de recuperação 
dos atletas entre as partidas. O 
que pode dificultar ainda mais 
essa “luta”, é a falta de peças de 
reposição no banco de reser-
vas do elenco comandado pelo 
recém-chegado Ney Franco. 

Dos suplentes da equipe 
azulina, o único que tem 
mostrado serviço é Bruno 
Mota. O meia, improvisado 
como centroavante, está 
inclusive em melhor fase 
que o atleta de ofício da posi-
ção, Guilherme Dellatorre. 
Os outros jogadores, quando 
entram, prejudicam o nível 

técnico. Na última semana, a 
diretoria maruja anunciou o 
lateral-esquerdo Ernandes, de 
35 anos, que estava na Ponte 
Preta. 

Fora das quatro linhas, 
quem chegou para reforçar foi 
Ítalo Rodrigues, executivo de 
futebol, ex-Paysandu, justa-
mente para buscar e apontar 
peças que possam dar quali-
dade ao time azulino para se 
recuperar e brigar na parte de 
cima da tabela da Segundona. 
Os quatro confrontos em  dez 
dias devem servir como um 
termômetro das pretensões 
do CSA na competição. Vai ser 
uma sequência pesada, contra 

adversários duros que não 
devem dar vida fácil ao Azulão. 

Até sexta-feira (16) o CSA 
era o 13º colocado, com 11 
pontos conquistados em dez 
jogos. E o primeiro compro-
misso está marcado para o dia 
21, contra o Vasco, no Rei Pelé. 
O time cruzmaltino quer voltar 
à Série A e vai brigar por cada 
ponto para que esse objetivo 
se classifique. A equipe de São 
Januário ocupava a sétima 
posição, com 17 pontos, seis 
a mais que o Azulão. Vale 
lembrar que esses dados 
foram colhidos no momento 
do fechamento da edição.

No dia 24 recebe, também 

no Trapichão, o Vitória, que 
briga na parte de baixo da 
tabela e quer, o quanto antes, 
se livrar do Z-4. Comandado 
por Ramon Menezes, o Leão 
abre a zona de rebaixamento, 
com nove pontos. Apenas três 
dias depois, em 27 de julho, vai 
até o Rio de Janeiro para fazer o 
jogo atrasado, válido pela sexta 
rodada, contra o Botafogo, no 
Estádio Nilton Santos. O CSA 
está “na cola” do time carioca, 
separados apenas por dois 
pontos e uma posição. 

Para fechar essa maratona 
de jogos, o time marujo vai 
enfrentar o Remo-PA, no dia 
30, fora de casa. É mais um 
adversário que briga na parte 
de baixo da tabela, com apenas 
dez pontos nas dez primeiras 
partidas.

O técnico Ney Franco, 
depois de seu primeiro jogo, 
já conseguiu identificar o 
que quer mudar na equipe. 
E ficou claro, na entrevista 
coletiva, que ele quer desfa-
zer o modelo tático montado 

por Mozart Santos. Além 
disso, é preciso mais efici-
ência do ataque azulino se 
quiser pontuar nessa sequ-
ência.

“Negativamente, eu posso 
falar publicamente que eu já 
dei um primeiro toque nos 
atletas e a gente vai ter que 
achar um espaço para trei-
nar isso: é uma equipe que 
está muito condicionada a 
ficar tocando pra trás em um 
momento que eu gosto mais 
de jogo vertical, uma saída de 
bola mais rápida, com liga-
ção da defesa para o ataque. 
Em alguns momentos, a 
nossa equipe está rodando 
muito a bola atrás. E nesse 
momento que roda muito a 
bola atrás, dá muito tempo 
para a defesa adversária se 
recompor. Esse é um desa-
fio nosso, de colocar uma 
equipe mais aguda, sem ficar 
recuando muito a bola para 
o goleiro e tendo uma quali-
dade maior na saída para o 
ataque”, avaliou o técnico.

COM ELENCO ENXUTO Time marujo enfrentará o desgaste dos atletas com jogos, treinos e viagens em pouco tempo

CSA terá maratona difícil de 
quatro jogos em dez dias
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TORCIDA COMEÇA a cobrar mais do técnico e dos jogadores do CRB

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  Não poderia ter sido pior
A décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro não foi nada boa para os clubes 
alagoanos. O CRB foi derrotado pelo Guarani/SP e o CSA perdeu para o Goiás, com 
placar igual: 1 a 0. A diferença nos dois jogos foi só uma. O jogo do CRB foi muito ruim 
e o do CSA bem mais aberto, com oportunidades de gols dos dois lados, onde o empate 
seria o mais justo, inclusive com muitos gols. Os goleiros Tadeu (Goiás) e Thiago Rodri-
gues (CSA) foram os melhores jogadores em campo.
Para o CRB, além da derrota, da noite para o dia, saiu do G-4 da competição para a 
oitava colocação, até o fechamento desta coluna. Sem dúvida a combinação de resul-
tados levou um prejuízo muito maior para o clube regatiano. O CSA parou na segunda 
parte da tabela, mas fora da Z-4, e com um jogo a menos, aquele diante do Botafogo, 
que não foi realizado por conta da Copa América, no Rio de Janeiro, com a ocupação do 
estádio Engenhão.
Agora só nos resta passar uma borracha em tudo, esquecer o que passou e buscar a 
recuperação de pontos neste final de semana. O CSA joga primeiro diante do Operário, 
em Ponta Grossa, no Paraná. O CRB recebe o Vila Nova/Go, em Maceió, certamente 
querendo a vitória, pois se se distanciar do G-4, pode trazer muitos prejuízos, especial-
mente para quem fala em metas e somar pontos para chegar a Série A, em 2022.

