
Elenco do CRB 
está quase 

pronto para a 
temporada/22

Ano  009   Número  463   R$  3,00

Tarifa barata 
faz maceioense 

economizar 
R$ 11 milhões
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FISCALIZAÇÃO NA ORLA

Pretende garantir o fluxo seguro de turistas durante a virada do ano

DEPUTADO PAULO  DANTAS

Teve  melhor aceitação em Maceió

Garantir a organização nas 
vias públicas de maior movi-
mentação e a segurança dos 
maceioenses e turistas que 
irão visitar a cidade durante 
o réveillon será atribuição da 
Secretaria Municipal de Segu-
rança Comunitária e Convívio 
Social. A forma de atuação da 
Semscs foi definida no termo 
de ajustamento de conduta 
(TAC) celebrado com o Minis-
tério Público (MP). “No total, 
os ambulantes ficarão espa-
lhados em 23 pontos nas praias 

de Pajuçara, Ponta Verde e 
Jatiúca. Vamos utilizar os esta-
cionamentos públicos e ruas 
adjacentes à orla para garan-
tir uma melhor organização, 
evitando que haja a obstrução 
do passeio público”, explicou 
o titular da Semscs,  delegado 
Thiago Prado. Outros pontos 
da cidade serão fiscalizados 
por equipes volantes, espe-
cialmente os locais que terão 
a queima de fogos de artifício, 
promovida pela Prefeitura de 
Maceió.

   NA ORLA

Maceió garante segurança 
para turistas no réveillon

Pe s q u i s a  e n c o m e n -
dada pelo Sistema O Dia de 
Comunicação à empresa 
BMI Soluções revela que o 
deputado Paulo Dantas deu 
uma alavancada substancial 
entre os eleitores de Maceió. 
Num dos cenários feitos pelo 
levantamento, na quarta-

-feira (29), Paulo Dantas 
lidera a corrida ao Governo 
do Estado com 21,4% das 
intenções de votos, por 
ser, entre os apresentados 
na pesquisa estimulada “o 
melhor nome, que tem mais 
projetos e o mais confiável”. 
Em levantamentos anterio-

res feitos por outras empre-
sas e institutos de pesquisas, 
bem como estudos para o 
´consumo interno´, Paulo 
Dantas estava na casa dos 
13% das intenções de votos 
entre os eleitores de Maceió. 
A pesquisa da BMI Soluções 
tem uma margem de erro 

de três pontos percentuais 
para mais ou para menos e 
um intervalo de confiança 
de 95%. A pesquisa ainda 
perguntou em quem o elei-
tor de Maceió pretende votar 
para o Senado da República, 
Câmara Federal e Assembleia 
Legislativa.   Página 3

Pesquisa revela crescimento
de Paulo Dantas em Maceió

LEVANTAMENTO MOSTRA QUE DEPUTADO ESTÁ MAIS CONHECIDO E MAIS ´VOTADO´ NA CAPITAL
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Prefeitura dá 
apoio à família 
de venezuelanos 
no município

   ARAPIRACA
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No descanso do 
guerreiro Sávio 
Almeida, Campus 
dará uma pausa

   SÓ EM JANEIRO

Campus

...Vai na 
contramão da 
crise e dá exemplo 
de crescimento

   ALAGOAS...
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“Um legado 
desastroso 
de um governo
assombroso”

   EDITORIAL
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ABORDAGENS POLICIAIS

Aumentam a apreensão de armas e reduzem o número de assassinatos

O ano de 2021 se encerra 
com um resultado muito 
expressivo referente à redu-
ção de homicídios no estado. 
O trabalho integrado reali-
zado pelas forças de segu-
rança garantiu que Alagoas 
registrasse o menor número 
de homicídios de toda a série 
histórica. Dezembro também 
é o décimo mês consecu-
tivo de queda no número de 

homicídios. Dados do Núcleo 
de Estatística e Análise Crimi-
nal,  da Secretaria de Segu-
rança Pública (SSP), mostram 
uma redução de 16% em rela-
ção ao ano anterior. Quando 
se compara esses índices de 
Crimes Violentos Letais e 
Intencionais registrados em 
2012 – início da série histórica 
contabilizada pelo NEAC -, a 
redução passa de 45%.   

   POLÍCIA PRESENTE

SSP atinge redução histórica 
da violência na década em AL
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NO BRASIL, A MENTIRA pode se disfarçar de Presidente da República                                           

2 O DIA Alagoas

Expressão
EDITORIAL

Ao longo de 2021 este espaço foi usado, quase que exclu-
sivamente, para rebater as ações do governo federal, ativi-
dade nada difícil para uma gestão recheada de desmandos 
e mentiras. Para um leitor desatento ou para um aficio-
nado defensor do Governo Bolsonaro, a coluna não 
estaria refletindo a verdade, e as críticas não passariam de 
ataques “injustificados”. 

Mas os fatos não deixam dúvidas e essa gestão é temerária, 
caótica e irresponsável. Infinitos adjetivos, com conota-
ções negativas, poderiam ser utilizados, mas, por hora, 
estes são suficientes para revelar a falta de empatia 
pelo sofrimento do povo e a forma desrespeitosa com 
que Bolsonaro trata a coisa pública. Não bastasse, de 
momento, a falta de sensibilidade com o povo baiano, 
que sofre com as fortes chuvas no Estado, a “teimosia” do 
governo em se contrapor à vacinação infantil, demon-
stram que Bolsonaro governa para o seu ego. 

Um ego medíocre, que revela, no caso dos desabrigados 
e mortos na Bahia, total desprezo pelo sofrimento alheio. 
Enquanto o caos domina a rotina dos moradores das 
cidades atingidas pela pior tragédia ambiental sofrida pelo 
estado nordestino, Bolsonaro desfiliava toda sua indife-
rença ao acontecimento passeando de jet ski, durante suas 
férias em Santa Catarina. Férias que ele se recusa a inter-
romper, como se fora um cidadão comum e não o manda-
tário maior da nação, a quem recai a responsabilidade da 
Presidência: governar para todos, privilegiando o diálogo, 
principalmente em temas polêmicos e de grande apelo 
emocional, como, por exemplo, o combate ao Covid-19. 
Esse enfrentamento requer, além de medidas de conten-
ção social e uso de máscara, a vacinação.  Em todos esses 
aspectos, a interferência da Presidência buscou única e 
exclusivamente o acirramento da questão. Bolsonaro foi 
no caminho do obscurantismo, contrário às recomenda-
ções da ciência, minimizou a pandemia e ainda teve a cara 
de pau de prever o seu fim, no momento em que especial-
istas alertavam exatamente para o contrário.

A postura antivacina custou caro à saúde pública e causou 
dor à população, com o país contabilizando mais de 600 
mil mortes. No entanto, Bolsonaro encara tais fatos como 
se fora algo pessoal e sua “teimosia” o impulsiona à nova 
campanha antivacina, agora contrário ao uso do imuni-
zante em crianças. Não importa os apelos da comuni-
dade científica sobre os perigos que essa população está 
correndo, caso não seja vacinada. O destino do país nas 
mãos de um sujeito que refuta fatos científicos com o 
senso comum ou melhor com a insensatez seria uma 
piada, não fosse o trágico resultado: milhares de mortes. 
Polarização de temas já pacificados, como a importância 
da vacina e postura de total indiferença diante de tragédias 
que se abatem sobre a população, só é possível em ambi-
ente deteriorado moral e politicamente, onde a mentira é a 
condutora dos destinos da nação. 

Assim, o maior legado de Bolsonaro, não só para o ano 
vindouro, mas para a história é que a mentira pode se 
disfarçar de Presidente.

O legado de Bolsonaro
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EXPEDIENTE

Mais um ano que vai embora (2021) e outro que se 
inicia (2022). Os brasileiros têm a tradição de deposi-
tar fé e esperanças no novo ano. Há muitos pedidos 
exclusivos: emprego, dinheiro no bolso, saúde, paz, 
prosperidade, iniciar ou concluir um curso superior, 
emagrecer, viajar mais, conhecer novas pessoas, fazer 
novas amizades, promoção no trabalho, praticar mais 
a religiosidade, dedicação aos esportes físicos, apren-
der uma nova língua, viver mais. Os desejos e planos 
são infindáveis.

