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ALE faz cara de 
paisagem no 
escândalo da 
´rachadinha´
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Mozart brilha 
mais uma vez 

e coloca o 
CSA no jogo
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MPF determina que Cremal
fiscalize atuação de médicos

GRUPO DE PROCURADORES ACUSA ENTIDADE DE OMISSÃO NA FISCALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES DE COVID-19

Página 6

Página 4

   MAIS TRÊS

   PREFEITURA RECUPERA PRAÇAS
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   NA PONTA VERDE

Ademi faz edição especial do 
Salão do Imóvel: são 40 anos

ALE aprovará PL que aumenta 
número de  desembargadores

Mais de 90 praças de Maceió já apresentam uma “nova cara” 

após a passagem da equipe de manutenção da Superintendên-

cia Municipal de Desenvolvimento Sustentável (Sudes). São 

espaços urbanos fundamentais para o bem estar social do ma-

ceioense e que recebem diversos tipos de serviços, a depender 

da situação física dos locais. Para o superintendente municipal 

de Desenvolvimento Sustentável, a proposta é tornar mais 

apresentáveis praças e os demais locais de convivência nos 

bairros da capital. Ivens Peixoto explica que há praças que 

necessitam de pintura ou capinação, como também, há outras 

que precisam de uma intervenção estrutural, o que demanda 

um tempo maior de revitalização.   Página 7
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QUANDO SER LIVRE FOR USAR ARMAS DE FOGO, todos seremos mortos a tiros                          

2 O DIA Alagoas

Expressão

EDITORIAL

Creditar ao armamento da sociedade a solução para os 

problemas da violência mostra o quanto os defensores 

dessa ideia estão distantes da real necessidade da popu-

lação. Sugerir que o cidadão comum em posse de uma 

arma irá repelir a violência é acreditar em roteiro onde 

o mocinho sempre se dá bem. Coisa de fime. O tema 

voltou aos holofotes da imprensa por ocasião das críticas 

feita pelo arcebispo de Aparecida (SP), Dom Orlando 

Brandes, à pauta armamentista defendida por Bolsonaro. 

Em contraposição ao desejo do presidente, o arcebispo 

afirmou que “para ser pátria amada, não pode ser pátria 

armada”. A declaração aconteceu durante sermão em 

comemoração ao Dia de Nossa Senhora Aparecida, na 

terça, dia 12. A celebração contou com a presença do 

chefe do Executivo que, dias depois, destacou em suas 

redes sociais o seu apreço pela “pátria armada”, defen-

dendo mais uma vez o armamento da população.  

Apostar nesse “script” é alimentar a violência, por vários 

aspectos. A arma na mão do civil, mesmo com trein-

amento, traz a falsa sensação de poder, estimulando uma 

reação que fatalmente resultará em tragédia.  E atente-se 

que, mesmo aqueles que são profissionais da área, ou 

que já exerceram tal ofício, não tem garantia que sairão 

ilesos de uma ocorrência.  O exemplo vem do próprio 

presidente, que em 1995, mesmo armado, não conseguiu 

evitar que ladrões levassem sua moto e pistola, durante 

assalto. “Mesmo armado me senti indefeso”. Ou seja, 

quando não acontecer o pior, pelo menos mais uma 

arma estará nas mãos dos bandidos, alimentando o ciclo 

da violência. Assim, defender a pauta armamentista 

não é defender a sociedade. Pelo contrário, é empur-

rar o cidadão ainda mais para a vala que amontoa os 

reais motivos que dão substância à violência: a brutal 

desigualdade social. É criar uma miragem, uma ilusão 

que esconde a violência decorrente da concentração de 

riquezas nas mãos de ínfima parcela, enquanto todo o 

resto vive de migalhas.  

Nesse contexto, há uma grande diferença em defender o 

direito do cidadão, que seja qualificado, ao uso de arma, 

com o direito à liberdade, tão efusivamente defendido 

por Bolsonaro. Embora possa parecer a mesma coisa, são 

questões bem distintas, e que não são claras no discurso 

hipócrita dos armamentistas. A verdadeira defesa da 

liberdade passa pela adoção de políticas públicas que 

permitam a inclusão social e garantam ao cidadão a 

possibilidade de escolha. Escolher o que comer, o que 

vestir, onde morar isso sim é liberdade. Defender e armar 

o povo como garantia dessa “tal liberdade” e eficiência no 

combate à violência é um engodo. É optar por uma prisão 

onde não existe uma única janela que se possa ver o 

outro lado: a pátria armada, justificando a desigualdade 

e sufocando a possibilidade de uma nação mais justa, 

solidária e amada. 

Portanto, quem defende, essa “tal liberdade” concorre 

para que o cidadão seja morto ou pelo uso da arma ou 

pela fome.

Essa tal liberdade
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EXPEDIENTE

Estimados professores e professoras colegas de profis-
são, quando eu era criança ouvia minha avó e minha mãe 
dizerem que eu seria professora pois filha de pobre tem 
que estudar pra ser professora e garantir um emprego e, 
obviamente, ajudar no sustento da família. Durante minha 
adolescência e início da juventude, a minha concepção 
de professor ou professora se resumia no indivíduo de 
origem econômica pobre que estudava para conseguir um 
emprego de forma mais fácil e afastava o desemprego.

No final da década dos anos 70 e início dos anos 80, 
quando comecei a frequentar a escola, minhas professoras 
e professores eram bem vestidos, cabelos arrumados e a 
maioria deles tinha carro. Eu pensava: eles e elas são pessoas 
pobres que venceram economicamente sendo professores. 
Eram inteligentes, cultos, tinham o dom da oralidade. O 
tempo passou, estudei e me tornei professora na década 
de 90. Já passei por vários momentos da educação brasi-
leira. Reformas, projetos, planos educacionais. Em 33 anos 
de magistério, divididos em turmas da Educação Infantil e 
Ensino Fundamental I e II, já passaram por mim 43 turmas 
de estudantes. Uma média de 1.720 estudantes. Destes 
muitos são avôs e avós, pais e mães. Exercem as mais diver-
sas profissões. Quando encontro alguns pelos caminhos da 
vida, ainda me chamam de “tia” ou de minha eterna profes-
sora. Sempre que posso, faço uma anamnese, querendo 
saber o que fazem, quais sonhos realizaram e quais ainda 
vão realizar. As histórias são as mais diversas possíveis, mas 
a conclusão que me relatam estremecem meu coração de 
tanta emoção: “ _ professora, a melhor coisa que já fiz até 
hoje foi ter acreditado em mim mesmo e ter continuado 
os estudos; _ o ato de estudar me fez perceber que tudo é 
possível para quem tem determinação; _ eu gostaria de ter 
me dedicado mais, pois ser que estudar é a maneira mais 
honesta de vencer na vida; _ a maior lição que  aprendi na 
escola foi que ninguém é melhor que o outro, todos somos 
iguais”.

Nós professores e professoras também aprendemos 
algumas lições, as quais nos acompanham por toda a nossa 
vida: nossos estudantes são patrimônio da humanidade; o 
estudo é ferramenta essencial para a ascensão do conhe-
cimento; a leitura nos transporta para qualquer lugar que 
desejamos; com lápis e caneta escrevemos nossa própria 
história; e juntos, professores, professoras e estudan-
tes podem transformar o planeta num lugar de respeito, 
igualdade, fraternidade, solidariedade e amor. Professores 
e professoras de todos os países, etnias, credo, cor, raça, 
diversidade...GRATIDÃO!

Aos professores e 
professoras, gratidão!

   ARTIGO  |  Elly Mendes *

* ellymendes71@gmail.com



DAVI MAIA É ACUSADO de ficar com parte do salário de alguns assessores Poder

Apesar da repercussão nas 
mídias sociais, sobre a denún-
cia da prática de “rachadinha” 
no gabinete do deputado esta-
dual Davi Maia (Democratas), 
a mesa diretora da Assembleia 
Legislativa de Alagoas (ALE) 
mergulhou num profundo 
silêncio e até o final da tarde 
da última sexta-feira ignorava 
solenemente este assunto.  

– Gostaria de saber se a ALE 
já foi notificada pelo Ministério 
Público sobre a possiblidade 
de “rachadinha” no gabinete 
do deputado Davi Maia, e qual 
o posicionamento do presi-
dente sobre essa questão? –, 
perguntei ao jornalista Joaldo 
Cavalcante, assessor de comu-
nicação da Assembleia. Ele 
ficou de “checar”, mas até agora 
nada. 

Ao receber denúncia de que 
o deputado Davi Maia estaria 
ficando com parte dos venci-
mentos de seus assessores, o 
procurador-geral de Justiça, 
Márcio Roberto Tenório de 
Albuquerque, pediu informa-
ções à mesa diretora da ALE, 
mas até então não recebeu 
nenhuma resposta sobre esse 
assunto. 