Thiago Luiz
Estagiário

TÉCNICO NEY FRANCO
Chegou ao Azulão com a missão de reorganizar o time em campo e torná-lo forte

l Se é verdade, vamos saber mais 
na frente. Soube esta semana que 
o ex-presidente do CRB, Marcos 
Barbosa, vai dar uma ajuda ao seu 
colega deputado Tarcísio Freire na 
formação do Cruzeiro de Arapiraca, 
time que vai disputar o Campeonato 
Alagoano da Segunda Divisão;

l E por que o Freire está envolvido 
nisso? É que ele vai ser o principal 
patrocinador do clube na competi-
ção, além de conseguir alguns apoios 
financeiros para bancar a estrutura 
que está sendo montada. O clube 
quer ficar com a única vaga para a 
divisão especial no ano que vem;

l Os dirigentes da FAF, especial-
mente Luciano Sampaio, estão 
felizes da vida com os sete clubes 
inscritos para a competição. Só 
gostaria de lembrar que  Pernam-
buco vai disputar esse ano com 14 
clubes, e a Paraíba, com 12 . 

l Dizem que Rafael Tenório está 
perdendo o restinho dos  cabelos, 
com o time do CSA que não se acerta. 
Com os cofres já no limite, o novo diri-
gente de futebol, Ítalo Rodrigues, e o 
técnico Ney Franco, querem reforços 
e é preciso também dispensar. E haja 
dinheiro.
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  De Alagoas para Pernambuco
A Abys chegou ao Centro de Caruaru-PE, mais precisamente na Rua Quinze de Novembro. É a 
segunda loja da rede genuinamente alagoana que se instala na Capital do Forró. E a inauguração 
não podia ser diferente: foi ao som desse ritmo que embala o sucesso da empresa comandada pelos 
irmãos Marcos e Marcone Tavares. 

“NÃO TRABALHAMOS apenas com panos de prato. Produzimos memória afetiva”
Janaína Ramos, 

empreendedora do @panos.decordel

   Thácia Simone   |  thaciasimone@gmail.com

Jornalista

Café & Negócios

  De gestora financeira 
a empreendedora
O que seria um plano B da gestora financeira 
com mais de 20 anos de experiência na área, 
Janaína Ramos, tornou-se realidade com a 
ajuda da mãe de 76 anos, dona Ivone Ramos. 
A ideia de investir em panos de prato na temá-
tica regionalista com toque de sofisticação 
saiu do papel. “Sempre pensei em investir, mas 
seria o meu plano B. Meu trabalho me garantia 
segurança e um salário justo”, falou Janaína.  
A pandemia acelerou o negócio. Após decidir 
investir e chamar a mãe, que ficou responsável 
pelas costuras,  Janaína estudou o mercado, fez 
cursos sobre marketing e contou com a ajuda 
do Sebrae. “Colocamos nossa página nas redes 
sociais e recebemos um feedback muito bom. 
Percebemos que nosso produto estava sendo 
aceito principalmente no mercado de presen-
tes”, relatou a empresária.  
Em dois meses o negócio cresceu mais que 
o previsto, Janaína pediu demissão e novas 
costureiras foram contratadas para a expansão 
do negócio. Confira no Instagram: @panos.
decordel. Vendas pelo 82  98802-7496.

  Aplicativo gratuito para a 
promoção da saúde
Todo mundo sabe que a prática de exercícios físicos é 
essencial na qualidade de vida. Esta é uma das primeiras 
orientações que os médicos dão a seus paciente. Com 
100% de certeza disso, Alessandra Cury, professora do 
curso de Educação Física da Estácio, desenvolveu o 
aplicativo Pro Saúde Ativa, com foco na acessibilidade 
das atividades físicas e promoção de cuidados em saúde 
pública. O App gratuito está disponível nas plataformas 
digitais, com treinos que podem ser executados em casa 
ou em academias populares, além de dicas de saúde e 
receitas saudáveis.  
Para conhecer o Pro Saúde Ativa basta acessar a loja 
virtual do seu dispositivo e buscar por “Pro Saúde Ativa”, 
realizar o download e fazer um cadastro simples e rápido.  
Na plataforma é possível encontrar treinamentos, com 
vídeos curtos da professora Alessandra ensinando movi-
mentos, dicas de saúde e receitas. Nele também é possível 
encontrar endereços de unidades de saúde e locais gratui-
tos para a prática de atividades físicas.



TIM TIM 

A elegante digital 

influencer Claudia 

Métne, celebrou com 

luxo seu aniversário 

virtualmente na terça-

feira passada, dia 13. 

Parabéns e sucesso 

sempre!

ESTILO
QUANDO PENSAR em desistir, lembre-se porque começou.

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com
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IN DESTAQUE

Aplausos para o 

brilhante e 

dinâmico trabalho 

do delegado 

Leonam Pinheiro 

que vem desenvol-

vendo em nosso 

Estado

BDAY

O personal Júnior Santos recebeu na 

semana passada várias homenagens 

por conta de sua troca de data, onde 

comemorou mais uma primavera 

ladeado de familiares e amigos 

íntimos. Felicidades!
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PODEROSA

Toda beleza da Top Model Gabriele Marinho

NEWS, NEWS, NEWS

Um click +QVIP dos bastidores do desfile marcante e chic, COLLAB 

no INOVA MODA ALAGOAS. No centro, a bela Isabelle Accioly



Certa vez, escrevi uma 
espécie de balanço sobre 
a cena musical alagoana, 
que foi publicado em 2003, 
no Caderno de Debates do 
Conselho de Comunicação 
N.02. Relendo o escrito percebi 
que, apesar de passado tanto 
tempo, a cena aquariana 
mudou pouco ou quase nada. 
Continua correndo atrás do 
próprio rabo, num moto-
-contínuo circular, que nos 
coloca uma hora com um pé na 
lama ancestral, outra hora com 
os dois pés no limo de sempre, 
que ceva o velho conceito da 
corda de caranguejos alagoa-
nos, soltos ao pé da escada.