2021 foi um ano cheio de emoções. Ainda estamos 
vivenciando uma pandemia mundial. E outros tipos 
de vírus também estão atacando a humanidade. Infe-
lizmente, os cuidados com a saúde pessoal e coletiva 
são falhos. Aglomerações em vários ambientes, falta 
de utilização de máscaras e higienização das mãos 
estão cada vez menos praticados pela população. O 
perigo é constante. E tudo tende a se agravar ainda 
mais com as comemorações de fim de ano. As pessoas 
planejam comemorar em grupos, seja de amigos, 
familiares ou até de pessoas desconhecidas. Festas 
caseiras, churrascos, bebedeira..., mas o que real-
mente importa à cada virada de ano?

A vida é muito breve. A preocupação maior deve-
ria ser em viver intensamente cada minuto. Só temos 
controle sobre o aqui e o agora. Qualquer momento 
pode ser nosso último momento. Então por que não 
fazer valer à pena? Acordar, deparar-se com o mila-
gre do viver. Respirar. Mover-se. Absorver apenas as 
coisas boas. As coisas ruins descartar. Cumprimen-
tar com sorriso sincero. Bater no ombro se for pra 
sentir o pulsar do outro. Tratar bem. Oferecer olha-
res fraternos. Distribuir palavras afáveis. Quem ainda 
tem pai e mãe, ligar todos os dias caso eles morem 
distante; se moram perto, visitá-los cotidianamente. 
Se tem irmãos, mesmo com diferenças de personali-
dade, valorize-os. Faça-os entender que são impor-
tantes e fazem parte da sua vida. Conflitos existes. 
Atritos também. Mas quem disse que tudo são flores? 
O importante é saber viver com dignidade e leveza. 
Mova-se! O tempo é senhor de se próprio, não pode 
ser armazenado e nem espera por ninguém. Retire os 
sonhos da gaveta. Realize-os. Você terá mais 365 dias 
para fazer sua existência valer à pena! Seja bem-vindo 
ao ano 2022!

365 para recomeçar

   ARTIGO  |  Elly Mendes *

* ellymendes71@gmail.com



SONDAGEM da BMI Soluções foi realizada na última semana de dezembroPoder

O deputado estadual Paulo 
Dantas (MDB) lidera uma 
pesquisa de opinião para o 
Governo do Estado, entre os 
eleitores de Maceió. É o que 
revela a sondagem da  empresa 
BMI Soluções. Em pesquisa 
estimulada e realizada na 
última semana de dezembro, 
o parlamentar aparece na 
frente de nomes fortes para 
o Governo do Estado, como 
o senador Rodrigo Cunha 
(PSDB) e da deputada estadual 
Jó Pereira (MDB).

Quando o estudo pergunta 
em quem o eleitor de Maceió 

votaria se os candidatos 
fossem, além de Cunha e Jó 
Pereira, o prefeito Renato Filho 
(PSC) e o professor Cícero 
Filho (PCdoB), Paulo Dantas 
aparece na frente, com 21,4% 
da preferência do eleitoral. Em 
2º lugar, com 20,9% aparece  
Jó Pereira e em 3º, com 13,6% 
das intenções de voto, Rodrigo 
Cunha. Ou seja, na pesquisa 
estimulada, o deputado esta-
dual é apontado como o 
melhor nome, o que tem mais 
projetos e o mais confiável. 

Dantas também é apon-
tado como favorito ao cargo 
de “governador tampão”, caso  
Renan Filho (MDB) decida 
renunciar ao mandato para 

concorrer ao Senado nas elei-
ções de 2022. Para colocar seu 
nome em evidência, Dantas 
vem cumprindo uma agenda 
proativa, no interior e na 
capital, onde seu nome vem 
crescendo e surpreendendo 
até mesmo os aliados mais 
desconfiados.

De acordo com os bastido-
res da política, a simpatia por  
Dantas vai de Renan Filho ao 
deputado federal Arthur Lira 
(PP), presidente da Câmara 
Federal. Ao lado das principais 
lideranças políticas de Alagoas, 
Dantas segue abrindo cami-
nho e se credenciando como 
o mais forte pré-candidato ao 
Governo do Estado dentro das 

forças governistas.  
Além disso, o deputado 

que tem boas relações com 
a bancada federal, com os 
demais colegas parlamen-
tares estaduais, com verea-
dores e lideranças de vários 
municípios, principalmente 
no Agreste e Sertão, de onde 
vem sua origem política. Para  
Arthur Lira, o nome de Dantas 
soma e pode ser o escolhido do 
seu grupo para suceder Renan 
Filho. 

“Se Renan Filho se afastar 
do cargo e a Assembleia esco-
lher o tampão, Paulo Dantas 
tem nossa amizade, simpatia e 
carinho. É um deputado muito 
querido e só precisa ser mais 

conhecido em Alagoas, mas 
quem o conhece sabe como 
ele atua. Ele deve e pode ser o 
nosso candidato”, disse Lira. 

Dantas também conta 
com o apoio do presidente 
da Assembleia Legislativa de 
Alagoas, Marcelo Victor (Soli-
dariedade). Com a vacância do 
cargo de governador, logo após 
a possível renúncia de Renan 
Filho, caberá a Victor condu-
zir a escolha do governador-
-tampão, em votação na ALE. 
Caso Dantas seja o escolhido, 
assume o Executivo e pode ser 
candidato ao Governo, no exer-
cício da governança, desde que 
obedeça aos limites previstos 
na legislação eleitoral.

ELEIÇÕES: Deputado é o favorito dos eleitores da capital, na disputa para governo de Alagoas, nas eleições de 2022

Paulo Dantas larga na frente 
em Maceió, aponta pesquisa

DE OLHO EM 2022

Paulo Dantas transita bem entre seus pares e com as bancadas municipais e federal
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Ricardo Rodrigues
Repórter

Tendência é reeleição 
de vários deputados 
estaduais

Na disputa por uma das 
vagas na Assembleia Legis-
lativa do Estado, a pesquisa 
aponta que os nomes mais 
citados na sondagem espon-
tânea são de parlamenta-
res com assento na Casa de 
Tavares Bastos e candidatos 
à reeleição. Entre eles estão 
Cabo Bebeto, Davi Davino 
Filho e Léo Loureiro, Antônio 
Albuquerque, Ângela Garrote, 
Bruno Toledo, Dudu Ronalsa, 
Flávia Cavalcante, Galba 
Novaes Filho, Gilvan Filho, Jó 
Pereira e Paulo Dantas.

Entre os novatos, um dos 
nomes mais citados é do 
ex-prefeito de Murici, Remi 
Calheiros (MDB). São citados 
também os vereadores por 
Maceió Chico Filho, Fábio 
Costa e Kelmann Vieira, além 
da vereadora Olívia Tenó-
rio. Os nomes do ex-prefeito 
Cícero Almeida, do ex-vere-
ador Cabo Luiz Pedro e do 
secretário estadual de Saúde, 
Alexandre Ayres, também são 
citados como da preferência 
do eleitorado maceioense 
para deputado estadual.

Collor e Renan Filho: disputa acirrada
O levantamento aponta 

ainda uma disputa acirrada 
para Senado, entre o sena-
dor Fernando Collor (Pros) 
e o governador Renan Filho 
(MDB). Se as eleições fossem 
hoje os dois estariam tecnica-
mente empatados, mas com 
uma ligeira vantagem para o 
ex-presidente. 

Segundo os números cole-
tados na pesquisa espontânea, 
Collor lidera a corrida para o 
Senado, aparecendo na frente 
com 9,7% da preferência do 
eleitoral, seguido por Renan 
Filho, na 2ª colocação, com 
8,5% das intenções de votos 
do eleitorado da capital. Os 
eleitores citaram também o 
ex-governador Ronaldo Lessa 
(PDT) e o vereador Fábio Costa 
(PSB) como bons candidatos 
ao Senado.

Como o eleitorado da 
capital gira em torno de um 
terço do total de eleitores de 
Alagoas, a densidade eleito-
ral do interior é considerada 
maior e mais decisiva, pois 
compreende mais de dois 
terços do poder da decisão do 
voto. Embora Collor apareça 
na frente de Renan Filho, na 

capital; no interior do Estado, 
o governador é mais forte, até 
pelas obras que vem inaugu-
rando, em praticamente todos  
municípios alagoanos.