De acordo com a assessoria 
do MP Estadual, o procurador-
-geral de Justiça reiterou, na 
semana passada, o pedido 
feito ao comando da Assem-
bleia Legislativa, “para que 
fossem enviadas informações 
detalhadas que robusteçam 
o procedimento em tramita-
ção instaurado pelo Ministério 
Público”.

No entanto, a mesa dire-
tora da ALE, até o momento 
ainda não disse se atende ou 
não ao pedido do MP Estadual. 
A assessoria do presidente 
Marcelo Victor (Solidariedade) 
sabe que o assunto é polêmico 
e ficou se ouvi-lo antes de 
comentar o assunto. 

– Estou em viagem, mas vou 
procurar saber se a presidência 
já recebeu formalmente esse 
pedido mencionado –, afirmou 
o jornalista Joaldo Cavalcante, 
quando questionado sobre as 
informações solicitadas pelo 
procurador-geral de Justiça.

Denúncia 
completou 1 ano
A denúncia sobre a prática 

de “rachadinha” no gabinete 
de Davi Maia circula nas mídias 
sociais desde o último final de 
semana. Um vídeo de 43 segun-

dos, com uma mensagem 
inicial direcionada ao Ministé-
rio Público, cobra uma posição 
do órgão sobre a suposta ilegali-
dade praticada pelo parlamen-
tar que faz oposição ferrenha ao 
governo do Estado. 

“Já se passa de 1 ano e até 
agora nada”, destaca uma 
das mensagens do vídeo. No 
entanto, a bem da verdade, 
a denúncia foi revelada pelo 
jornal Tribuna Independente, 
na edição de 26 de novem-
bro de 2020. Portanto, ainda 
vai completar um ano, mas 
mesmo assim é muito tempo 
para nada de concreto com 
relação às investigações.

“Com a ajuda de uma 
secretária parlamentar e de 
um irmão, o deputado esta-
dual Davi Maia comanda um 
esquema de “rachadinha” com 
o salário dos servidores de seu 
gabinete na Assembleia Legis-
lativa”, afirma a denúncia publi-
cada pelo jornal Tribuna. O 
irmão do parlamentar, respon-
sável pela operação do negócio, 
é Marcelo Maia.

Diálogos
comprometedores
O jornal Tribuna reve-

lou ainda teve acesso a um 
conjunto de diálogos manti-
dos por WhatsApp que confir-
mam a prática do suposto 
crime. Nas conversas pelo apli-
cativo, Cláudia Marques Freire, 
secretária parlamentar de Davi 
Maia, aparece combinando 
com servidores a devolução de 
parte do salário. 

“Em alguns casos, Cláudia 
Marques lembra o número da 
conta da Caixa Econômica na 
qual o servidor deve depositar 
o dinheiro a ser devolvido. E 
chega a enviar uma imagem 
do cartão do banco para o 
funcionário conferir os dados”, 
destaca a reportagem.

Cláudia Marques também 
mostra preocupação com a 
segurança da operação. Ela 
manda um alerta para o servi-
dor sobre o local de depósito. 
“Boa tarde. Oiã, faz o depósito 
na loteria visse. Pq não identi-
fica” [a reportagem reproduz a 
grafia original das mensagens].

A reportagem da Tribuna 
diz ainda que mesma preocu-
pação com o sigilo da trama 
financeira aparece em outras 
conversas da secretária no 
WhatsApp. 

“Bom dia. se vc puder fazer 
via lotérica eu agradeço”, fala 
a operadora de confiança de 
Davi Maia. Do outro lado um 

servidor responde: “Vou tentar. 
Se conseguir, aviso, tá?”. 

A secretária arremata o 
acerto: “Ok, obrigada. Era isso 
viu que queria acertar contigo”. 
O depósito nas lotéricas não 
deixaria rastros das movimen-
tações bancárias.

Em outra conversa, Cláu-
dia Marques orienta uma 
servidora a, depois de sacar 
o dinheiro, deixar o valor, em 
espécie, no escritório de Davi 
Maia. 

“Deixa dentro da gaveta 
que segunda eu estarei no 
terra”, diz a secretária numa 
referência ao Edifício Terra 
Brasilis, na praia da Avenida, 
onde está localizado o escritó-
rio do deputado.

A reportagem de O DIA 
tentou ouvir Assembleia Legis-
lativa e o deputado Davi Maia 
sobre o escândalo, mas ainda 
não teve resposta. O espaço 
segue aberto às respostas.

MINISTÉRIO PÚBLICO cobra explicações do Legislativo, mas a Mesa Diretora faz cara de paisagem e evita comentar o escândalo

Assembleia se omite sobre 
a prática de “rachadinha”
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Ricardo Rodrigues, 
Repórter

MESA DIRETORA

Nem trata do assunto nas sessões; tema só é comentado ´à boca miúda´

DEPUTADO 

Davia Maia deve responder sobre a acusação de rachadinha no seu gabinete
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Na  p r ó x i m a  s e m a n a 
deve ser votado pela Casa 
de Tavares Bastos o Projeto 
Lei que cria mais três cargos 
de desembargador. Ou seja, 
o Poder Judiciário alago-
ano irá passar de 15 para 18 
membros, o que irá custar 
mais de R$ 10 milhões para 
os cofres públicos do Estado.

O impacto orçamentá-
rio que essa “nova estrutura” 
da Corte fica da seguinte 
forma: cada desembarga-
dor recebe mensalmente R$ 
35.462,22; quando isso se 
soma aos auxílios, dois terços 
de férias e outros benefícios, 
cada magistrado de segundo 
grau custa anualmente R$ 
2.224.282,49.

A l é m  d o s  c a rg o s  d e 
desembargadores, o TJ/AL 
terá que contratar também 
dezenas de novos assesso-
res para trabalhar nos novos 
gabinetes, cargos comissio-
nados de confiança que rece-
bem polpudos vencimentos. 
Para esses cargos, as despesas 
ficam assim: os futuros chefes 
de gabinete receberão R$ 
15.218,02; o supervisor judi-
ciário R$ 11.809,02; asses-
sor judiciário R$ 10.104,52 
e o secretário do gabinete 

de cada desembargador vai 
embolsar R$ 8.400,01.

Como serão as escolhas
Duas vagas de desem-

bargador serão preenchidas 
com juízes e a terceira será do 
quinto constitucional, que 
desta vez será escolhida entre 
os 13 mil advogados alagoa-
nos. No processo de seleção 
interna dos juízes para ocupar 
as duas cadeiras serão adota-
dos dois processos de escolha: 
pelo processo administrativo 
de antiguidade e a segunda 
vaga será por merecimento.

Geralmente é escolhido 
um juiz de terceira entrân-
cia de uma grande Vara da 
maior cidade do Estado e 
que tenha passado pelas 
entrâncias anteriores e seja 

o mais antigo. Na escolha por 
antiguidade, ocorrerá por 
votação entre os 15 desem-
bargadores da Corte.

Já a vaga da OAB/AL, o 
processo de escolha movi-
menta operadores do Direito. 
O primeiro passo é definir uma 
lista sêxtupla (dos concor-
rentes mais votados) que será 
enviada ao pleno do TJ/AL. 
Os desembargadores fazem 
nova “peneira” e escolhem três 
candidatos. A lista tríplice será 
encaminhada ao Poder Execu-
tivo e caberá ao governador 
Renan Filho (MDB) escolher o 
novo desembargador.

Entre os nomes de advo-
gados comentados nos basti-
dores da OAB se destacam: 
o do ex-procurador-geral da 
Assembleia Legislativa, Fábio 

Ferrario; do ex-presidente 
do Conselho de Segurança 
e ex-presidente do Detran, 
advogado Antônio Carlos 
Gouveia; do ex-juiz eleitoral, 
advogado Alberto Maia, que 
já exerceu a chefia de gabinete 
do então presidente da OAB/
AL e hoje presidente do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), 
ministro Humberto Martins, 
que foi desembargador pelo 
quinto constitucional da OAB/
AL e há 15 anos é ministro STJ.

Recomposição
inflacionária
O mesmo Tribunal que 

busca aumentar significati-
vamente as despesas com a 
criação de novos cargos de 
desembargadores, desde 2019 
não aplica a recomposição 
inflacionária para os servido-
res, que já acumulam perca de 
8,83% com as inflações de 2019 
e 2020, e se somar a de 2021 que 
deve superar os 9%, esse preju-
ízo deve chegar à casa dos 18%. 
Vale destacar que os servidores 
públicos do Executivo, Minis-
tério Público e Tribunal de 
Contas já receberam a recom-
posição inflacionária de 2020. 

A recomposição inflacio-
nária (não é aumento) dos 
servidores do Judiciário, refe-
rente ao ano de 2019, já trami-
tou nas várias Comissões da 

Casa Legislativa e foi aprova em 
todas, mas até hoje a matéria 
não foi colocada para aprecia-
ção do plenário da Assembleia.