Resolvi começar o escrito 
fazendo uma analogia: 
Imagine um trem com vários 
vagões, cada um com a sua 
característica, sonoridade 
e criatividade próprias. No 
entanto, esse trem tem circu-
lado em uma espécie de ferro-
rama, que o leva do nada a  lugar 
nenhum. Eis a visão pessimista 
da macroestrutura na qual se 
encontra aprisionada a música 
contemporânea produzida 
em Alagoas. Porém, se tiver-
mos (agora já com uma visão 
mais otimista) como perspec-
tiva a noção de que cada um 
desses vagões é uma célula 
particular, e que a qualquer 
momento poderá se desven-
cilhar do maquinista e seguir 
outra trajetória, então, temos 
pontos positivos a ressaltar, 
com alguns avanços individu-
ais, mas que pouco ou nada 
contribuem para o coletivo.

Mercado Pueril
A cena da música alago-

ana tem sido uma verdadeira 
colcha de retalhos, feita de 
alguns acertos e tantos outros 
desacertos. Música sempre 
foi, e nos tempos atuais mais 

ainda, um produto segmen-
tado. Não podemos, para uma 
melhor compreensão, chegar 
aos detalhes que formam o 
todo sem nos determos em 
alguns pilares básicos dessa 
complexa estrutura. Então, 
tomemos como primeira refe-
rência os compositores. Afinal, 
é deles que sai a matéria-
-prima.

A realidade do pueril 
mercado alagoano, infeliz-
mente, obriga a grande maioria 
dos compositores a depende-
rem de atividades paralelas, 
para que possam sobreviver 
financeiramente. São advoga-
dos, professores, jornalistas, 
funcionários públicos, mili-
tares, e etc. O paradoxo dessa 
situação está exatamente no 
fato de que, na medida em que 
alguns resolvem não desperdi-
çar seus talentos, ótimos discos 
foram lançados no decorrer do 
tempo. A diversidade destes 
lançamentos é tão ampla, que 
vai desde álbuns de proposta 

totalmente regional e comer-
cial, passando pelo samba, 
rock, pop, até chegar ao canto 
coral e ao gospel.

A rapaziada jovem agrupa-
-se em tribos diferentes e criam 
bandas e produzem EPs numa 
quantidade inversamente 
proporcional à qualidade 
musical, com algumas exce-
ções, é claro. Os talentosos, 
certamente, irão permane-
cer no ofício, chegando até às 
raízes da nossa cultura musi-
cal, para estabelecer uma 
linguagem que poderíamos 
chamar de ‘som alagoano’. 
Temos alguns bons exemplos 
de bandas que já demonstra-
ram ter o entendimento de 
que somos um povo de muita 
musicalidade e, acima de tudo, 
somos capazes de propor e 
não simplesmente mimetizar.

Cobertor Curto
O fato é que a produção 

dos nossos artistas tem sido 
importante para gerar um 

mercado, ainda que pueril, 
mas que vinha se expan-
dindo e se profissionali-
zando a cada disco gravado, 
a cada show, abrindo novas 
o p o r t u n i d a d e s  p a r a  a 
contratação de músicos, 
técnicos de som e luz, artis-
tas gráficos e produtores que, 
certamente, será reativado 
após essa pandemia nos 
dar uma trégua definitiva. 
Alagoas já dispõe de pelo 
menos dois bons estúdios 
de gravação, cuja qualidade 
técnica é compatível com o 
que se produz no mercado 
nacional. Então, o que falta? 
Simples: falta o escoamento 
de toda essa fértil produção.

Bem, em rápidas pincela-
das, pudemos ver que a música 
popular tem tido pano para 
as mangas, mesmo remando 
contra a maré, mesmo sendo 
seus artistas tratados com 
uma desatenção discrimina-
tória, com raríssimas exce-
ções, é claro. Não obstante, e 

os outros segmentos? O que 
dizer da música erudita e do 
folclore (aqui compreendido 
como o conjunto de mani-
festações da cultura popular), 
por exemplo? Somos, talvez, 
o único Estado do Nordeste 
que, vergonhosamente, não 
tem um conservatório de 
música, apesar de termos uma 
juventude talentosa e ávida 
de conhecimento musical. 
Somos, talvez, um dos poucos 
Estados do Nordeste que não 
tem uma Orquestra Sinfônica 
da qual possamos nos orgu-
lhar. E somos, com certeza, o 
único Estado que não valo-
riza na medida exata, com 
o devido respeito, os nossos 
verdadeiros artistas da cultura 
popular, nossos mestres e 
mestras do folclore alagoano. 
Se todo balanço tem que apre-
sentar um resultado, então, o 
da música contemporânea 
alagoana é este: como cober-
tor; essa colcha de retalhos é 
curta demais.