Para a Câmara Federal, 
os nomes mais citados na 
pesquisa, como favoritos dos 
maceioenses, foram de parla-
mentares que deverão dispu-
tar a reeleição, como Arthur 
Lira (PP), Sérgio Toledo (PSC), 
Paulão (PT), Marx Beltrão 
(PSD), Isnaldo Bulhões (MDB) 
e Tereza Nelma. Das nove 
vagas na Câmara, cinco ou 
seis já estariam “reservadas” 
para os candidatos à reelei-
ção. As três ou quatro vagas 
restantes seriam disputadas 
por candidatos novatos, sendo 
ospreferidosos deputados 
estaduais Davi Davino Filho 
(PP) e Cabo Bebeto (PTC); os 
vereadores Eduardo Canuto 
(PV), Leonardo Dias (PSD) e 
Olívia Tenório (MDB); além 
do ex-prefeito Cícero Almeida, 
do secretário de Segurança 
Pública, Alfredo Gaspar de 
Mendonça Neto, e do médico 
Emanuel Fortes, ex-presidente 
do Conselho Regional de Medi-
cina em Alagoas (Cremal).



Apesar de 2021 ter sido o 
segundo ano consecutivo de 
enfrentamento à pandemia 
da Covid-19, que segue preo-
cupando o mundo, Alagoas 
cresceu e se consolidou 
como exemplo para todo o 
Brasil em diversas áreas. Com 
planejamento, investimentos 
e execução de obras e ações 
em eixos estratégicos como 
Educação, Saúde, Infraestru-
tura, Segurança, Assistência 
Social e Desenvolvimento 
Econômico, o Estado salvou 
o máximo de vidas ao mesmo 
tempo que se fortaleceu ainda 
mais, tendo bom desempe-
nho na retomada econômica.

Com as contas ajustadas e 
a recuperação do PIB situada 
entre as maiores do Brasil, a 

segunda menor unidade da 
federação deu largos saltos 
numa série de indicadores do 
desenvolvimento. O Governo 
do Estado literalmente abriu 
e preparou o caminho do 
crescimento com programas 
que construíram, recupera-
ram e duplicaram as rotas da 
malha viária estadual, atual-
mente considerada a segunda 
melhor do país. Graças ao 
Pró-Estrada e ao Alagoas de 
Ponta a Ponta, o fluxo para o 
turismo e o escoamento da 
produção agrícola, comercial 
e industrial entre as regiões 
foram beneficiados em todo 
território alagoano.

O investimento em infra-
estrutura – incluindo a repagi-
nação urbanística promovida 
pelo programa Minha Cidade 
Linda em dezenas de muni-
cípios – teve como resultado 

a instalação de indústrias e, 
consequentemente, a gera-
ção de novos empregos, além 
de proporcionar mais quali-
dade de vida para a nossa 
gente.

Viver, passear e trabalhar 
em Alagoas também ficou 
muito mais seguro. A aber-
tura de 34 Centros Integrados 
de Segurança Pública (CISPs) 
somada aos investimentos 
em viaturas, armamentos, 
salas de inteligência e valori-
zação profissional dos agen-
tes de segurança fizeram o 
estado registrar um dos maio-
res avanços no país, com os 
menores índices criminais 
dos últimos dez anos no 
primeiro semestre de 2021, 
incluindo uma histórica redu-
ção no número de Crimes 
Violentos Letais e Intencio-
nais (CVLI).

SUCESSO

Alagoas é destaque quando se fala em mallha viária e atendimento em saúde

GRANDES INVESTIMENTOS em áreas estratégicas foram determinantes para sucessoEstado
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COM OBRAS E PROGRAMAS, Governo de AL abriu caminhos para o desenvolvimento e melhorou qualidade de vida da população

AL é  referência para o país na 
retomada econômica em 2021

Secom Alagoas
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Educação recebe cuidado especial
O cuidado especial com a 

educação, o ensino e a apren-
dizagem dos alagoanos foi 
outro norte da gestão governa-
mental em 2021. Com recursos 
que chegam a R$ 1 bilhão, o 
Governo de Alagoas reformou 
dezenas de escolas, aprimorou 
diretrizes pedagógicas (Escola 
10), valorizou profissionais 
(novo Plano de Cargos e Salá-
rios), melhorou o transporte 
escolar, qualificou a merenda 
e premiou alunos assíduos 
(Cartão Escola 10). Noutro 
verdadeiro salto qualitativo 
– atestado pelo expressivo 
avanço  no Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica 
(IDEB) –, a rede estadual vive 
um dos melhores momentos 
da história.

A saúde também foi prio-
ridade. Num movimento 
inédito, o Governo do Estado 
promoveu o maior conjunto 
de investimentos em saúde 
pública da história de Alagoas. 
Somente em 2021, foram inau-
gurados o Hospital Regional 
do Alto Sertão, em Delmiro 
Gouveia e três Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs), 
sendo duas em Maceió e outra 
em Arapiraca. 

Outros três hospitais 
seguem em construção: 
Hospital do Coração e Hospi-
tal do Idoso, em Maceió, e o 
Hospital Regional do Médio 
Sertão, em Palmeira dos Índios. 
O conjunto se soma a outros 

quatro hospitais (Hospital da 
Mulher, Hospital Metropo-
litano, Hospital Regional do 
Norte e Hospital Regional da 
Mata) e três UPAs em Maceió 
já construídas na gestão de 
Renan Filho.

Salvar vidas: o lema de 
2020 se manteve em 2021. Ao 
solidarizar com os afetados 
pela tragédia do coronavírus e 
congratular servidores e profis-
sionais da linha de frente – em 
especial os trabalhadores da 
Saúde –, o Governo de Alagoas 
agradece a todos que contri-
buíram para evitar a perda de 
mais vidas e prejuízos ainda 
maiores. Diante do maior 
desafio da história recente da 
humanidade, os alagoanos 
deram o melhor dos exemplos 
e receberam o direito a um 
futuro melhor.

E por falar em futuro, nada 
mais assertivo que mirar o 
presente das crianças. Com a 
expansão do Programa CRIA 
– Criança Alagoana, o Governo 
de Alagoas criou o maior 
programa de transferência 
de renda do Brasil em âmbito 
estadual: o Cartão CRIA. A 
partir do repasse mensal de 
R$ 100, a iniciativa busca aten-
der 180 mil famílias que vivem 
em situação de pobreza ou 
extrema pobreza e fortalecer 
os cuidados com a primeira 
infância para devolver a espe-
rança de um amanhã melhor e 
mais promissor para todos.



A manutenção da tarifa 
de ônibus mais barata entre 
as capitais brasileiras gerou 
uma economia no bolso do 
maceioense, em 2021, de R$ 
11,2 milhões. Os dados são 
da Superintendência Munici-
pal de Transportes e Trânsito 
(SMTT) e comprovam o bem 
que fez ao bolso do usuário 
que, no acumulado do ano, 
usou o dinheiro que sobrou 
para outros fins.

De R$ 3,65 para os atuais 
R$ 3,35. E para assim perma-
necer, a Prefeitura de Maceió 
zerou o Imposto Sobre Servi-
ços (ISS) das empresas de 
ônibus, contendo possíveis 
aumentos ao decorrer do ano.

“Abrimos mão do imposto, 
sem qualquer desequilíbrio 
nas contas da Prefeitura. 
Tudo pensado, calculado 
para não prejudicar a popu-
lação, mesmo com a alta dos 
combustíveis”, lembrou o 
prefeito JHC.

A redução histórica na 
passagem ocorreu no dia 25 
de janeiro, uma das primeiras 
iniciativas do prefeito JHC. Os 
R$ 3,35 atualmente cobrados 
nos ônibus da capital estão 
bem abaixo da tarifa média de 
R$ 4,00, exercidos nas demais 
capitais do país.

“Eu acredito que o trans-
porte tem que atender as 
necessidades da popula-
ção, por isso essa é apenas a 
primeira de muitas melho-
rias que virão na mobilidade 
urbana”, justificou o prefeito.

O testemunho de dona 
Gardênia Maria, 67, mora-
dora do Litoral Norte da capi-
tal é semelhante aos demais 
usuários. Ela comemorou a 
redução. “A nova tarifa foi, sem 
dúvidas, muito benéfica. Para 
mim ficou muito melhor. Eu 
costumo recarregar meu Bem 
Legal uma vez no mês e sigo 
colocando o mesmo valor de 
antes, só que agora eu consigo 
embarcar mais vezes nos cole-
tivos”, pontuou.