O Projeto de Lei Ordinária 
(PLO) 300/2019 segue ador-
mecendo nas gavetas da ALE 
e nenhuma mensagem de 
apoio ao Poder Legislativo foi 
enviada em caráter de urgên-
cia pelo TJ/AL para comunicar 
que a reposição inflacionária 
deveria ser votada. Pelo contrá-
rio, parece que o presidente 
da Assembleia, por “motivo 
desconhecido”, não tem 
nenhum interesse em aprovar 
o justo direito dos servidores.

Acordão
Enquanto isso...o pleno do 

TJ/AL encaminhou para Sua 
Excelência, o senhor deputado 
estadual, Marcelo Victor, presi-
dente da Assembleia Legis-
lativa do Estado de Alagoas, 
a mensagem 03/2021 para 
possibilidade do anteprojeto 
dos desembargadores tramitar 
em caráter de urgência, face à 
“importância” para o Judiciá-
rio Alagoano. A mensagem foi 
endereçada para o presidente 
da Casa de Tavares Bastos no 
dia 8/6/2021. As vagas dos 
desembargadores devem 
ser aprovadas e os servidores 
devem permanecer sem sua 
recomposição inflacionária.

A desembargadora Elisa-
beth Carvalho do Nascimento e 
o desembargador Fábio Bitten-
court de Araújo, corregedor-
-geral de Justiça, preferiram se 
calar após uma discussão ocor-
rida no último dia 5 de outubro, 
de maneira remota, durante 
sessão virtual do Conselho 
Estadual da Magistratura. 

Por meio da Assessoria de 
Comunicação do Tribunal de 
Justiça de Alagoas (TJAL), os 
magistrados informaram que 
não iriam comentar o episó-
dio. Vídeos da confusão foram 
divulgados amplamente nas 
redes sociais. 

E m  d e t e r m i n a d o 
momento, o presidente do Judi-
ciário, desembargador Kléver 

Loureiro, solicita que os ânimos 
fossem “serenados”. Mas não 
conseguiu aplacar a fúria da 
desembargadora, que chamou 
Bittencourt de “fantasma” e 
disse que não participaria de 
mais nenhum colegiado que 
tivesse a presença dele. 

Durante a discussão, Elisa-
beth Carvalho pediu para que 
Fábio Bittencourt calasse a 
boca e pediu exoneração do 
Conselho da Magistratura para 
não ter que ficar cara a cara com 
o desembargador-corregedor. 

“Vossa excelência não só 
permitiu que entrassem contra 
mim no CNJ (Conselho Nacio-
nal de Justiça), como, pelo o 
que eu conheço, incentivou. 
Dentro da Corregedoria tem 
duas cobras, Fábio Bitten-
court e Renata Malafaia. Não 
participo mais do Conselho. 

Só participo em julgamento 
com vossa excelência no Pleno. 
Tenho o direito de renunciar ao 
Conselho e tenho o direito de 
não trabalhar com vossa exce-
lência”, afirmou a desembarga-
dora.

Nervoso, com a reação 
da colega, o desembargador 
respondeu: “Faça como achar 
melhor. Sou membro nato e 
não vou renunciar”.

Elisabeth retrucou: “Em 
nenhuma Câmara Cível eu 
trabalho mais com o desem-
bargador Fábio Bittencourt, 
porque ele para mim hoje não 
existe mais [...] Se vossa exce-
lência tivesse dignidade, não 
deixava fazer o que a sua asses-
sora fez comigo”.

Bittencourt tentou ameni-
zar, afirmando que tem grati-
dão pela desembargadora e 

sempre a tratou com respeito e 
educação. 

No entanto, a desembar-
gadora continuou irritada e 
citou o caso do jet ski, em tom 
de ameaça, como se o processo 
movido por Fábio Bittencourt 
contra a empresa Yamaha 
fosse um verdadeiro escândalo 
prestes a vir à tona, a qualquer 
momento.  

Nos bastidores do Tribu-
nal, dizem que essa briga 
entre Elisabeth e Fábio Bitten-
court tem como pano de 
fundo as mudanças impostas 
pelo corregedor no cartório 
do Pilar, que teriam desagra-
dado a desembargadora e 
provocado sua ira.

Por isso, ela lembrou do 
caso do jet ski, cujo processo 
tramita no TJ/AL e tem Bitten-
court como principal interes-

sado. Segundo informações 
da imprensa, o corregedor é 
acusado de pressionar um 
colega juiz (Gustavo Lima) para 
lhe dar ganho de causa numa 
disputa com a Yamaha. 

Fábio Bittencourt acusa 
a empresa de ter lhe vendido 
um jet ski com defeito e buscou 
reparação, mas anos depois do 
uso do equipamento. Ou seja, 
quando teoricamente a garan-
tia e o prazo de validade já esta-
vam vencidos. 

Segundo informações 
de bastidores, a pressão do 
corregedor foi tanta que o juiz 
Gustavo Lima não aguentou 
e pediu licença dos trabalhos, 
por questão de saúde. Para sua 
surpresa, seu substituto, no 
final de 2020, teria dado ganho 
de causa a Fábio Bittencourt. A 
Yamaha recorreu. 

Presidente do TJ/AL,

Klever Loureiro; da ALE, Marcelo Victor, e juiz Orlando Rocha, auxiliar da presidência

SERÃO CRIADOS mais três cargos para desembargadores no TJ de AlagoasEstado
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(IN)JUSTIÇA Medida vai custar mais de R$ 10 milhões por ano aos cofres públicos: servidores seguem sem recomposição inflacionária

Com aval da ALE, TJ aumenta 
número de desembargadores 

Após ‘barraco’ durante reunião do Conselho da 
Magistratura, desembargadores adotam silêncio

Da Redação

   GUERRA NO JUDICIÁRIO

Ricardo Rodrigues
Repórter



EVENTO contará com versão online, contendo detalhes dos empreendimentosMercado

Uma edição para marcar 
a história da entidade, com 
número recorde de estandes e 
em um dos mais nobres ende-
reços da capital alagoana: essa 
é a expectativa da Associação 
das Empresas do Mercado 
Imobiliário de Alagoas (Ademi-
-AL) para a edição especial 
comemorativa de seus 40 anos 
do Salão do Imóvel. 

Mais importante evento 
do setor no Estado, o Salão do 
Imóvel Ademi 40 anos será 
realizado de 18 a 24 de outubro, 
das 16h às 22h, em uma estru-
tura de mais de 2.000 metros 
quadrados na orla da Ponta 

Verde (Av. Silvio Viana, 2321, 
próximo ao Palato Praia). Ao 
todo, 26 estandes reunirão não 
só lançamentos das principais 
construtoras alagoanas, como 
também instituições financei-
ras e fornecedores.

Outra novidade desta 
edição é a aposta na criação 
de uma experiência diferen-
ciada para o público: além 
da comodidade do espaço 
exclusivo à beira-mar com 
ambientação assinada pelo 
decorador Walmy Becho, o 
evento contará com comodi-
dades como serviço gratuito 
de manobristas e espaço 

kids, além de uma praça com 
espaços gourmets assinados 
pela Algás e pela Grand Cru, 
entre outras atrações gastro-
nômicas e musicais. O evento 
contará com todos os cuida-
dos para garantir o máximo de 
segurança e terá uma versão 
online, com detalhes de todos 
os empreendimentos partici-
pantes no endereço www.sala-
odoimovelademi.com.br.

“Esta edição grandiosa 
reflete não só a celebração 
dos 40 anos da Ademi-AL, 
como também o momento de 
grande atividade e otimismo 
do mercado imobiliário”, 

afirma Marcelo Saldanha, 
presidente da Ademi-AL. 
“Passamos nacionalmente 
por um momento de grande 
demanda impulsionado 
pelas facilidades de finan-
ciamento. Aliado a isso, em 
Maceió, houve uma grande 
movimentação no mercado 
com a procura de imóveis 
pelos moradores do Pinheiro 
e demais bairros afetados pela 
subsidência do solo, o que esti-
mulou o mercado a apostar em 
lançamentos”, explica. 

Para o presidente da Ademi, 
este segue como um dos perí-
odos mais favoráveis dos últi-

mos tempos para a compra de 
imóveis. “Apesar de apresen-
tar uma tendência de alta, a 
atual taxa Selic a 6,25% ainda é 
muito atrativa. Outra boa notí-
cia é que a Caixa Econômica já 
se adiantou e assegurou que 
vai manter a política de baixas 
taxas de juros de financia-
mento, mesmo com a previsão 
de alta da Selic”, diz Marcelo 
Saldanha. “Ou seja: nossa reco-
mendação é que, quem estiver 
pensando em comprar um 
imóvel, feche o quanto antes, 
já que as condições favoráveis 
desse momento podem não se 
manter por muito tempo.”