OPORTUNIZANDO

Produção dos artistas alagoanos tem sido importante para gerar um mercado, ainda que pueril, mas que vinha se expandindo e se profissionalizando

ARTE sempre foi, e nos tempos atuais ainda mais, um produto segmentadoCultura
MERCADO Temos uma juventude talentosa, ávida de conhecimento musical e querendo produzir com qualidade

Cena da música alagoana 
é uma “Colcha de Retalho”

Mácleim Carneiro
Repórter
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lama ancestral, outra hora com 
os dois pés no limo de sempre, 
que ceva o velho conceito da 
corda de caranguejos alagoa-
nos, soltos ao pé da escada.

Resolvi começar o escrito 
fazendo uma analogia: 
Imagine um trem com vários 
vagões, cada um com a sua 
característica, sonoridade 
e criatividade próprias. No 
entanto, esse trem tem circu-
lado em uma espécie de ferro-
rama, que o leva do nada a  lugar 
nenhum. Eis a visão pessimista 
da macroestrutura na qual se 
encontra aprisionada a música 
contemporânea produzida 
em Alagoas. Porém, se tiver-
mos (agora já com uma visão 
mais otimista) como perspec-
tiva a noção de que cada um 
desses vagões é uma célula 
particular, e que a qualquer 
momento poderá se desven-
cilhar do maquinista e seguir 
outra trajetória, então, temos 
pontos positivos a ressaltar, 
com alguns avanços individu-
ais, mas que pouco ou nada 
contribuem para o coletivo.

Mercado Pueril
A cena da música alago-

ana tem sido uma verdadeira 
colcha de retalhos, feita de 
alguns acertos e tantos outros 
desacertos. Música sempre 
foi, e nos tempos atuais mais 

ainda, um produto segmen-
tado. Não podemos, para uma 
melhor compreensão, chegar 
aos detalhes que formam o 
todo sem nos determos em 
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-se em tribos diferentes e criam 
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técnica é compatível com o 
que se produz no mercado 
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de toda essa fértil produção.
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popular tem tido pano para 
as mangas, mesmo remando 
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o devido respeito, os nossos 
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Cena da música alagoana 
é uma “Colcha de Retalho”

Mácleim Carneiro
Repórter
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Os modelos da BMW 
são conhecidos mundial-
mente pela performance e 
Puro Prazer de Dirigir, que 
já acompanham os veícu-
los da marca há gerações. 
O novo BMW M340i xDrive 
(R$ 542.950,00), e agora com 
entregas normalizadas após 
a pré-venda, o BMW M440i 
Coupé (R$ 575.950,00) – 
ambos já disponíveis na 
rede de concessionárias do 
BMW Group Brasil –, dão 
continuidade a essa tradi-
ção, entregando, além da 
esportividade, um desenho 
distinto, muita tecnologia 
e conectividade que só a 
marca da grade de duplo rim 
pode oferecer. Os dois mode-
los contam com perfor-
mance refinada: motor de 
seis cilindros em linha Twin-

Power Turbo com 387cv de 
potência, entre 5.800rpm e 
6.500rpm, 500Nm de torque, 
atingindo até 5.000rpm, que 
os leva à velocidade máxima 
de 250km/h. Os dois carros 
da marca bávara possuem os 
atributos da notável linha M, 
que proporciona mais espor-
tividade ao volante, sem 
comprometer o conforto e a 
sofisticação. Entre eles: Dife-
rencial M Sport, conjunto 
aerodinâmico diferen-

ciado e suspensão M Sport 
(incluindo direção esportiva 
variável e freios M Sport), 
bancos esportivos com ajus-
tes elétricos e de memória e 
transmissão ZF de oito velo-
cidades. A aceleração de 0 a 
100km/h do M340i xDrive 
(tração integral) é atingida 
em apenas 4.4 segundos, 
enquanto o M440i Coupé 
(tração traseira) acelera de 
0 a 100km/h em apenas 4.8 
segundos.

Em 15 de julho de 1941, 
há exatos 80 anos, a antiga 
Willys-Overland Co. assinou 
um contrato com o Exér-
cito dos Estados Unidos 
para iniciar a produção do 
primeiro veículo Jeep militar. 
Oitenta anos depois, a marca 
Jeep atua em todo o mundo 
com uma linha de produtos 
que continua se expandindo 
para novos segmentos, uma 
comunidade fiel de clientes 
e a utilização de novas tecno-
logias, como a dos veículos 
elétricos 4xe, como a evolu-
ção de oito décadas de lide-
rança no setor. Em 2021, no 
Brasil, a Jeep celebra seus 80 
anos com diversas novida-
des. No Jeep Day (dia 4x4 ou 
04/04), quando foi realizada 
a comemoração do aniver-
sário da marca de forma 

antecipada no País, foi feito 
o lançamento de uma série 
especial de aniversário para 
cada um dos quatro mode-
los comercializados por 
aqui (Renegade, Compass, 
Grand Cherokee e Wran-
gler), além da apresentação 
da Adventure Intelligence 
by Jeep Connect, plataforma 
de serviços de conectividade 
que estreou no Renegade, 
primeiro carro conectado 
da marca e da Stellantis no 

Brasil. Pouco depois, foi a 
vez da apresentação do Novo 
Compass, com mais perfor-
mance com o novíssimo 
motor turbo Flex T270 com 
potência de 185 cv e torque 
de 270 Nm; novo design com 
mudanças por fora e por 
dentro, como o novo volante; 
mais sofisticação com itens 
como os novos faróis Full 
LED; e mais tecnologia com 
a nova central multimídia 
conectada de 10’1”.