A dona de casa e mora-
dora do Riacho Doce, Odete 
Gomes, 63, explica como a 
redução impactou positiva-
mente em sua rotina. “Todos 
os dias, eu uso ao menos 
quatro ônibus e a redução de 
R$ 0,30 foi muito bem-vinda. 
No final do mês é um valor 
considerável. É bom não só 
para mim, mas para toda 
pessoa que utiliza o transporte 
público em Maceió”, avaliou.

EM ANO ESPECIALMENTE DIFÍCIL, redução do preço da passagem foi bem-vindaCotidiano

FACILIDADE

VAMU traz diversas possibilidades para o pagamento da tarifa

BENEFÍCIO

Prefeito JHC cumpriu uma de suas promessas ao assumir o Executivo de Maceió: reduzir o valor da tarifa do transporte coletivo da capital

AVANÇO

Prefeito JHC e o secretário André Costa checam funcionamento de nova tecnologia

ACUMULADO DO ANO representa impacto positivo na manutenção da passagem mais em conta do Brasil, entre as capitais

Tarifa mais baixa gera R$ 11 mi 
de economia para maceioense

Secom Maceió

Prefeitura cria soluções para beneficiar população
Para o superintendente 

da SMTT, André Costa, a 
proposta sempre é de criar 
soluções para beneficiar a 
vida do maceioense. 

“Se a pessoa poupa esses 
R$ 0,30 que seriam utiliza-
dos com o transporte, no 
final do mês esse valor pode 
ser utilizado na compra de 
itens da cesta básica, por 
exemplo. Precisamos refle-
tir que nós estamos em uma 
pandemia, infelizmente, 
muitas pessoas ficaram sem 
emprego e qualquer redu-

ção nas despesas é bastante 
positiva”, finalizou.

JHC lembra que foi desa-
creditado e até criticado nos 
bastidores da classe política. 

“Muitos disseram que era 
impossível, mas nós corre-
mos atrás e conseguimos. Eu 
acredito que o transporte tem 
que atender às necessidades 
da população, e esse é o nosso 
principal objetivo”, disse o 
prefeito JHC.

Quando fez o anúncio, 
o prefeito recebeu a confir-
mação dada pela Associa-

ção Nacional das Empresas 
de Transportes Urbanos de 
que Maceió figurava como 
a capital com a menor tarifa 
de ônibus do país. Quase 
11 meses após a medida, a 
cidade ainda se mantém no 
mesmo patamar.

Ainda no contexto voltado 
às melhorias do serviço 
de transporte, a Prefeitura 
lançou algumas novidades 
que impactaram positiva-
mente na vida dos usuários, 
como a implantação do Passe 
Livre Estudantil e a mudança 

do sistema de bilhetagem 
eletrônica (Vamu).

O ranking mostra que 
a cidade de Brasília tem o 
valor mais alto. Na capital 
federal, os usuários desem-
bolsam R$ 5,50, em média, 
por cada viagem de coletivo 
urbano na linha mais usada. 
Em Porto Alegre, os passagei-
ros pagam R$ 4,80, sendo a 
segunda tarifa mais elevada 
do Brasil; seguida de Belo 
Horizonte, Curitiba, Boa 
Vista e Florianópolis, fixadas 
em R$ 4,50.
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IN DESTAQUE | 

Empresário alagoano 

Emerson Colibrir com sua 

linda princesa Maju.

IN DESTAQUE | 

Aplausos para o jovem 

e dinâmico empresário 

Wellison Barros.

IN DESTAQUE | 

Um brinde +QESPECIAL  

para o empresário de 

sucesso Rogério Siqueira, 

leiam Cachaça Brejo dos 

Bois e Rápido Infoshop. 

IN DESTAQUE | 

Empresário Erivan 

Gomes, leiam 

Morada Construções.

IN DESTAQUE | 

Corretor de Imóveis 

arapiraquense 

Josivaldo Barros.

ESTILO
2021 foi repleto de dificuldades, mas, ao olharmos para trás, precisamos agradecer 
a sorte de termos conseguido superar os dias difíceis com fé. QUE VENHA 2022!

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista social e jornalista

Sociedade com

  VIVA 2022
O fim de ano é sempre um 
bom momento para pensar-
mos um pouco sobre a vida, 
lembrar das maravilhas que 
temos a agradecer e também 
de tudo aquilo que nunca 
mais voltaremos a fazer. 
Toda nova etapa deve ser 
comemorada, ganhamos 
uma ótima oportunidade de 
eliminar tudo que já não traz 
felicidade para nossas vidas e 
assim obtemos mais espaço 
para vivermos novas alegrias! 
Vamos nos cercar de pensa-
mentos positivos e continuar 
a dar o nosso melhor sempre 
que possível. Que 2022 chegue 
primeiramente com muita 
saúde e coragem, pois assim 
já temos o suficiente para 
conseguirmos todo o resto. 
Que também nunca nos 
falte trabalho e que meus 
amigos, parceiros e familiares 
continuem por muito anos 
prezando sempre pela boa 
amizade! Feliz Ano Novo!
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  Retrospectiva 2021: as 
principais mudanças ocorridas 
no mercado de seguros 
O ano de 2021 foi marcado por reformas regulatórias 
significativas no mercado segurador, que vieram 
consolidar o novo marco regulatório, que tem como 
característica a simplificação da regulação.
Só neste último ano, por exemplo, a produção 
normativa contou com 30 novas Circulares SUSEP e 
23 Resoluções CNSP. Simplificações como a utili-
zação de meios remotos para anuências e maior 
liberdade contratual das partes, mediante a adoção 
de condições contratuais e não mais a utilização do 
clausulado padrão das condições especiais e parti-
culares, trouxeram mais competitividade, transpa-
rência e inovação para o setor, indo ao encontro das 
expectativas dos segurados.
A Circular nº 621/2021, que regula a operação das 
coberturas dos seguros de danos, excluiu a menção 
ao uso de condições especiais e particulares, para 
se referir somente às condições contratuais, dada a 
abertura da possibilidade da prévia discussão das 
condições entre as partes. Sobre as condições contra-
tuais, o segurado poderá contratar coberturas de 
ramos diversos em uma única apólice. Por exemplo, 
poderá contratar cobertura tanto para sua residência 
como para o seu automóvel, mediante o desenvolvi-
mento de produtos pelas seguradoras que permitam 
tal contratação de coberturas diversas.
Nesta mesma linha, a Circular nº 639/2021, que 
dispõe sobre a operação do seguro auto, trouxe como 
novidade a flexibilização da cobertura de Respon-
sabilidade Civil Veicular (RCF-V) para que não se 

vincule a um veículo específico, mas sim ao segurado, 
independente de quem seja o proprietário, devendo 
tal disposição ser disposta de forma clara nas condi-
ções contratuais.
Por fim, a Circular nº 637/2021, ao dispor sobre os 
seguros do grupo responsabilidades, também trouxe 
alterações relevantes. Conforme prevê a mencionada 
Circular, no seguro de responsabilidade civil, a socie-
dade seguradora garante o interesse do segurado, 
quando este for responsabilizado por danos causa-
dos a terceiros e obrigado a indenizá-los, a título de 
reparação, por decisão judicial ou decisão em juízo 
arbitral, ou por acordo com os terceiros prejudica-
dos, mediante a anuência da sociedade seguradora, 
desde que atendidas as disposições do contrato. 

  Conclusão
Em suma, a renovação do ordenamento regulatório 
da SUSEP, em especial, a simplificação da regula-
ção, concederá maior liberdade e, portanto, maior 
responsabilidade para as seguradoras pelos produtos 
que desenvolvem e comercializam. O que deverá 
demandar preparo para a adaptação e atendimento 
dos anseios e necessidades do segurado.
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!

SUSEP: ordenamento simplifica, dá liberdade e responsabilidade às seguradoras

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro
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  JANEIRO BRANCO
A campanha foi criada em 2014, em Uberlândia, Minas 
Gerais, e alerta que os cuidados da mente também são 
fundamentais para o bem-estar e para a qualidade de vida. 
O foco é envolver psicólogos para temas ligados à saúde 
mental, emocional, harmonia nas relações e à psicoedu-
cação. A campanha foi idealizada pelo psicólogo Leonardo 
Abrahão e acontece quase que exclusivamente no Brasil, 
embora cidades de outros países como os Estados Unidos, 
Japão, Portugal e regiões da África já adotem a iniciativa. O 
mês de janeiro foi escolhido por ser um período terapêutico 
e por se tratar do começo do ano, quando as pessoas estão 

esperançosas e focadas em mudanças. Alguns municípios 
brasileiros já sancionaram lei adotando o Janeiro Branco em 
seus calendários oficiais, incluindo capitais como Manaus, 
Maceió e Natal.

  ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Um brinde +QESPECIAL aos amigos aniversariantes da 
semana, leiam: Kilma Marques, Júnior (02/01), Igor Falcão, 
Fátima Barbosa (03/01), Thiago ML, Paulo Fonseca (04/01), 
Soninha Brito, Artur Israel (05/01), Rose Oliveira, Makson 
Santos, Diego Paiva (06/01), Neto Peixoto, José Carlos Nerys, 
Kristina Corra (07/01).#parabéns

PERSONALIDADES 2021
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MÚSICA BOA EM SUA VIDA: Um 2022 transbordante de criações e inovações musicais

   Màcleim   |  macleim@hotmail.com

Colunista

Depois do Play

  RETROSPECÇÃO
É claro que sabemos ser uma mera questão de 
convenção, aferição, divisão ou o que signifique 
essa equação elaborada para contar de modo 
racional as horas, dias, semanas, meses e anos. O 
fato é que me parece ser um tanto metafísica (não 
no sentido do princípio do ser, mas do princí-
pio do tempo) essa adequação sensorial ao que 
chamamos de ano velho e ano novo. Provavel-
mente, isso sempre irá existir e tem se repetido 
desde que, nas diversas culturas, os respectivos 
calendários foram concebidos. No entanto, a 
simples observação dos fenômenos relativos ao 
nosso sistema solar, já estabelece uma ‘repetição 
ad libitum’, pela continuidade sistemática dos 
ciclos. Sendo assim, na existência de tal enqua-
dramento, folhinhas de calendários ainda terão 
o poder de determinar, cronologicamente, nossa 
existência neste plano.
Pensando bem, se eu resolvesse ignorar o que 
determina o calendário convencional, da era 
cristã ocidental, e minha percepção do tempo 
fosse intrinsecamente singular, não faria sentido 
algum essa proposta de fazer uma retrospectiva 
do que calhou na ‘Depois do Play’, em 2021. Pois 
bem, desde abril deste ano que se finda, com a 
resenha intitulada Partilhar e Receber, sobre o 
álbum ‘BruMa: Celebrating Milton Nascimento’, 
lançado pelo mestre Antonio Adolfo, teve início 
a nossa lida quinzenal nesse espaço gentilmente 
cedido pelo jornal O DIA. Desde então, por aqui já 
passaram 17 trabalhos resenhados, entre álbuns 
físicos, EPs e lançamentos apenas nas platafor-
mas digitais. 

Sustança Sururu
Segmentando-os em fictícias prateleiras, foram 
8 álbuns de artistas nacionais/internacionais e 
9 lançamentos de artistas do aquário. Em todos, 
tive o privilégio de fazer audições interessantís-
simas, que ratificaram o quanto é prazeroso fruir 
e escrever, com absoluto respeito e admiração, 
sobre obras que traduzem verdades, sentimentos 
e toda musicalidade e talento dos seus respecti-
vos autores. Assim, tivemos Celso Viáfora, com 
os maravilhosos álbuns ‘A Vida É’ e ‘Cantando 
Em Bando’. O mestre Antonio Adolfo, com dois 
geniais lançamentos esse ano: ‘BruMa: Cele-
brating Milton Nascimento’ e ‘Jobim Forever’. 
O paulista Adolar Marin, que nos apresentou 
o interessante álbum ‘Outros Caminhos’, e a 
querida Camilla Inês, que lançou no streaming 
o seu sensível álbum ‘Gotas de Oceano’. Tive-
mos, também, álbuns de dois artistas brasileiros 
radicados em outros países: Fred Martins, com 
o belíssimo ‘Ultramarino’; e o grande batera, 
radicado em Nova York, Vanderlei Pereira, com o 
elogiadíssimo ‘Vision For Rhythm’. 
Porém, como eu sempre digo, a fonte de sustança 
sururu não seca e tivemos ótimos lançamentos 
de artistas locais! Alguns deles, impulsionados 
pelos recursos da Lei Aldir Blanc, presentearam 

ao público atento à boa música produzida no 
aquário, com trabalhos bem elaborados, interes-
santes e significativos. Aliás, permita-me abrir um 
pequeno parêntese, para tecer um rápido comen-
tário sobre a Lei Aldir Blanc. Mesmo que num 
momento tão polarizado do país, notadamente 
na área cultural, aconteceu um inédito esforço 
conjunto, para a aprovação da Lei Aldir Blanc. 
Não obstante, tenha sido um projeto de autoria 
da deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ), em 
parceria com outros 23 parlamentares, incluindo 
a relatora Jandira Feghali (PCdoB). Nunca será 
demais ressaltar que a verba sempre pertenceu à 
Cultura e estava parada no FNC (Fundo Nacional 
de Cultura). Sua utilização, portanto, não tirou 
recursos de outras áreas, cabendo aos artistas 
brasileiros a utilização do que lhes é de direito! 

Dignidade Humana
Andrey Vieira  (álbum ‘Fortuna’), Eduardo Proffa 
e os Zélementos (álbum ‘Cinco Ponto Cinco’), 
Fernando Marcelo (álbum ‘Fantasias’), Basílio 
Seh (Streaming Coleção ‘Janelas’), Felix Baigon  
(álbum ‘MaDRUGADA’),  Edmilson Mendes 
(álbum ‘Janela Para o Mundo’), Mel Nascimento 
(pen card ‘Força de Mulher’), Banda Artehfato 
(álbum ‘Ato Vero’) e Suzi Mariana (EP ‘Pagando o 
Preço’), foram os trabalhos de artistas alagoanos 
resenhados para a Depois do Play. Chegaram 

por interesse dos próprios artistas, produtores e 
divulgadores, sendo muitíssimo bem-recebidos 
e apreciados, com respeito, carinho e atenção. O 
ano também foi profícuo, sobretudo no aquário, 
para outros artistas que lançaram seus trabalhos. 
Não tive a honra de recebê-los e resenhá-los, mas 
gostaria de ressaltar que entendo ser absoluta-
mente normal e compreensível, não haver o inte-
resse destes, em ter seus álbuns e EPs resenhados 
para o jornal O DIA, tampouco, em fazer parte da 
playlist da Educativa FM. 
Na verdade, quero mesmo é desejar a todos os 
artistas e músicos, que acreditaram e prestigia-
ram o nosso trabalho aqui no O DIA, e a todos os 
demais, um Ano Novo transbordante de cria-
ções e inovações musicais, onde os espíritos da 
transformação e da mudança estejam presentes 
na mente e no coração de cada um de nós! Que 
possamos, por meio do talento, criatividade e 
alegria, fortalecer e propiciar novos ares políti-
cos e sociais ao nosso país, para que as Artes, a 
Cultura e a dignidade humana possam respirar 
livremente outra vez! Sendo assim, que venha 
2022, com muito mais MÚSICABOAEMSUAVIDA!    

Nota desimportante, aos nossos 14 leitores: em 
janeiro vocês terão merecidas férias de mim!
No +, MÚSICABOAEMSUAVIDA!!!
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PREFEITURA DE ARAPIRACA acompanha diariamente os imigrantesEspecial

Etnocentrismo. O termo 
estranho refere-se a algo  
bastante comum: conside-
rar que costumes e hábitos 
de um povo são superiores e, 
portanto, melhores do que os 
de outros. Em Arapiraca, nos 
deparamos com uma situação 
que remete à aplicação prática 
do conceito com a chegada 
dos venezuelanos. Da etnia 
Warao, os indígenas refugiados 
possuem uma forma de vida 
diferente em diversos aspectos 
da nossa, o que pode chocar os 

desavisados. A maioria sequer 
fala espanhol, mas um dialeto 
próprio. Eles não se alimentam 
de carne vermelha, nem de 
enlatados, sempre que saem 
levam as crianças, inclusive 
para acompanhá-los ao pedir 
dinheiro nos sinais de trânsito, 
algo proibido pela lei brasileira.