EM NOVO ENDEREÇO, maior evento do setor imobiliário de AL terá número recorde de lançamentos e experiência diferenciada

Salão do Imóvel Ademi começa 2ª feira na Ponta Verde
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O presidente do Conse-
lho Regional de Medicina de 
Alagoas (Cremal), Fernando 
Pedrosa, defendeu que o 
órgão só poderá abrir uma 
investigação contra algum 
médico se houver denúncia 
formalizada. 

“Não acolhemos denún-
cias anônimas. Só recebe-
mos denúncias formais. É 
necessário informar o nome 
do profissional e o delito 
que ele está cometendo”.

É  q u e  o  M i n i s t é r i o 
P ú b l i c o  Fe d e ra l  ( M P F ) 
a p u r o u  q u e  o  C r e m a l 
“está omisso em analisar 

condutas éticas dos médi-
cos quanto à divulgação e 
promoção de tratamentos 
sem evidências científicas 
contra a Covid-19”.

Diante  disso,  o  MPF 
expediu recomendação 
para que o Cremal exerça 
seu Poder Fiscalizatório da 
profissão médica, adotando 
as medidas pertinentes 
quando identificar descum-
primento do Código de 
Ética Médica. A Recomen-
dação nº 6/2021, de autoria 
dos procuradores da Repú-
blica Bruno Lamenha, Julia 
Cadete, Niedja Kaspary e 
Roberta Bomfim, foi expe-
dida no âmbito do proce-
dimento preparatório nº 

1.11.000.000462/2021-21.
“São 5.800 médicos em 

Alagoas. Não temos como 
sair fiscalizando consul-
tório por consultório, pois 
temos uma conduta a ser 
seguida. Não iremos apurar 
denúncias genéricas. Até 
agora não temos nenhuma 
protocolada”, reforçou o 
presidente do Cremal.

O Conselho tem o prazo 
de 15 dias para informar se 
acolherá a recomendação, 
bem como informar sobre 
as providências que estão 
sendo adotadas para o seu 
atendimento. A ausência de 
resposta será interpretada 
como recusa no atendi-
mento à recomendação.

PRESIDENTE DO CONSELHO: “Não iremos apurar denúncias genéricas”Saúde

NIEDJA KASPARY,

Da Procuradoria Geral, e mais três procuradores assinaram a recomendação para fiscalizar os médicos no Estado

PROCURADORIA investiga possível irregularidade na prescrição de tratamento precoce de pessoas infectadas pelo coronavírus

MPF manda Cremal fiscalizar 
a atuação de médicos em AL

Redação
Com Folha de Alagoas

A
L

2
4

H
/A

rq
u

iv
o

‘Autonomia médica não deve ignorar a ciência´

Para o MPF, o princípio 
da autonomia médica não 
pode ser visto isoladamente, 
afastado da sua conjugação 
com a vedação expressa no 
art. 113, do Código de Ética 
Médica: “Divulgar, fora do 
meio científico, processo de 
tratamento ou descoberta 
cujo valor ainda não esteja 
expressamente reconhecido 
cientificamente por órgão 
competente.” 

Outro ponto destacado 
na recomendação é o fato 
de que desde maio de 2021 

as Diretrizes Brasileiras para 
Tratamento Hospitalar do 
Paciente com COVID-19, 
elaboradas pela Comissão 
Nacional de Incorporação 
de Tecnologias no Sistema 
Único de Saúde do Minis-
tério da Saúde, recomenda 
a não utilização de cloro-
quina, hidroxicloroquina ou 
azitromicina em pacientes 
hospitalizados com Covid-
19.

Para os procuradores da 
República, “por tratar-se tais 
medicamentos de drogas 

que, por terem cientifica-
mente se mostrado inefica-
zes, tiveram seu uso, para a 
prevenção ou o tratamento 
da Covid-19 em qualquer 
fase ou situação, explicita-
mente contraindicado por 
sociedades médicas e cien-
tíficas nacionais e interna-
cionais e assim a divulgação 
de tais tratamentos pode 
c o n f i g u r a r  c l a r a m e n t e 
afronta ao Código de Ética 
Médica, uma vez que coloca 
em risco a saúde individual 
e coletiva”.

   EMANNUEL FORTES

Médico está entre os maiores 
defensores do “Kit Covid”

O médico Emmanuel 
Fortes, vice-presidente do 
Conselho Federal de Medi-
cina (CFM) e representante 
de Alagoas na instituição, foi 
um dos membros que mais 
defendeu o parecer que dá 
autonomia aos médicos 
para prescreverem medi-
camentos do chamado 
“Kit Covid”. Filiado ao PSL 
e bolsonarista convicto, 
Emmanuel foi candidato 
a vice-prefeito de Maceió 
na chapa encabeçada pelo 
deputado estadual Davi 
Filho, em 2020.

A defesa do parecer 
ocorreu em reunião no mês 
de julho de 2020, a qual foi 
revelada recentemente por 
diligências da CPI da Covid. 
No encontro, o Ministério 
da Saúde consentiu que a 
rede Hapvida promovesse 
tratamento precoce contra 
o novo coronavírus, mesmo 
sem comprovação da eficá-
cia. Além dos médicos do 
conselho, representan-
tes da Unimed estiveram 
presentes na reunião.

À época, o médico disse 
que a decisão foi “sábia”, 
endossando a prescrição 
de remédios como cloro-
quina e ivermectina.

“É conferir ao médico 
a autonomia de escolher a 
melhor conduta para seu 

paciente mesmo diante 
de evidências observacio-
nais de alguns aspectos 
científicos, como a eficácia 
desses medicamentos em 
vitro, sem a comprovação 
em vivo”, defendeu Fortes, 
pontuando, no discurso, 
que os médicos sabem da 
responsabilidade e conhe-
cem os efeitos colaterais.

Meses antes, o médico 
já havia defendido tratar 
a Covid-19 aos primei-
ros sintomas e foi convi-
dado para a reunião pela 
secretária Mayra Pinheiro, 
conhecida como “capitã 
cloroquina”. Lá, citou até 
que “o prefeito de Pilar 
[Renato Rezende], a minha 
cidade, adotou precoce-
mente essas pesquisas, e 
os resultados são conside-
ráveis”.

Recentemente o Minis-
tério Público Federal abriu 
investigação para apurar a 
conduta do CFM por coni-
vência com o uso do “Kit 
Covid”. O relator da CPI, 
senador Renan Calheiros, 
tornou investigado o presi-
dente do conselho, Mauro 
Luiz Ribeiro,  também 
apoiador do presidente 
Jair Bolsonaro. Segundo 
discussão de bastidores, 
há enorme possibilidade 
do relatório final indiciar 
e pedir o afastamento de 
membros do alto escalão 
do CFM.

Um fiasco na política alagoana
Nas redes sociais, Emma-

nuel não nega o apoio ao 
Governo Bolsonaro, intitu-
lando-se “médico atuante 
em prol do cidadão de bem”. 
No dia 7 de setembro, postou 
um vídeo na manifestação a 
favor do presidente pelas 
ruas de Maceió. Em 2018, 
tentou se eleger deputado 
federal pelo PRTB, mas 
apoiado na onda bolsona-
rista, com um total de 22.702 
votos. Em 2012, ainda tentou 
o Executivo do Pilar, no 
entanto, sem sucesso.

Já no ano passado, 
o psiquiatra aceitou o 

convite de ser vice de Davi 
Filho, terceiro colocado no 
pleito pela Prefeitura de 
Maceió, quase alcançando 
o segundo turno. A famí-
lia Davino que organiza a 
Funbrasil, entidade espe-
cializada em atendimento 
médico, sobretudo oftal-
mológico, e que recebe 
generosas emendas parla-
mentares para seu custeio, 
sendo explorada eleitoral-
mente nas campanhas dos 
Davino. No próximo ano, 
Emmanuel deve tentar se 
encaixar num cargo político 
novamente.

Leonardo Ferreira
Repórter
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tem apoio da sociedade para 

apontar áreas que necessitam de revitalização

Mais de 90 praças de 
Maceió já apresentam uma 
“nova cara” após a passagem 
da equipe de manutenção da 
Superintendência Municipal 
de Desenvolvimento Susten-
tável (Sudes). São espaços 
urbanos fundamentais para o 
bem-estar social do maceio-
ense e que recebem diversos 
tipos de serviços, a depender 
da situação física dos locais.

Para o superintendente 
municipal de Desenvolvi-
mento Sustentável, Ivens 
Peixoto, a proposta é tornar as 
praças e outros locais de convi-
vência nos bairros da capi-
tal mais apresentáveis. Seja 
fazendo pintura, capinação ou 
intervenção estrutural, o que 
demanda um tempo maior de 
revitalização. “É importante 
que o cidadão tenha áreas que 
possam servir para reuniões 
entre amigos e divertimento 
das crianças. Temos traba-
lhado para manter as praças 
dignas de receber a população 
que mora no entorno dela”, 
reforçou.