Nissan atinge a marca 
de 12 milhões de peças 
estampadas
Uma estrutura enorme, 
que se prolonga até o 
subsolo do Complexo 
Industrial da Nissan em 
Resende, no estado do 
Rio de Janeiro, acomoda 
quatro prensas que se 
movimentam repetida-
mente por horas todos os 
dias e nesse ritmo acabam 
de registrar um marco 
histórico: 12 milhões 
de peças estampadas. 
Gigantes e capazes de 
exercer uma força equiva-
lente a até 190 toneladas 
de peso, elas compõem 
a área de estamparia da 
fábrica e são responsáveis 
por dar início ao processo 
de produção dos veículos 
brasileiros da Nissan. O 
Complexo Industrial da 
Nissan em Resende é um 
dos poucos no pais a ter 
prensas como parte da sua 
estrutura interna, o que 
exige um alto investimento 
de implementação e 
operação, mas confere um 
alto nível de qualidade e 
agilidade no alinhamento 
com o processo industrial. 

Ford pode encerrar 
produção também 
na Índia
Depois de fechar fábri-
cas no Brasil, deixando 
de produzir veículos e 
motores, a Ford pode 
encerrar suas operações 
de manufatura em outro 
importante mercado de 
economia emergente: a 
Índia. De acordo com a 
imprensa local, a gigante 
norte-americana discute 
internamente a possibili-
dade de encerrar todas as 
suas atividades fabris no 
país, dada a ociosidade de 
suas fábricas e as baixas 
vendas verificadas no 
mercado local. 

18 a 24 de julho     |     2021

BMW É A MARCA PRÊMIO  mais vendida no Brasil, seguida da Volvo

16

   Igor Pereira   |  igor93279039@hotmail.com

Jornalista

O DIA Alagoas

Nova BMW G 310 GS
 acelera a produção
A fábrica do BMW Group 
de Manaus (AM) acelera 
suas operações com o 
início da produção da mais 
nova geração da BMW 
G 310 GS, prevista para 
chegar ao mercado no 
próximo mês de agosto. O 
marco encerra as cele-
brações dos 40 anos da 
linha GS, iniciadas em 
julho do ano passado, e 
ainda reforça a estratégia 
da BMW Motorrad, de 
liderança do segmento 
premium de motocicletas 
no mercado brasileiro. 
Única unidade do BMW 
Group fora da Alemanha 
dedicada à produção de 
motocicletas, Manaus é 
responsável hoje pela fabri-
cação de nove modelos: G 
310 GS, G 310 R, F 750 GS, F 
850 GS, F 850 GS Adventure, 
S 1000 R, S 1000 RR, R 1250 
GS e R 1250 GS Adven-
ture. A planta manauara 
mantém os níveis de 
qualidade equivalentes 
às motos montadas pelo 
BMW Group em Berlim 
(Alemanha), comprovados 
por auditorias realizadas 
periodicamente por uma 
equipe qualificada. De lá 
saem 99% das motocicletas 
BMW comercializadas 
no Brasil. A planta do 
BMW Group em Manaus 
emprega atualmente 215 
colaboradores, incluindo 
terceirizados diretos, tem 
capacidade produtiva de 
15 mil unidades anuais e 
tem previsão de fabricar, 
em 2021, mais de 10 mil 
motocicletas. 

   DUAS  |  RODASBMW M340i xDrive e BMW 
M440i Coupé: potência de 387cv

Jeep celebra 80 anos construindo o futuro
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Esta é uma entrevista gravada por Mácleim com Maria Emília Clarck no ano de 2006, 
quando ele apresentava o quadro Camarim da Revista Educativa (Educativa FM). É muito 
importante para a história do ballet em Alagoas e por isto a reproduzimos na íntegra. Os 
textos das entrevistas de Mácleim são apoio para quem deseje, no futuro, tratar de escrever 
a história da cultura em Alagoas.

Agradecemos sempre a sua gentileza e aproveitamos a oportunidade para dar um beijo 
na testa da Maria.

Vamos ler e guardar!
Abraços,

Luiz Sávio de Almeida

Camarim do
Campus (VI):
Maria Emília 

Clarck
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Para mim, voltar ao Campus com uma nova entrevista 
tem o simbolismo da renovação de algo que me propus a 
fazer e comento com absoluto prazer. Acho que esse é ose-
gredo para não se desistir de nada. Ainda mais quando a 
personagem da vez é tãoespecial, pelas suas realizações e 
pela pessoa admirável que é. Sem dúvida, esta foiuma en-
trevista muitíssimo interessante e prazerosa de revisitá-la, 
após mais de umadécada e meia que foi realizada. Pois bem, 
eu apenas a cumprimentei e dei-lhe asboas-vindas e, para 
minha agradável surpresa, em contrapartida, tive logo esse 
solo:

Maria Emília Clark – Primeiro, eu gostaria de dizer que 
desde que eu retornei doStagium, da Cia Ballet Stagium, em 
São Paulo, após tantos conhecimentos einvestimentos fora 
do Brasil, eu me voltei muito para a nossa terra. Passeia a 
buscarícones, tanto na música como na literatura, na comu-
nicação. Nós já fizemos umtrabalho anteriormente, que é o 
Velócitas, um trabalho que contou com inúmeros alagoa-
nos. Sua obra, Mácleim, Junior Almeida, Mestra Hilda. Um 
trabalho de extremaqualidade. Resgatamos inúmeras portas 
do Centro da cidade de Maceió, que estavamlargadas por aí. 
Então, a gente está trazendo como foco esse ponto de va-
lorização danossa cultura. A gente está buscando cada vez 
mais. Então, já são sete espetáculosque a gente fez e sempre 
com esse foco de trazer à tona os nossos alagoanos, anossa 
música, a nossa verdade.