O grupo instalado em um 
abrigo provisório no bairro 
Brasília, possui 39 pessoas, 
dentre estas, três idosos e 13 
crianças. O local, um grande 
salão, possui apenas um 
banheiro compartilhado por 
todos. Mesmo havendo vários 
núcleos familiares (pai, mãe e 

filhos), eles fazem tudo coleti-
vamente e não querem viver 
separados. Por isso, para eles, 
o mais importante é conseguir 
um terreno onde possam se 
instalar e trabalhar na terra.

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social acompanha 
diariamente os imigrantes e 
têm seguido o que dispõe a 
legislação nacional e inter-
nacional para circunstâncias 
excepcionais como esta. São as 
assistentes sociais que fazem 
a articulação com os demais 
órgãos para garantir o acesso 
a serviços essenciais, como 
saúde, educação e moradia - o 

imóvel onde estão instalados é 
pago com aluguel social.

A sociedade colabora 
com doações de alimentos 
que os próprios venezuela-
nos cozinham para não haver 
desperdício, fraldas, roupas, 
medicamentos, itens de 
higiene, entre outros. Para não 
haver excedentes, a assistente 
social Nadja da Silva reco-
menda que doadores procu-
rem a equipe de abordagem 
social do Centro de Referência 
Especializado de Assistência 
Social (Creas), na Rua Miner-
vina Francisca da Conceição, 
1, Santa Esmeralda, para saber 

que itens são mais necessários.
É importante lembrar 

que,  embora alimentos 
sejam fundamentais, todo ser 
humano precisa de acesso a 
muito mais para viver digni-
mente. De escova de dentes 
a roupa de cama: são tantos 
produtos e serviços aos quais 
muitos de nós têm acesso e 
que podem estar inacessíveis 
a grupos em vulnerabilidade 
social. Daí, a importância 
de refletir antes de julgar ou 
negar-se a ajudar aqueles que 
estão em cenário social-cultu-
ral-econômico diferente do 
nosso.

39 WARAOS entre eles três idosos e 13 crianças, estão instalados num salão que serve abrigo provisório, no bairro Brasília

Como vivem os refugiados venezuelanos em Arapiraca
Clau Soares
Colaboradora
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PARA TEMPORADA, time já tem 23 atletas entre renovações e contrataçõesEsportes

O CRB já está praticamente 
pronto para a temporada 
2022. Ao todo, 23 nomes foram 
anunciados para compor o 
elenco, entre contratações e 
renovações. Nomes impor-
tantes que já atuaram no Galo 
e voltaram a Maceió, atletas 
que já estavam no clube e 
outros carimbando a primeira 
passagem pelo Regatas. 

Misturando experiência 
e juventude, a diretoria rega-
tiana tem ambições para o 
novo ano. Além dos nomes 
que já foram divulgados, 
mais cinco reforços devem 
ser anunciados nos próximos 
dias. Um deles inclusive rece-
beu muitos elogios do presi-
dente Mário Marroquim. 

Segundo o dirigente, trata-
-se de um centroavante, que 
deve ser a maior contratação 
da história do clube. O nome 
do atleta ainda está em sigilo, 
mas logo logo ele deve desem-
barcar no Ninho do Galo. 

Um nome que começou 
a circular foi o de Marcelo 
Moreno, experiente atacante 
que fez história no Cruzeiro, 
mas o mandatário desmentiu 
a informação: “Nunca ouvi 

falar de Marcelo Moreno. 
Não estava no radar do CRB, 
mas vem um centroavante 
que para mim é importante, 
é um nome de peso, quero 
arriscar até dizer que é a 
maior contratação de todos 
os tempos do time. Esses dias 

virá a confirmação de mais 5 
atletas”, disse Marroquim em 
entrevista ao programa Bola 
Quente.

A contratação, pelo menos 
na opinião da diretoria, vai 
acender os ânimos do torce-
dor regatiano. Empolgado, 

o presidente do clube disse 
que ainda não divulgou o 
nome porque o jogador ainda 
tem vínculo com o time que 
jogava, já recebeu a liberação, 
mas aguarda questões contra-
tuais.

Entre as renovações, o 
meio-campo Dudu foi o mais 
recente atleta a garantir a 
permanência no CRB. Aparen-
temente alegre com o acerto, 
ele mandou um recado para a 
nação regatiana: “Sentimento 
de felicidade em acertar a 
renovação. Estaremos juntos 
em mais um ano. Espero que 
seja uma grande temporada, 
que a gente consiga alcan-
çar nossos objetivos e tenho 
certeza que vai estar todo 
mundo na mesma sinto-
nia, para que a gente tenha o 
melhor desempenho possível 
e que seja melhor ainda que a 
temporada passada”.

Quem também tinha acer-
tado a renovação, mas deixou 
o Regatas foi o volante Wesley, 
que vinha sendo pouco apro-
veitado pelo técnico Allan Aal 
e muito criticado pelos torce-
dores. O jogador foi anun-
ciado como novo reforço 
da Ponte Preta e, segundo o 
presidente do Galo, a saída 
do atleta foi uma decisão em 

“comum acordo” e partiu do 
próprio Wesley, pela insatis-
fação com a inconstância em 
que era acionado para entrar 
em campo. 

Até o fechamento desta 
edição, os seguintes nomes 
já estavam confirmados para 
2022, entre contratações e 
renovações: os goleiros Diogo 
Silva, Arthur e Vitor Caetano; 
os laterais Reginaldo, Raul 
Prata, Matheus Mega, Welling-
ton e Guilherme Romão; os 
zagueiros Gum, Wellington 
Carvalho, Gilvan Souza e Alan 
Uchôa; os volantes Claudi-
nei, Marthã e Jean Patrick; os 
meias Dudu, Diego Torres e 
Rafael Longuine e os atacan-
tes Emerson, Nicolas Careca, 
Alan James, Richard Rodri-
gues e Maycon Douglas.

Além desses atletas, existe 
ainda a possibilidade dos 
garotos da base serem inte-
grados à equipe profissional. 
Os meninos do sub-20 do 
Regatas vão disputar a Copa 
Alagoas. Segundo o clube, 
uma forma de preparação e 
de aproveitamento para eles. 
Como a temporada do time 
profissional dura todo o ano, 
é bem provável que alguns 
nomes pintem como peça de 
reposição para Allan Aal.

CENTROAVANTE conhecido no futebol nacional deve ser anunciado nos próximos dias como reforço no Galo da Praia

CRB só espera ‘grande nome’ 
para fechar o elenco/2022
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Thiago Luiz
Estagiário

ALAN AAL E GUM
Se destacaram no CRB em 2021 e estãp garantidos para as batalhas de 2022
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É CHEGADA A HORA de agradecer o melhor de 2021 e entrar feliz em 2022

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalhaí
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FAZENDO HISTÓRIA

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 @casadebrigida em 

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 dia 10 de outu-

bro, ainda nas comemorações do Dia 

do Nordestino, bem no coração de São 

Paulo, no Estúdio Sérgio J. Matos. 

FAZENDEIRA

Marina Ferrari realizou o sonho de 

participar do reality A Fazenda. Ela 

que tentou outras vezes, em 2021 fez 

bonito e chegou à final do programa. 

Não levou o prêmio, mas garantiu 

um mundo de oportunidades, agora 

que o Brasil conhece seu talento e 

carisma. E ainda conquistou o mais 

gato do elenco.

CAMPEÃO!

A alagoano Rico Melquíades foi o grande campeão de 

#AFazenda13! O resultado já era esperado, mas Rico ficou 

sem acreditar que conquistou 77,47% dos votos. A Calada 

Venceu e venceu com folga. Agora o codinome “Rico” está 

lhe caindo melhor que nunca. Parabéns! 

AMÉLIA

Quem nasce em 7 de setembro canta “parabéns pra você” 

ou o hino da independência? Amélia vai ter que descobrir 

isso depois, por enquanto ela é só dengo nos braços do 

papai Júnior e da mamãe Ísis. 

CAMPEÃ!

Macla Tenório é oficialmente a nova integrante do Porta 

dos Fundos! A alagoana venceu o reality que foi exibido 

em oito episódios no perfil oficial do Porta dos Fundos no 

YouTube. Ela estava no grupo de 10 escolhidos entre 7.000 

inscritos para participar do programa.

MARIA

No dia 8 de novembro, Maria chegou para a alegria de Lucas, Ma-

riella e Clarinha. Foi uma jornada que exigiu esforço e superação, 

mas Maria chegou e trouxe mais bençãos para essa família linda 

e para esse planeta que precisava de sua presença aqui.  