A Praça dos Palmares está 
na lista de logradouros que 
passa por um processo de 
modernização mais efetivo. 
Um novo piso será instalado, 
além da disposição de novo 
gramado e instalação de uma 
estátua de 3 metros que vai 
homenagear o líder Zumbi dos 
Palmares. Segundo a Sudes, os 
trabalhos de revitalização da 
Praça dos Palmares devem ser 
concluídos em 20 de novem-
bro, o Dia da Consciência 
Negra.

No cronograma de moder-
nização de praças estão o 
Parque Gonçalves Lêdo, 
Centro; praças Santa Rita de 
Cássia, Centenário e Sergipe, 
no Farol; e ainda a Praça do 
Conjunto Rosane Collor, no 

Clima Bom, que receberão 
reforma estrutural. 

Ao todo, são 15 praças que 
devem receber uma readequa-
ção física, obras que alteram 
sua estrutura atual, atendendo 
aos anseios de moradores e 
visitantes. Seguem nesta lista 
a Praça Padre Cícero, no Bene-
dito Bentes, que será rebati-
zada como Parque da Criança, 
por conta de novos equipa-
mentos lúdicos que serão 
instalados; a Praça da Mulher, 
na Jatiúca, e a Praça PEC, no 
Benedito Bentes, terão centro 
integrado de cultura, esporte e 
lazer. No terminal de ônibus do 
Clima Bom, a praça ganhará 
uma arena e um ecoponto para 
facilitar o trabalho de reco-
lhimento de lixo, descartado 
atualmente de forma irregular.

A Sudes disponibiliza um 
telefone para que a população 
possa contribuir com a revita-
lização das praças, basta entrar 
em contato com o 98802 4834 
para registro de reclamações, 
indicações ou sugestões de 
serviços em praças e demais 
logradouros públicos.

Prioridade
O prefeito JHC tem enca-

rado com seriedade a manu-
tenção e modernização dos 
espaços públicos. Tanto que 
tem ido pessoalmente à assi-
natura de ordens de serviço 
e conferido de perto o anda-
mento das obras. A praça do 
Virgem dos Pobres I, no Vergel 
do Lago, foi uma delas. JHC 
foi à inauguração do espaço 
que passou por revitaliza-
ção e agora dispõe de espaço 
moderno de lazer, convívio 
social e atividades físicas.

A praça Rex, na Pajuçara, foi 
uma entre as que teve maior 
número de pedidos por manu-
tenção; e assim,  recebeu servi-
ços de capinação, varrição, 
pintura de meio, recolhimento 
de resíduos e jardinagem.

PPPPPPPP xpxpxpxpxpxpxpxxpxpxpxpxpxCotidiano

CUIDADO

Áreas de convivência são prioridade na gestão do prefeito JHC

PREFEITURA

Chega a 90, número de praças 

que receberam manutenção 

ou reforma em Maceió

Secom Maceió
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CANTORIAS NA CASA DE ZÉ, entre os três lançamentos de Basílio Seh

   Màcleim   |  macleim@hotmail.com

Colunista

Depois do Play

Janelas
Os que conhecem Basílio Seh e seu trabalho sabem 
tratar-se de um artista cuja singularidade idiossin-
crática lhe cabe como referência. É, certamente, 
um dos artistas mais originais e autênticos da 
cena musical contemporânea em nossa latitude. 
Portanto, admirado por muitos e incompreendido 
por tantos. O fato é que a coleção ‘Janelas’ reflete 
todas essas possibilidades e assertivas sobre a 
obra e seu artífice. “Debruçada sobre o horizonte 
histórico, a temporalidade expondo a lua cheia, 
abrindo um buraco no imenso céu negro do sertão, 
ou um vulcão nervoso jorrando brasas pelas nari-
nas, ou ainda a humanidade assustada com um 
monstro invisível, enfim, as janelas são infinitas e 
abertas à percepção tênue de nossos olhos”. Assim, 
conceitua Basílio Seh as suas Janelas abertas para o 
mundo e ninguém melhor do que ele mesmo para 
defini-las sob a sua ótica. 

Urubus
‘Isca de Urubu’ é o primeiro dos três álbuns e, 
segundo o texto promocional, “liga-se a um 
passado lúdico de admiração ao urubu.  A este 
é remetido a ponte entre música e sensibilidade 
criativa, surgindo daí a concepção de voo melódico 
(performance musical). Sua estreia, na cena instru-
mental, revela-se como objeto de desejo auditivo, 
ou melhor, isca para os que interpretam a vida com 
olhar lúdico”. 
Basílio Seh tem no trompete o instrumento que 
lhe habilita à condição de instrumentista. No ‘Isca 

de Urubu’ ele faz uso desse instrumento em cinco 
das sete faixas do álbum e mostra que está com a 
embocadura em dia. Nas demais faixas, usou de 
um recurso bastante presente em seus trabalhos 
anteriores: os vocalizes e scats, nos quais arrisca 
saltos sem rede de segurança e pratica voos basi-
lianicamente exitosos. Particularmente, também 
sou fã dos urubus, os planadores mais fantásticos 
do planeta! Por isso, quando Basílio Seh afirma que: 
“Quando criança gostava de observar urubus no 
céu, bicho bendito à sensibilidade criativa, o qual 
acabou contribuindo para uma performance musi-
cal caracterizada como melodia em voo livre”, tal 
conceito virou chave que abriu inúmeras possibili-
dades, como fruidor.  

Cantoria
O segundo álbum tem o título bastante imagético 
de ‘Cantoria na Casa de Zé’. São sete belas possi-
bilidades de “repentes, emboladas e aboios, com 
suas dores, alegrias, paixões etc., numa grande 
aula a céu aberto (a feira), que chamavam a aten-
ção do menino Basílio”. Aliás, coisa de quem é do 
interior e, assim como eu, vivenciou a riqueza e 
beleza de cores, aromas, sabores e sons de uma 
feira interiorana. Portanto, como bem pontua 
Basílio Seh em seu texto, esse álbum “surge dessa 
escola sonora, como desejo do autor em realizar 
sua própria cantoria. Nesta festa de compadrio, 
os amores, as paixões, os cotovelos, as saudades e 
romarias são contados à base de xote, toada, coco 
e maracatu”.

  JANELAS PARA BASÍLIO
A Lei Aldir Blanc (Lei 14.017/20), criada como 
auxílio emergencial ao setor cultural, gerou diver-
sos Editais que contemplaram várias categorias 
da produção cultural nos Estados da Federação. 
Em outubro do ano passado, os Editais foram 
lançados em Alagoas e, a partir de meados de 
2021, os resultados práticos começaram a apare-
cer, com a conclusão e lançamento de projetos 
contemplados pela Lei. Na seara da música 
aquariana, alguns álbuns ainda estão no forno, 
em processo de construção ou acabamento, e 
outros tantos já estão no mundo, ganharam asas e 
sabe-se lá onde chegarão, que ciclo irão cumprir, 
quais mentes e corações acalentarão. 
Em Alagoas, foram vários os artistas contempla-
dos pelo Edital Prêmio Zailton Sarmento, da Lei 
Aldir Blanc, especificamente para a produção de 
fonogramas. Porém, o músico e compositor Basí-
lio Seh se destaca entre os demais, pois, ao invés 
de produzir um único álbum, foi além e acaba de 
lançar a coleção ‘Janelas’, com três álbuns distin-
tos: ‘Isca de Urubu’ (instrumental), ‘Cantoria na 
casa de Zé’ (junino) e ‘Cantiga de Roda’ (infanto-
-juvenil), cada um com 7 faixas, porque, como 

afirmou Pitágoras, sete é o mais importante dos 
números sagrados. Além disso, são 7 os pecados 
capitais e também as maravilhas do mundo. De 
acordo com o próprio Basílio, a opção pelo triplo 
lançamento acontece como forma de corrigir um 
pouco a carência de publicações suas no passado.

Cantigas
No terceiro álbum, ‘Cantiga de Roda’, todas as faixas 
são de domínio público e foram recolhidas do 
livro Cem Melodias Folclóricas, de Alceu Maynard 
Araújo e Aricó Júnior, resultante de uma pesquisa 
sociológica realizada na foz do rio São Francisco, 
na cidade de Piaçabuçu, Alagoas, nos anos de 1952 
e 1953. Diga-se aqui, que esta é uma bela e singela 
homenagem do artista à sua terra natal, ao berço 
embrionário de suas canções e, portanto, de sua 
obra. 
De acordo com o próprio Basílio Seh, “Cantiga de 
Roda visa contribuir no despertar de educado-
res, quanto à importância da cultura popular no 
ambiente escolar e pode ser um material relevante 
para planejamentos didáticos”. Para tanto, Basí-
lio foi minimalista musicalmente, apenas com 
violão e percussão leve, respeitando a singeleza 
das cantigas e a força da tradição popular, que não 
carecem de firulas para serem belas. Porém, contou 
com o auxílio luxuoso e participação especial de 
sua sobrinha Clarice Basílio, na leveza de sua voz 
pueril, nas faixas Rosa Vermelha e Tororó.
Os três álbuns da coleção Janelas, além de serem 
um belo exemplo de como empregar bem e com 
ótimo resultado os recursos públicos da Lei Aldir 
Blanc, propõem o amálgama de canções e pessoas 
que, em suas diversidades fortalecem a trajetória 
de um artista comprometido com a sua arte, ciente 
de que os cacoetes comerciais passam ao largo, 
sem comprometer o trabalho e a contribuição de 
músicos e artistas, como os que constam da ficha 
técnica dessa belíssima trilogia musical, emoldu-
rada e embalada, delicadamente, pela interessan-
tíssima comunicação visual de Cícero Rodrigues. 