Uma curiosidade muito particular: de onde vem o so-
brenome Clark,que para mim é muito cinematográfico?

Os meus pais são de Penedo. Eu passei a minha infância 
em Penedo, inclusive eupuxei os traços familiares do meu 
pai, que já faleceu, e a minha mãe, que sãodescendentes 
mouros, espanhóis, nossos negros e a nossa miscigenação. 
A famíliada minha mãe é bem alva, as pessoas têm olhos 
claros e o Clark vem da famíliamaterna, da minha mãe. Eu, 
graças a Deus, puxei um pouco ao meu pai. Eu gosto daboca 
grande, do olho grande, que a minha mãe também já casou 
pensando nessamistura. Então, é isso. É da família da minha 
mãe.

Como foi que a dança entrou em sua vida?

Após Penedo, a gente veio para Maceió. Eu vim com 
12 anos de idade, após umenfarte sério do meu pai. Eu já 
tinha uma prima que fazia balé e meu avô resolveucolo-
car as três juntas. Eu e mais duas irmãs. E o balé foi, ficou 
para mim como umacoisa profissional, mas para as me-
ninas foi ficando como disciplina, como ummomento da 
infância e da adolescência. Então, o balé ficou para mim 
a minhaprofissão. Eu sou assistente social, formada pela 
Ufal, mas a vida inteira, desde os 15anos de idade, eu so-
brevivo de dança.

Essa coisa da profissão, quando você estabelece uma 
expressão artísticacomo profissão, é lógico que é neces-
sário talento. Então, logo no começo, vocêfalou que pas-
sou um tempo no Ballet Stagium. Como foi essa trajetó-
ria, essesalto de Maceió, que é um plo lá no cantinho, para 
uma companhia tãoimportante?

Eu recebi um convite, porque eu estava em São Paulo 
fazendo um curso de férias,eu sempre fui muito interes-
sada. Então, eu vou relacionar um pouco com o Lêdo Ivo,-
que ele tem o Ninho de Cobras. No Ninho de Cobras ele 
fala muito das pessoas quenão emigram. E é aí que está 
falando justamente das pessoas que emigram, nosentido 
de ir para outros lugares. Eu acho que, querendo ou não, 
na hora que você sepropõe a ir para uma companhia que 
vai lhe acrescentar um lado profissional, deconhecimen-
to, existe uma importância para mim. Tendo todo o res-
peito e calorhumano que eu tenho com toda a formação 
e a minha base, que eu tive aqui emMaceió. Mas, sem dú-
vida nenhuma, você entrar em contato com esse univer-
so maior,de vários espetáculos, muitos festivais, muitos 
profissionais; viajar, o contato comoutras companhias faz 
de você um profissional mais preparado. Digamos, a visão 
decenário, que eu acho muito importante, a caixa cênica 
de um espetáculo. Então, ailuminação, o cenário, além da 
sua técnica e do seu comportamento e conhecimentoam-
pliarem. Acho que você também amplia um pouco esse 
mundo, que está em voltado teatro e dos espetáculos. En-
tão, para mim, foi muito importante o Stagium e foram11 
anos. Mas não foi só o Stagium, foram muitas coisas que 
vieram junto e está tendoretorno de público, um espe-
táculo com diferencial, um cenário interessante, caixas 
cênicas variadas...

Uma conversa com MARIA EMÍLIA CLARCK
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Para mim, o universo da dança é muito doi-
do e muito complexo, porque elamexe com to-
das as outras artes ao mesmo tempo e ao vivo. 
Não é como ocinema ou a literatura, que o autor 
escreve e quem está ali interpretando nãoestá 
em contato direto com o público. A dança não. 
Está ali, é igualzinho aoteatro também. E se uti-
liza do teatro, utiliza-se da música, da literatura. 
Então,como é que você faz para ter essa leitura 
da obra do Lêdo Ivo e transformar issonuma ex-
pressão artística por meio da dança?

Eu sou muito visceral, sensitiva e tal. Eu não 
sabia que eu era coreógrafa, eu estoudescobrindo 
que eu posso coreografar. Então, eu tenho uma 
facilidade de construçãode movimento. A música 
toca e os movimentos saem plenos. Eu acho que 
contribuipara essa plenitude, essa liberdade, é 
justamente o universo que eu vi, as coisas quefo-
ram vistas. Seja na dança, na pintura, no cinema... 
Sou uma cinéfila, adoro cinemade arte, bato car-
teirinha lá, com o nosso amigo Elinaldo. Acho que 
esse universo, essainformação ampliada que você 
vai construindo, vai interferindo na sua criação.

A poesia facilitou para você? Porque quando 
você fala do movimento, paramim, a poesia tem 
movimento pra caramba. Você sentiu mais faci-
lidade,mergulhando nesse universo da poesia?

Com certeza. Na hora que eu peguei Os Aman-
tes Sonoros, que é um dos atos doespetáculo, que 
era o que o Lêdo Ivo tinha especificado para mim, 
eu falei: isso vai serum tema. O universo é muito 
vasto: como ensaísta, como ficcionista, como-
memorialista, como poesia de excesso. Eu tenho 

uma tendência ao excesso...

Eu acho que você é uma pessoa voluntariosa.