MAIONESE DO CARECA

Careca e Isabela realizaram um sonho, para eles e para os adoradores da famosa 

maionese do Careca. No último dia 19 de outubro eles assinaram o contrato com uma 

indústria para fabricar a linha completa de molhos com a marca Careca. Em breve 

todo mundo vai poder, finalmente, levar pra casa a maionese mais famosa do Brasil! 

  MELHORES 
MOMENTOS DE 2021
Chegou a hora de agradecer o que de melhor 
aconteceu em 2021 e entrar feliz em 2022.
Tivemos um ano cheio de desafios, mas a feli-

cidade deu um jeito de ocupar seu lugar.
Como não caberia todas as boas notícias aqui, 
precisamos escolher algumas para a nossa 
retrospectiva do bem.
Feliz Ano Novo e um 2021 repleto de Boas 
Notícias. #Espalhaí  

Sonhos realizados...

Campeões...

A vida venceu...

FELIZ ANO NOVO!

Num tempo em que a vida nos pareceu mais frágil do que nunca e o sentimento de perda se fez tão presente, a VIDA VENCEU. A cada cri-

ança que chegou entre nós em 2021 a esperança renasceu e nos foi possível olhar para o futuro e acreditar que um tempo bom está por vir. 



Encerrando o ano, os 
números de emplacamen-
tos atualizados pela Fena-
brave até (29/12) apontam 
uma liderança tranquila 
do Onix (10.906), já com 
aproximadamente 1,4 mil 
unidades a mais do que o 
total registrado em todo 
o mês de novembro. Já a 
disputa pelo segundo lugar 
segue em aberto. Até agora 
garantindo uma dobradi-
nha com o Onix Plus (8.703), 
a Chevrolet enxerga a Fiat 
Strada (8.626) praticamente 
encostada – a picape, aliás, 
já assegurou a posição como 
o veículo mais vendido 

no país em 2021. A passos 
largos para o seu melhor 
resultado no ano, o Volkswa-
gen Gol se aproximou dos 8 
mil emplacamentos (7.992). 
Fechando o top 5, o HB20 
(7.708) também pratica-
mente garantiu a liderança 
geral entre os automóveis, 
salvo algo muito incomum 
nesses últimos dois dias, já 
que o Fiat Argo (4.355), seu 
adversário mais próximo 
nessa disputa, é apenas o 17º 
e a diferença entre os dois já 
é superior a 1,7 mil unida-
des. Caminhando para seu 
recorde de vendas, o Chevro-
let Tracker (7.674) é o sexto. 

O mês também é bastante 
positivo para o Renault Kwid 
(6.508) em sétimo, enquanto 
seu rival Fiat Mobi, com 
2.641 unidades, é apenas 
o 23º - lembrando que o 
subcompacto da Renault 
será reestilizado em janeiro. 
Voltando a superar os 6 mil 
emplacamentos, o Jeep 
Compass (6.379) trava uma 
batalha acirrada contra o VW 
T-Cross (6.226) pela oitava 
posição. Mantendo o bom 
ritmo comercial, o Hyundai 
Creta (5.817) é o 10º e deve 
fechar dezembro com resul-
tado ainda melhor do que o 
registrado no mês passado.

Para incentivar ainda 
mais a discussão e a preser-
vação do Pantanal, a Jeep® 
promove o “Vozes da Natu-
reza”, um podcast com o 
documentarista e vencedor 
do Emmy, Lawrence Wahba. 
Já disponível nas plataformas 
Spotify e Deezer, o episódio 
aborda reflexões sobre meio-
-ambiente, conscientização 
e preservação da natureza. 
O bate-papo foi mediado 
pelo escritor André Carva-
lhal, que, com o convidado, 
trouxe assuntos importan-
tes sobre o Pantanal, como 
a sua preservação e as trági-
cas queimadas que acon-

teceram em 2020. Durante 
a  c o n ve r s a ,  L a w re n c e 
compartilhou as suas expe-
riências pela natureza e 
ressaltou a parceria com a 
Jeep no combate à explo-
ração do bioma. “A Jeep 
possui inúmeras iniciati-
vas relacionadas à susten-
tabilidade e isso começa 
desde a nossa fábrica, que 
é carbono neutro e ainda 
possui tratamento de efluen-
tes, com reutilização e redu-
ção de resíduos. Além disso, 
também apoiamos proje-
tos externos. Por exemplo, 
temos uma parceria de longa 
data com o Projeto Tamar 

e agora, estamos na luta 
ao combate às queimadas 
no Pantanal. Este podcast, 
de alguma forma, se soma 
às iniciativas da Jeep com 
relação à natureza”, afirma 
Malu Antonio, gerente de 
Storytelling e Content da 
Stellantis para a América do 
Sul. A marca cedeu carros 
para serem utilizados pela 
Brigada Alto Pantanal, inicia-
tiva que tem como objetivo o 
combate às queimadas no 
bioma. Além disso, o projeto 
também auxilia no resgate 
de animais, na redução dos 
danos na fauna e flora e 
apoia a comunidade local.

Nissan  revelam 
carro de corrida 
Z GT500
A Nissan Motor Co., Ltd. 
e a Nissan Motorsports 
International Co., Ltd. 
revelaram no circuito 
Fuji International Spee-
dway o carro de corrida 
Nissan Z GT500. Total-
mente redesenhado, o 
modelo vai competir na 
Super GT Series a partir 
da temporada 2022. 
Seguindo seu plano de 
transformação Nissan 
NEXT, anunciado em 
maio deste ano, a Nissan 
está transformando o 
seu negócio para refor-
çar ainda mais o valor da 
marca. Como parte da 
estratégia, a montadora 
japonesa vai participar 
da concorridíssima 
Super GT Series com 
seu novíssimo espor-
tivo Nissan Z. A Nissan 
sempre trabalhou para 
entregar muita emoção 
aos seus clientes por 
meio da inovação. No 
início dos anos 70, a 
empresa conquistou 
vitórias consecutivas 
no campeonato SCCA C 
Production Series com 
seu S30 240Z, quando 
estava apenas come-
çando a participar das 
competições de auto-
mobilismo nos Estados 
Unidos. Já nos anos 
90, a Nissan conquis-
tou inúmeras vitórias 
no IMSA Series, com o 
Z32 300ZX, além de sua 
participação no JGTC/
Super GT series com o 
Z33 nos anos 2000, que 
culminou com o título 
do campeonato.
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   Igor Pereira   |  igor93279039@hotmail.com
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Honda prepara CB 
1000R, NC 750X e 
X-ADV para novos 
modelos em 2022
Assim como fez no final 
de 2020, a Honda reser-
vou os últimos dias do 
ano para anunciar seus 
principais lançamentos 
para 2022. Dessa vez, as 
mudanças serão impor-
tantes e envolverão três 
modelos de grande porte 
da marca. As alterações 
afetarão CB 1000R, NC 
750X e X-ADV. As novida-
des serão apresentadas ao 
longos quatro primeiros 
meses do ano que vem e 
seus preços só devem ser 
anunciados em data mais 
próxima às apresentações 
oficiais. A naked “1000” da 
Honda receberá a adição 
da versão Black Edition. 
Como o nome diz, ela traz 
um esquema de pinturas 
escurecida. Ela também 
substituiu o banco do 
garupa por uma tampa. 
A linha 2022 da CB 1000R 
recebeu ainda um novo 
painel de instrumen-
tos digital com tela TFT 
colorida de 5 polegadas 
em ambas as versões. A 
crossover 750 da Honda 
passará por modifica-
ções mais profundas na 
linha 2022. Logo de cara 
ficam visíveis as novas 
linhas da NC 750X 2022, 
dando um ar mais atual 
para a moto. A principal 
novidade, porém, é que a 
partir do ano que vem a 
moto poderá ser equipada 
com o DCT, transmissão 
automatizada de dupla 
embreagem da marca. O 
equipamento está dispo-
nível hoje em motos como 
a X-ADV, a Gold Wing e a 
Africa Twin.

   DUAS  |  RODASLiderança do mercado

Jeep® lança podcast sobre Pantanal
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Estes são alguns artigos que andei escrevendo, começando, também, a tentar me 
habilitar para a tarefa de iniciar uma história dos índios em Alagoas. São muito antigas 
e tratam, especialmente, de um universo de discussão em torno de conceitos. Surgiram 
dois caminhos para eles: deixar no arquivo ou divulgar. Preferi divulgar, apesar de que 
têm uns 20 anos de idade. Na verdade, são pequenos artigos que, na realidade, assumem 
a vestimenta de notas tomadas aqui e ali. Muitos eu nem mesmo me responsabilizo mais 
por eles, embora existam.