SERVIÇO
Coleção Janelas, Basílio Seh
Plataformas digitais: Spotify, Deezer, Apple Music
Contato: http://trato.red/basiliosehiscadeurubu



ESTILO
HOJE VOCÊ TEM DUAS OPÇÕES: ser feliz ou ser mais feliz ainda!

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com
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IN DESTAQUE | 

Sempre 

pensando na 

melhoria dos 

alagoanos, o 

deputado 

Jairzinho 

Lira recebe o 

carinho e os 

aplausos 

deste 

colunista.

MUNDO MISS 

| Todo 

charme 

e beleza 

da bela 

modelo 

Raíssa 

Souza.

PODEROSOS | 

André Kaerch-

er, idealizador 

do Zeus – 

Networking de 

Gigantes e o 

terapeuta em 

renascimento 

Allan Jones, 

em um click 

+QVIP para a 

coluna.

B-DAY | 

A coluna de 

hoje é dedi-

cada ao es-

tilista Thiago 

Umbelino, que 

recebe 

inúmeras 

homenagens 

por conta de 

seu 

aniversário.

TODO ELE | 

O Secretário executivo de 

Arapiraca, Vytor Ferro, ilustrando 

a coluna deste domingo.
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  Gestão e 
Governança
Nesse caso, a diretoria que 
venha a ser escolhida preci-
sará de duas coisas: Gestão 
e Governança. Gestão para 
organizar, comandar e colo-
car em prática ideias novas 
no futebol. Governança seria 
para buscar os recursos que 
sejam aplicados nas compe-
tições (patrocinadores), 
aliviando os clubes de algu-
mas responsabilidades, que, 
hoje, são assumidas pela CBF.

  Logística
Além do que já foi dito, a Liga 
precisa definir a situação 
de um quadro de árbitros e 
assistentes, que, atualmente, 
pertence a CBF e suas federa-
ções filiadas. Segundo, quem 
ficará responsável pelo registro 
dos jogadores e treinadores, 
a CBF ou a Liga, que está come-
çando do zero? Terceiro, e os 
contratos assinados com as 
emissoras de TV vão ser trans-
feridos como estão ou serão 

outros, com mais abrangência? 
E por aí vai, quarto, quinto 
sexto.... Voltaremos a escrever 
ainda sobre o assunto.

  Faltam 
8 rodadas
Nesta sexta-feira, CRB e CSA 

jogaram a trigésima rodada 
do Campeonato Brasileiro 
da Série B. O CRB recebeu 
o Guarani, no Rei Pelé, e o 
CSA foi até Goiânia, onde 
enfrentou o Goiás. De agora 
em diante, um vai precisar 
do outro para tentar alcançar 
a Meta da Série A, em 2022. 

Cada um fazendo a sua parte, 
vencendo seus jogos, os 
dois clubes melhoram suas 
colocações e sonham grande. 
Sobre os resultados de ontem, 
fechamos a coluna antes, 
por questões de gráfica, mas 
fiquei só torcendo por duas 
vitórias.

MOZART SANTOS é cauteloso ao falar de novas conquistas do seu timeEsportes

Por duas temporadas 
consecutivas,  o técnico 
Mozart Santos pegou o CSA 
em situações delicadas, no que 
se refere à colocação na tabela 
de classificação da Série B. Na 
primeira passagem, o treina-
dor era um “desconhecido” da 
torcida e causou estranheza 
por não ser um nome desta-
cado no cenário nacional. 
Depois de conseguir “colar” 
na briga pelo acesso e renovar 
o contrato, ele preferiu trocar 
o Azulão pela Chapecoense, 
na disputa da Série A. 

Depois de não conse-
guir bons resultados foi para 
o Cruzeiro, onde também 
só teve fracassos agravados 
pela crise financeira que vive 
a Raposa. Quando surgiu a 
possibilidade de voltar para 
o time marujo, os torcedores 
mais uma vez criticaram de 
forma ferrenha a decisão da 
diretoria. Mas, para surpresa 

do torcedor, mais uma vez o 
técnico conseguiu embalar a 
equipe, que ele mesmo parti-
cipou do planejamento no 
começo da temporada.

O início do trabalho da 
segunda passagem de Mozart 
acendeu ainda mais a repro-
vação da torcida, após o 
empate diante do Vila Nova 
e derrota para o Guarani. 
Mas, após esses resultados, a 
equipe embalou e não perde 
há seis partidas [até o fecha-
mento desta edição]: venceu o 

Londrina, Botafogo, Cruzeiro 
e Ponte Preta. Empatou com 
o CRB e voltou a vencer, apli-
cando uma goleada por 4 a 1 
diante do Brusque. 

Mozart Santos compara o 
momento da temporada com 
a sua primeira passagem pelo 
clube. “Enfrentamos adver-
sários que estavam lutando 
contra o rebaixamento e 
sempre tivemos jogos duros. 
Chegamos a 45 pontos e esta-
mos a três do G-4”, defende. 

Apesar da boa fase, o trei-

nador diz que o ritmo do 
trabalho não pode diminuir e 
que não tem nada garantido. 
“Conquistamos números 
expressivos, mas precisamos 
colocar os dois pés no chão. 
Humildade nunca é demais. 
Então é continuar na nossa 
trajetória, jogo a jogo, traba-
lhando muito. O CSA é um 
clube que se consolidou no 
cenário nacional e está habi-
tuado a esse tipo de disputa. 
Estamos acostumados a 
chegar nesse momento da 
competição brigando por algo 
importante. Por isso, preci-
samos nos preparar bem”, 
destaca. 

Me s m o  f a l a n d o  e m 
trabalhar com humildade, 
o técnico frisa a força de seu 
plantel e lembra que os joga-
dores estão prontos para a reta 
final da Segundona. “Vamos à 
luta sem fazer muito barulho”, 
afirma Mozart. 

E, apesar de pegar o CSA 
numa fase de instabilidade, o 
treinador afirma que nunca 

pensou em conquistar 45 
pontos apenas para garan-
tir a permanência na Série 
B. Segundo ele, a meta era 
conseguir a pontuação para 
se aproximar do G-4, porque 
sabe que o elenco tem capa-
cidade para brigar na parte de 
cima da tabela.

Com a boa sequência, 
o CSA encostou de vez no 
pelotão da frente da Segun-
dona, mas Mozart evita fazer 
projeções. A filosofia do 
“jogo a jogo” é quem norteia 
os passos dados pelo time, 
segundo ele. E o técnico que 
chegou sob desconfiança da 
torcida, parece ter criado cada 
vez mais identidade com o 
clube neste período de cerca 
de um mês e meio do retorno.

“A gente trabalha para 
honrar esse clube, que abriu 
novamente as portas para 
mim, para a minha comissão 
e para as nossas famílias. É 
por essas pessoas que a gente 
trabalha todos os dias”, explica 
Mozart Santos.

TÉCNICO Tem identificação com o time, torcida e Diretoria do CSA, o que proporciona tranquilidade no trabalho

Complicou para o Azulão? 
Traz o Mozart que ele resolve
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FUTEBOL BRASILEIRO tenta se desvencilhar dos domínios da CBF

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  Criação da Liga do Futebol Brasileiro
Definitivamente os dirigentes dos clubes brasileiros decidiram sobre a criação de uma Liga 
para tomar conta das competições nacionais, deixando livre a Confederação Brasileira de 
Futebol para tomar conta, apenas, das seleções. Desgastada pelos últimos acontecimen-
tos envolvendo seus presidentes, alguns afastados e outros banidos do futebol, a CBF vem 
perdendo a força que tinha para decidir, sozinha, as questões ligadas aos diversos campeo-
natos e torneios por ela organizados.
Esta semana, mais uma reunião foi organizada para definir o futuro do futebol brasileiro. 
Esses dirigentes, até com o apoio da própria CBF, mesmo que a contragosto, já admitem 
que o próximo Campeonato Brasileiro, inicialmente as Séries A e B, já pode ser comandado 
pela Liga, como já ocorre com o Campeonato do Nordeste. Esse seria o primeiro passo, 
guardando para 2023 as Séries C e D, além da Copa do Brasil. Tem quem defenda passar 
todo o comando de uma vez, tirando o controle total da CBF.
O tempo é curto, sem dúvida. A Liga do Futebol Brasileiro precisa se estruturar para come-
çar forte e não cometer os mesmos erros da CBF. Por isso é necessária uma boa cautela 
nesse início. Além da formação de uma diretoria, é preciso escolher um gestor que não 
tenha nenhum vínculo com clubes, o que não é fácil. Qualquer um que seja o escolhido, 
torce por um time. É importante que a escolha recaia sobre um profissional formado na 
gestão do futebol. Ai sim, pode ser que dê certo.