É. Eu sou aberta e eu tenho uma característica: 
isso é uma característica minha,particular, do meu 
trabalho, que é dar o seu ao seu dono. Cada um tem 
o seumomento. Eu não trabalho com estrelas, reis e 
príncipes, não. Cada um tem o seumomento! Você 
tem o seu momento, você pode ser especial na sua 
expressão facial;você pode ser especial na sua pirueta; 
você pode ser especial no seu olhar; você podeser 
especial no seu cabelo, na forma como você gira o seu 
olhar, mas você tambémpode ser especial com tudo 
isso. Aí é o artista, cada vez mais, chegando perto de 
umaperfeição. Mas eu acho que eu consigo distribuir 
um pouquinho para cada um. Eu façoisso na minha 
vida, faço na minha escola, com as crianças do projeto 
Mundaú, que éum projeto voluntário há mais de sete 
anos. Faço isso nos meus espetáculos de finalde ano. É 
magrinha, gordinha, branca, preto, o que for para mim 
tanto faz. Todo mundovai para frente, todo mundo 
vai para trás. Eu tento fazer uma dança justa, uma 
dançacidadã, onde cada um tenha o seu espaço.

Sua sensibilidade, na escolha da trilha, eu 
acho que é fundamental para oespetáculo.Por-
tanto, até que ponto uma escolha errada de uma 
trilha sonorapode interferir negativamente 
num espetáculo de dança?

Eu faço esse trabalho de seleção musical, eu 
faço em cassete, sentadinha no meusom. Eu uso 
mais de vinte fitas. Eu saio trocando aquilo que 
para mim, diante daquiloque a gente está que-

rendo propor, o que não está encaixando. Então, 
eu vou fazendoesse trabalho de troca mesmo; vou 
trocando. Eu separo, às vezes, trechos que euacho 
especiais, que me levem a alguma coisa. Então eu 
anoto isso, na capa dos CDs,trecho tal de tanto a 
tanto e aí vou juntando isso.

Você já trabalhou, também, pedindo a trilha, 
não foi? Eu me lembro que teveum espetáculo 
seu que foi o Almir Medeiros que compôs...

Não, o Almir não! Vamos fazer um trabalho 
todos juntos. Ainda não fiz um com oAlmir. Na 
verdade, a Eliana é que acho que fez um trabalho 
com o Almir.

Na verdade, eu queria te perguntar se você já 
encomendou uma trilha paraalguém, para al-
gum compositor, e quando veio a trilha era exa-
tamente o quevocê pensava, ou não. Como é que 
é?

Eu acho que vai acontecer esse momento. Em 
geral eu monto a trilha. Como eu estou com a 
concepção, enredo, uma proposta de movimen-
to, então fica mais fácil paramim, como eu tenho 
facilidade. Eu acho que eu tenho facilidade para 
fazer essetrabalho, então eu consigo fazê-lo de 
uma certa forma razoável. Eu fico feliz com ore-
sultado. Então, esse momento não aconteceu, da 
trilha vir pronta para mim, mas euacho que eu 
vou querer fazer um trabalho assim, de produzir 
um movimento e ver atrilha chegar. Quem sabe a 
gente não vai fazer juntos isso...

A importância de você ter saído da redoma, 
enquanto artista local, é porquevocê saindo e 
tendo a possibilidade de ampliar o seu próprio 
trabalho, você criareferências, você cria parâme-
tros...

E valoriza mais o que você faz na sua própria 
terra. É a essência do poema do LêdoIvo.

O Stagium está vindo fazer um espetáculo 
aqui em Maceió (o ano era 2006).Como é hoje a 
sua relação com o Ballet Stagium?

Eu sou filha e eles estão vindo agora, dia 16 de 
julho, para o Centro de Convenções,e nós também 
estamos com o espetáculo Lêdo Ivo e eu sou filha 
e apoiocompletamente. Tanto é que nós tínhamos 
espetáculo no dia 16, domingo, no TeatroDeodoro, 
e nós suspendemos. A gente está interessado em 
levar a obra do Lêdo Ivopara a criança pensante, a 
criança em formação. A criança do Cepa, a criança 
dasescolas públicas, a criança que está no seu dia 
a dia, no seu cotidiano de dificuldades.

A gente quer levar um universo maior. Antes do 
espetáculo a gente passa também o audiovisual do 
Werner Sales sobre o Lêdo Ivo.

Confissões de Um Poeta Lêdo Ivo é o novo es-

petáculo da sua Cia. e, se não meengano, é a séti-
ma montagem sua. Como é que você faz para es-
colher o tema e,depois do tema ter sido escolhido, 
como é que você mergulha no universo dotema?

Eu tenho um parceiro, Fernando Gomes, que é 
o meu esposo [à época da entrevista], e ele é doIns-
tituto Histórico e uma pessoa extremamente vin-
culada ao meu trabalho e éparceiro. Ele sempre 
escreve os textos, sempre está presente nos enre-
dos, naconcepção. Na trilha sonora, eu digo sem-
pre: se eu não fosse bailarina eu ia fazermontagem 
de trilha sonora. Eu acho que eu viveria bem, eu 
adoro. Eu já chego comtudo pronto. Eu já sei exa-
tamente o minuto que corta, que entra, eu já vou 
com o efeitoque eu acho que vai casar bem com 
àquela proposta coreográfica. Eu tenho váriose-
feitos sonoros e eu sou uma pessoa de troca. Eu 
escuto mais de duzentos CDs paramontar uma 
trilha. A última paixão minha foram os compo-
sitoresalagoanos, e eutenho outra paixão que é o 
compositor Michael Nima, que é um compositor 
de grandesfilmes, trilhas sonoras mais vastas. Eu 
tenho mais de dez CDs do Michael Nima, deobras 
que ele produz. É um clássico contemporâneo e 
ele fez esse último trabalhocom cordas – um quar-
teto de cordas –, que eu achei que entraria um 
pouco da cordamesmo, do Armorial, a força do 
Nordeste. Porque o Lêdo Ivo traz uma poéticauni-
versalizada, apesar de ele trazer as suas raízes. Não 
é como o João Cabral deMelo Neto, extremamente 

arraigado, ele traz uma poesia mais vasta, ele fala 
da suaterra, mas ele também fala de uma forma 
mais universalizada. Então eu achei quepoderia 
usar Michael Nima.