Thiago Luiz
Estagiário

NO ESTILO PAIZÃO, MOZART

Devolveu a autoestima ao elenco, que reflete em bons resultados seguidos

l Ainda sobre a criação da Liga, 
no Mundo todo é assim: as confe-
derações de futebol cuidam das 
seleções e as ligas dos campeona-
tos nacionais. Hoje, a CBF muito 
mal cuida das seleções de base, 
feminina e da principal. Estamos 
classificados para a Copa do Catar, 
em 2022, mas ganhar uma Copa 
está ficando cada vez mais difícil;
l A criação de uma Liga 
nacional vai forçar, também, a 
criação das ligas estaduais. O 
caminho não pode ser outro, não 
nesse início. As ligas estaduais vão 
terminar fechando as federações, 
que só cuidarão das seleções esta-
duais. Nesse caso, seria necessário 
um campeonato  entre estados, 
como suporte para as seleções 
da CBF;
l Hoje, a maioria das federa-
ções não passa de um cabide 
de emprego, com  salários de 
“marajá” para seus dirigentes, 
tudo por conta da “mãe” CBF, 
onde jorra muito dinheiro, pres-
tação de contas que a gente não 
conhece;
l Acho que a CBF cada vez 
mais vai ficar isolada dos clubes, 
mesmo que ainda precise deles 
para a convocação de seus 
jogadores. É assim em qualquer 
parte do Mundo, e o exemplo é a 
Europa. Esse é o caminho para a 
modernidade no futebol e even-
tos mais competitivos.

  ALFINETADAS...
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  Corretor de seguros: agente
de transformação social
O mercado segurador se mobilizou para responder 
aos desafios trazidos pela Covid-19 e atender às neces-
sidades dos clientes, cumprindo importante papel 
nesse momento inédito da história pós-moderna.

  Papel social do seguro
Apesar da exclusão de cobertura para casos de 
pandemia, o mercado já pagou R$ 4,6 bilhões, cerca 
de 90 mil indenizações decorrentes de mortes por 
Covid-19. Esse número não leva em conta os resgates 
de reservas de planos de previdência.
As seguradoras se sensibilizaram, os corretores 
se reinventaram, se adaptaram ao digital, para se 
aproximarem mais dos clientes. Infelizmente, nós 
aprendemos pela dor. A pandemia realçou a impor-
tância dos seguros como rede de proteção social e 
instrumento fundamental para o desenvolvimento 
econômico do País. 
O papel do seguro como formador de poupança 
de médio e longo prazo. O seguro de vida pode 
suprir a ausência do patrimônio. Com a pandemia, 
as pessoas se atentaram para a necessidade dessa 
proteção. Somente no primeiro semestre deste ano 
os contratos de planos de seguros de pessoas cresce-
ram 24,3% sobre o mesmo período de 2020.

  Impactos e perspectivas
Os impactos da pandemia, segundo FenaPrevi, 
foram profundos e atingiram todo ecossistema 
econômico do País. Para muitos a pandemia foi 
motivo de recomeço, mas para a indústria de seguros 

significou a continuidade de uma série de avan-
ços que já vinham sendo implementadas a fim de 
modernizar o setor e prepará-lo para a devida prote-
ção social dos brasileiros.
Entre os desafios do mercado, o avanço da educação 
securitária e financeira para que haja maior cons-
cientização da população quanto à necessidade da 
proteção contra riscos diversos. Precisamos desen-
volver novos produtos, processos, ferramentas e 
formas de relacionamento para atender às deman-
das do consumidor. O mercado será do tamanho da 
necessidade que tivermos de entender e gerar valor 
aos clientes.

  Aperfeiçoamento
Aquele vendedor do passado deixou de existir. O 
corretor não vai desaparecer, mas ele precisa se 
aperfeiçoar, conhecer os produtos, o mercado em 
que atua, as necessidades do consumidor para ofer-
tar um serviço que agregue valor a ele. Como posso 
fazer a diferença na vida do meu cliente? Essa é uma 

pergunta recorrente que o corretor precisa se fazer. 
Vejo o corretor hoje muito mais como um consul-
tor de benefícios que aponta as melhores opções 
de proteção e investimentos aos consumidores. A 
tecnologia veio para ficar. Disso ninguém duvida. 

  Conclusão
Em sumana minha opinião, nada substituirá o 
relacionamento de confiança que há entre corretor e 
cliente. O corretor de seguros é um agente de trans-
formação do meio social em que vivemos e consegui-
mos atender a tempo e a hora as demandas de nossos 
segurados.Mais uma vez nós demonstramos que 
somos resilientes. Endereçamos nosso olhar para os 
novos tempos.
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!

SEGURADORAS já pagaram 90 mil indenizações devido a mortes por Covid

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro

“O saneamento está entre os segmentos que terá um 
papel fundamental na retomada econômica”.

Lívia Borela, diretora de RH da BRK.

   Thácia Simone   |  thaciasimone@gmail.com

Jornalista

Café & Negócios
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  BRK: Vagas para Trainee
A BRK Ambiental, empresa 
privada de saneamento 
básico, abre inscrições para o 
primeiro programa de Trainee 
da companhia, o BRK Transfor-
madores 2022. Oferece vagas 
para atuação nas áreas finan-
ceira, comercial, engenharia, 
operação e novos negócios. 
As oportunidades são para São Paulo, Limeira (SP), 
Aparecida de Goiânia (GO), Blumenau (SC), Maceió 
(AL), Palmas (TO), Recife (PE) e Paço do Lumiar (MA).
O processo de seleção busca por pessoas com tradi-
ções e vivências distintas, para que sejam agregados 
diversos pontos de vista em um mesmo ambiente. 
Para participar, é preciso ter até três anos de forma-
ção no ensino superior, disponibilidade de mudar de 
cidade e de estado, além do desejo de contribuir com 
a transformação do país por meio dos serviços de 
água e esgoto. 
As inscrições estão disponíveis no site transformado-
resbrk.com.br e vão até 16 de novembro. O processo 
seletivo inclui avaliações online e painéis com execu-
tivos da empresa e os benefícios incluem vale refeição 
e alimentação, vale transporte, previdência privada, 
seguro de vida, seguro de saúde e odontológico.

  Edital para patrocínio 
de eventos culturais 
Eventos criativos que têm como foco a valorização 

da cultura alagoana poderão contar com patro-
cínio do Sebrae Alagoas. Na próxima quinta-feira 
(30), a instituição vai lançar o edital de chamada 
pública com esse objetivo. O lançamento ocorre no 
SebraeLab, que fica na sede do Sebrae Alagoas, mas 
também pode ser acompanhado pelo YouTube.
As áreas contempladas pelo edital são as artes 
cênicas (teatro, dança e circo), música, artesanato, 
cultura afro indígena e expressões culturais e da 
cultura popular.

“O edital vai estar disponível para pessoas jurídicas 
ou também associações e organizações da socie-
dade civil (OSC). A gente está disponibilizando R$ 
100 mil para esses projetos”, explica a analista da 
Unidade de Competitividade e Desenvolvimento 
(UCD) do Sebrae Alagoas, Débora Lima.
O Sebrae Alagoas vai cobrir parte das despesas 
desses eventos e é mais uma forma que a instituição 
encontrou para estimular o olhar empreendedor 
sobre a produção cultural de Alagoas.

  6ª edição do “Papo 
de quê, Fabiano”
Finanças, negócios, carreira, empreendedo-
rismo, gestão, contabilidade descomplicada e 
muitas histórias inspiradoras: assim é o “Papo 
de Quê, Fabiano?”, um podcast ambientado 
num estúdio de rádio e que, a cada 15 dias, 
conta com a participação de dois convidados 
para lá de especiais. Os podcasts são apre-
sentados pelo contador consultivo e embai-
xador oficial da Omie, Fabiano Azevedo, e 
ficam disponíveis no Spotify e no YouTube. 
A cada edição um novo assunto, com um 
papo descontraído. A 6ª edição foi lançada 
na semana passada com o tema “O poder da 
mente pode destravar negócios” e os entre-
vistados são a psicóloga Ivana Cavalcante e o 
criador de mapas mentais Rodrigo Bread. Vale 
conferir!
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ALAGOANOS brilham dentro e fora do Estado

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalhaí

SUCESSO

A primeira Caminhada Pela Saúde 

da Mama, promovida pela 

Sociedade Brasileira de 

Mastologia em Alagoas, foi 

um sucesso absoluto. No domingo 

10.10 um batalhão de mulheres 

vestidas de rosa ocupou a orla de 

Ponta Verde para chamar a atenção 

que “Quanto antes Melhor”. 

A Dra. Maria Eugênia Câmara 

 prestigiou o evento liderado 

pela mastologista Ligia Teixeira. 

MAIS BONITO NÃO HÁ

A musicista @oficialnanamartins 

personificou o “mais belo 

dos belos” na edição 2021 

do @rendasealagoas. O 

vestido criado pela 

@linhaspontosepanos foi, 

de longe, a peça mais 

bonita do desfile da

segunda edição da 

Mostra de Moda Alagoana. 

O desfile completo está 

disponível no Youtube.

LANÇAMENTO

Júnior Alves e Roberta Alves na festa de lançamento da candidatura 

da advogada Manuela Gato a “ Manu “, candidata a vice 

presidência da OAB/AL pela chapa 1.

INÉDITO E IMPERDÍVEL

Dois dos maiores “cantautores” do Brasil trazem para Maceió a turnê inédita do 

espetáculo Violivoz. Dia 13 de novembro, no Gustavo Leite, Geraldo Azevedo, Chico 

César e seus maiores sucessos num show que vai fazer disparar seu coração!

NORDESTE EM SAMPA

Tem alagoana fazendo história na “Selva de Pedra”. Ana Brígida criou um 

espaço mágico onde a cultura e o jeito de ser nordestinos brilham em plena 

São Paulo, a Casa de Brígida.

E o SerTão genuíno uniu o designer @sergiojmatos e a @casadebrigidaem 

uma collab para encerrar a 10ª edição da Design Weekend. O desfile de 

moda inspirado nas cores e ícones do sertão alagoano e nas cadeiras 

criadas pelo artista, aconteceu no último dia 10 de outubro, ainda nas 

comemorações do Dia do Nordestino, bem no coração de São Paulo, no 

Estúdio Sérgio J. Matos.
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Com o objetivo de expan-
dir o conceito de downsizing 
em sua gama de produtos 
com um propulsor de última 
geração, que entrega perfor-
mance sem abrir mão da 
eficiência, a Fiat trouxe para 
o seu primeiro SUV desen-
volvido e produzido no país 
o motor Turbo 200 Flex, 
que gera 130 cv de potência 
máxima abastecido com 
etanol (125 cv com gasolina), 
sendo o motor 1.0 turbo 
mais potente de sua catego-
ria no Brasil. A performance 
superior se estende também 
para o torque máximo, que 
atinge 20,4 kgfm a 1.750 rpm 
tanto com etanol quanto 
com gasolina.Esses núme-
ros são possíveis graças a 
itens como o uso do turbo-
compressor com wastegate 
eletrônica, da injeção direta 
de combustível e do exclu-
sivo sistema MultiAir III, que 

possibilita um controle mais 
flexível e eficiente das válvu-
las de admissão. As tecno-
logias são as mesmas do 
premiado motor Turbo 270 
Flex, que equipa a Nova Fiat 
Toro.Outro ponto de desta-
que do novo Turbo 200 Flex 
diz respeito à aceleração. 
A maior potência e torque 
aliados a uma estrutura 
robusta, porém leve, arranca 
o SUV de 0 a 100 km/h em 9,4 
segundos, o que representa 
o menor tempo compa-

rado aos seus principais 
concorrentes.A performance 
eficiente do novo motor traz 
ainda outros atributos ao 
seu desempenho. Aliado 
ao câmbio automático CVT 
de sete marchas, o propul-
sor Turbo 200 Flex entrega 
também o melhor consumo 
de combustível entre seus 
concorrentes com transmis-
são automática: 12 km/l na 
cidade e 14,6 km/l na estrada 
quando abastecido com 
gasolina.

A série limitada Lute-
cia acaba de chegar à gama 
Renault Clio, para substituir 
a versão de acabamento 
Initiale Paris. Agora, a gama 
Clio passa a contar com as 
versões Zen, Limited, Intens e 
duas versões de acabamento 
topo de linha: a esportiva 
R.S. Line e a sofisticada Lute-
cia. A versão de acabamento 
Lutecia é dirigida aos clien-
tes que desejam um design 
marcante, com o melhor 
nível de equipamentos de 
série. Esta mesma clientela 
é sensível à qualidade dos 
materiais, mas se preocupa 
com o meio ambiente. A 
série limitada Lutecia prima 
pela sofisticação, com itens 
personalizados na cor cobre 

tanto na parte externa como 
interna. Do lado de fora, ela 
se diferencia com os toques 
na cor cobre fosco nos aros 
de rodas diamantados pretos 
de 17 polegadas Vivastella, 
as linhas em torno do logo 
e da grade frontal, saídas de 
ar, emblema lateral e retro-
visores das portas. Do lado 

de dentro, a sobriedade e 
a sofisticação andam de 
mãos dadas, com um painel 
forrado com tecido 100% 
produzido a partir de mate-
riais de origem biológica, 
revestimentos dos bancos 
de tecido / revestimento 
premium, além de uma faixa 
colorida na cor cobre.

Novas edições exclusivas 
da Ram 1500 são 
reveladas nos EUA
A Ram exibe até este 
domingo na Feira Esta-
dual do Texas três novi-
dades baseadas na Ram 
1500: a TRX IgnitionE-
dition, a LonghornSou-
thFork e a (RAM) RED. 
Cada uma delas oferece 
aos compradores de pica-
pes uma gama ainda mais 
ampla de conteúdos e 
acabamentos.“Os consu-
midores exigem uma 
picape bonita com recur-
sos fáceis de usar. Eles 
nos dizem que suas Ram 
são uma extensão de sua 
personalidade e querem 
se destacar da multidão”, 
disse Mike Koval Jr., CEO 
global da marca Ram. “Os 
clientes da Ram exigem 
ainda mais e nossos 
novos modelos oferecem 
isso com uma seleção 
de conteúdos externos e 
internos para uma perso-
nalização ainda maior”.

Novo Citroën C3 vai 
trazer desenvolvimento 
local e plataforma 
moderna e flexível
O Novo Citroën C3, que 
será produzido na fábrica 
de Porto Real (RJ), teve, 
desde a sua concepção, o 
protagonismo das equipes 
de engenharia da América 
Latina para desenvolver 
um veículo totalmente 
conectado com as 
expectativas dos clientes 
brasileiros e latino-ameri-
canos. Além disso, traz a 
responsabilidade de ser o 
primeiro de uma família 
de três veículos que serão 
desenvolvidos e produzi-
dos na região nos próxi-
mos três anos. Com muita 
versatilidade e personali-
dade, o Novo C3 chegará 
com uma excelente altura 
livre do solo, capô elevado 
e uma posição alta para 
o motorista, além do 
conforto característico 
da Citroën, com um dos 
melhores espaços inter-
nos do segmento.
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Montadoras se movimentam para criarem 

motores mais econômicos, potentes e eficientes. 
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   Igor Pereira   |  igor93279039@hotmail.com

Jornalista

O DIA Alagoas

Yamaha dá continuidade 
à collab com Marvel 
e lança MT-03 Homem 
de Ferro
Em novembro de 2019, 
a Yamaha Motor do 
Brasil anunciou a inédita 
Collab com a Marvel, 
associando o universo 
duas rodas ao universo do 
entretenimento Marvel, 
onde pessoas reais se 
tornam extraordinárias. 
Uma homenagem e um 
chamamento aos motoci-
clistas que encontram na 
pilotagem diária o prazer 
na jornada heroica de 
suas próprias vidas.Para 
a Yamaha, mobilidade 
vai além de chegar a um 
destino, está relacionada 
a como se vive cada dia, a 
desafiar-se a apreciar cada 
pequeno momento da 
jornada. Avançar, repen-
sar e transformar (ART 
for HumanPossibilities), 
observando o entorno 
com atitudes positivas e 
infinitas possibilidades, 
assumindo o protago-
nismo de sua história.É 
sob este contexto que a 
Yamaha lança seu quarto 
modelo Yamaha | Marvel: 
a MT-03 Homem de Ferro, 
com carenagem inspirada 
na armadura do Homem 
de Ferro, trazendo a cor 
vermelha como base e 
grafismos em dourado. É a 
combinação perfeita entre 
a ousadia e design Master 
of Torque e a genialidade 
do Homem de Ferro-  
grande Herói do Universo 
Marvel.A escolha da MT-03 
deve-se ao seu potente 
motor 321 cc, 42 cv, 3,0 
kgf.m de torque e exclu-
siva tecnologia DiASil, 
que contribui para uma 
menor vibração e ganho 
de performance para os 
desafios do dia a dia.
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