Por que a escolha específica do tema Lêdo Ivo? 
O que te direciona paraescolher um tema especí-
fico assim?

O que aconteceu é que há um ano, após o tra-
balho dos portais, nós encontramoscom o Lêdo 
Ivo e ele falou: “Eu tenho um livro com poemas e 
um deles é sobre o balé. Vou te enviar”. Eu falei: eu 
vou fazer esse trabalho. Então, houve esse acaso, 
mas o Lêdo Ivo a gente já tem essa identidade. Ele 
é membro da Academia Brasileira deLetras, tem o 
filme do Werner Sales, que vai estar sendo passado 
antes doespetáculo. Então, você chega e já vai dar 
de cara com esse filme, um documentáriomuito 
bom.

E outra coisa: chega de homenagear as pes-
soas depois que elas morrem, nãoé?

Então, a gente fez muito isso, depois a gente co-
meçou a trabalhar também os queestão aqui, pre-
sentes. O Lêdo Ivo teve passagem pela França, por 
vários países, daíbotar uma música francesa.
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COMPRE autores alagoanos na Quilombada.

Agora eu queria saber sobre a sua participa-
ção no projeto Mundaú das Artes ecomo você in-
tegrou as crianças do projeto, inclusive, no cor-
po de dança da suaCia. Dessa vez vai ter também 
a participação das crianças do projeto?

Sim, terão alguns elementos. O projeto come-
çou em 1999, assim que eu voltei paracá, como 
coordenadora de dança da Fundação Teatro Deo-
doro. Só que eu estavacom uma atividade buro-
crática, trazendo companhias e fazendo inter-
câmbio. Eu souassistente social e eu não queria 
apenas ficar fazendo aquilo.

Durante toda a entrevista, estava em BG a tri-
lha sonora do novo espetáculo daMaria Emília. 
Nesse exato momento, ouvimos Caetano Veloso 
com uma cançãoem inglês, que Maria Emília 
traduziu como “uma canção onde ele fala das pe-
ruasda rodoviária, que rodam bolsinha. A gente 
pegou essa música do Caetano, queé o amor em 
remarcação”. Era uma canção bem tranquila, 
por isso a pergunta:existe um momento do si-
lêncio da dança?

Seria o momento onde está uma voz. Eu quis 
que tivesse uma voz, que é a voz doCaetano, mas 
é a voz do Lêdo Ivo, é a minha voz, é a sua voz, é 
a voz do momento.Eu achei que tinha uma sono-
ridade interessante e tinha a ver com a propos-
tacoreográfica também. Mas, o projeto Mundaú, 
que eu cortei porque a música estavaaqui nos 

meus ouvidos. Então, o Mundaú começou há sete 
anos e eu comecei aselecionar duzentas crian-
ças. Fui a mais de quinze escolas, ali na região 
do Vergel.Comecei a trabalhar no Papódromo. A 
minha ideia era utilizar o Papódromo, que eua-
chava uma construção imensa, ali sem acontecer 
nada. Trabalhei lá durante quatromeses, depois 
a chuva veio com o inverno e eu tive que sair de 
lá. Eu fui para umasalazinha do CAIC e trabalhei 
muitos anos lá. Trabalhava de meia, igual a eles.
Primeiro era descalça, depois eu comecei a levar 
meias. Uma vez, a imprensa estavalá, fazendo 

uma matéria no CAIC, e me viu em cima de uma 
mesa e as crianças emcima de um palanque e a 
água embaixo da sala. Era a água que entrava e 
vinha defora para dentro quando chovia. E fize-
ram uma matéria com as crianças e viram quees-
tava sendo feito um trabalho. Então, esse trabalho 
se perpetua até hoje [2006].Passamos por vários 
momentos. Momentos de crença, momentos 
de descrença, deeu dizer: eu estou fazendo uma 
coisa de extremo amor e não vamos parar por-
que oprojeto é maior do que qualquer problema 
que venha ou dedos errados que venham aser 
apontados para nós. E aí eu continuo levando.As 
crianças se apresentam, quando dá se apresen-
tam com a Cia, eu faço momentosespecíficos. Fi-
zemos Onígro várias vezes, em 2000, 2001. Em 2001 
tivemos aCivilização das Máscaras, que a Petrobrás nos 
ajudou, e em 2002 a escola continuounos ajudando, e 
em 2003 a gente fez vários espetáculos, posicionando 
o projeto, juntocom a escola. Por sinal, esse casamento 
existe e é um casamento muito interessante.Eu não 
tenho nenhum problema com relação aos alunos da 
escola dançarem juntoscom alguns alunos do projeto. 
Ao contrário, quando eles entram em cena entram 
commuito respeito e as pessoas se emocionam.

E acho que deve ser emocionante para você 
também. Ver o resultado do seutrabalho.

E já tem dois elementos entrando na Cia de 
dança, no nível mais alto da escola.Então, para 
mim, já está valendo, né?