Vamos ler!
Um abraço,

Luiz Sávio de Almeida

Um  baú de notas e
pequenos artigos
sobre a história - I



Para Bruno César Cavalcanti  

Uma breve explicação
Estes pequenos artigos nunca publicados, perfazem em 

torno de 300 páginas digitadas,  que estavam perdidas ou 
esquecidas. O arquivo digitalizado nem sei por onde anda; 
está perdido e resta, milagrosamente, o que foi impresso. 
Não tenho a menor ideia de quando devem ter sido escri-
tos. Penso que ao derredor de uns 20 a 25 anos.  Acho que 
a unidade entre eles pode ser dada pela preocupação de 
pensar sobre a vida dos Kariri-Xocós, algo daquela época. 
Tenho uma excepcional amizade por eles e, segundo um 
grande amigo, o Pajé Júlio, uma das minhas canelas está 
enterrada por lá. Nunca pensei sobre índio, sem que a pre-
sença dos Kariri-Xocós estivesse fortemente demarcada na 
minha cabeça. 

Decidi publicar os artiguinhos em Campus e – quem 
sabe? – depois ir fazendo uma revisão. Outra decisão foi 
manter o sabor da escrita passada e deixar o texto, pratica-
mente, como estava. São interrogações sobre a vida e sobre 
Alagoas e marcam, muito, a minha responsabilidade junto 
aos Kariri-Xocós,  pois sei o quanto representam e repre-
sentaram em minha vida. Os artiguinhos eram uma viagem 
inicial no caminho de reflexão e estudo sobre uma gama de 
assuntos sobre a história, pensando, inclusive, em um texto 
sobre a história dos índios em Alagoas. Longa viagem, e que 
não terminou e dificilmente terminará.  

Ainda adolescente, via na estante do meu pai, um livro 
em formato bolso, intitulado Voyage autour de ma chambre,  
era de autoria de Xavier de Maistre. Fiquei sempre influen-
ciado pelo que entendi naquele namoro,  como a  ideia de 
que se poderia viajar sem sair, ficar, mas em movimento, 
indo e vindo sem deixar de estar e entendi que a permanên-
cia poderia ser um movimento constante.  Haveria contra-
dição? Pouco importa examinar isto, mas de imediato fica 
claro que não. 

Então passei a ter o vício – antes de desejar chegar a qual-
quer lugar – de ficar ao derredor e quem sabe, com medo 
de me perder se chegasse, outra aparente contradição. Daí, 
sempre fiquei com o exercício das anotações transformadas 
em artiguinhos, sempre que algo ou alguém me motivava. 
Fazia parte, também, da obrigação que me dava de escre-
ver. Escrever é, dentre outras coisas, um hábito que deve ser 
entendido, um exercício constante de modo semelhante ao 
que os atletas se submetem. É daí que surgem estas e tantas 
outras anotações transformadas em pequenos artigos que 

nem sei por onde andam. Quando falo no diminutivo, não 
é minimizando o esforço e o resultado da escrita. É o tama-
nho mesmo. São poucas as sistematizações que tenho na 
vida. Sistematizar enfada. Uma delas é viver tomando nota 
de alguma coisa e nisto vai um firme xô-preguiça.

Lia, tomava nota, viajava e viajava; muitas vezes  andava 
na companhia do Pajé Júlio, um homem a quem sou agra-
decido; podia estar andando por Marraquexe, mas, muitas 
e muitas vezes, estava sentado no lugar do limpo, por onde 
sempre estive e onde, acredito estar, realmente, enfiada a 
minha dita cuja canela; sempre estava andando  em bus-
ca de me acercar, o máximo possível, de interrogações e 
respostas pertinentes. Tomara que ao morrer, eu não fique 
assombrando no Porto da  Pimenteira. Todas as pessoas ba-
tizam seus lugares e o aldeamento é dos meus.

A maioria dos pequenos textos, nada dizem diretamente 
sobre os Kariri-Xocós, mas, no fundo, fala sobre gratidão ao 
povo que sempre me recebeu com carinho e, assim, todas 
estão, de modo direto, a ele relacionadas pelo menos pela 
gratidão permanente. Assim, são gratidões ao povo a quem 
sempre reverencio por sua história, sua vida. Sou fascinado 
pelo Kariri-Xocós, como sou pelo Rio São Francisco. E um 
dos principais diplomas me foi dado por eles, em uma ce-
rimônia não planejada. Estávamos conversando e um deles 
disse solenemente: Professor, o senhor faça o que fizer lá fora 
e corra para aqui, que ninguém nunca mais acha o senhor! 
Eu era, portanto, de casa e sempre fui.

Pois bem, como se poderá verificar, as notas que eram 
tomadas, na realidade, encaminhavam perguntas e elas 
se transferiram para os artigos e não são soltas; estão en-
carnadas em interrogações sobre como tratar o processo 
histórico. Algumas das tais perguntas foram respondidas 
e outras nem tive coragem de enfrentar. Todas se entrela-
çam nas buscas por caminhos, durante alguns anos de vida. 
Quem sabe,  não estou diante de uma espécie de diário da 
fé? Algo interminável! No fundo estou falando de textos  que 
jamais foram ampliados e vivem no baú do meu tempo: são 
pedaços das minhas dúvidas e incertezas. Como se poderá 
verificar, eles eram base para futuros ensaios a serem traba-
lhados, mas o tempo não foi permitindo e terminaram es-
quecidos ou, por outro lado, vista a minha total incapacida-
de para enfrentar respostas. São ensaios sonhados. Ensaios 
a bem dizer sumidos pela vida e pela capacidade pessoal de 
construí-los. No entanto, devo acreditar que, muitas vezes, 
os sonhos são melhores do que as ditas realidades.
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Um  baú de notas e pequenos artigos sobre a história (I)
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Cada um de tais pequenos e apressados ar-
tigos,  poderia gerar um ensaio, mas o tempo, 
como se usa dizer, é impiedoso e a incapacidade 
também. Eu que tomasse esse rumo antes, ago-
ra é impossível. Raros deles não possibilitariam 
uma investigação posterior de maior peso e mui-
tos têm boas propostas de tese. Devo confessar, 
na realidade,  que são inacabados, esboços de 
um texto que poderia ser bem mais trabalhado, 
havendo engenho e arte para tanto. Alguns estão 
mais e outros estão menos elaborados e, no con-
junto, respondem por uma inquietação à época 
em que foram escritos, mas que não perdeu sen-
tido.  

Bem que eu poderia tê-los colocado em con-
juntos temáticos. Pretendi, contudo, conservar a 
ordem como estavam, pois ela demonstra como 
as preocupações foram chegando de manso e es-
tas são as maiores preocupações: aquelas que se 
insinuam devagar. O primeiro deles, na verdade, 
é como se fosse uma pequena introdução pen-
sada sobre as demais. Ele pensa ou despensa so-
bre o sentido de um texto e anuncia que a minha 
vida seria feita de notas, pois fiquei espantado 
com a riqueza que elas poderiam conter, sem a 
necessidade de uma intensa formalização. 

Por outro lado, sempre julgamos, ao escrevê-
-los,  estar diante de reflexões preliminares para 

algo e, como tal, deveriam estar livres de qual-
quer preocupação com erudição. A simplicidade 
deveria demarcar e, posteriormente, na chegada 
do ensaio, ampliar a discussão. São espontâ-
neos, de momento, livres de qualquer responsa-
bilidade, salvo para comigo mesmo. É um risco 
dá-los ao público, mas conforta a possibilidade 
de alguns serem úteis. Não os elaborei, não os 
atualizei e nem mesmo me perguntei se a todos 
eu daria importância. Estão todos aí, sugerindo 
algumas propostas de trabalho, mencionando a 
possibilidade de ensaios que nunca escreverei, 
pois nem todas são importantes para chegar a 
tanto e a idade não dá mais para pensar em an-
dar ao vento do destino.

O texto: pretensões e agonias

Este texto foi escrito em 

10 de janeiro de 2000

Este artigo traz uma pequena reflexão sobre 
a relação entre a realização e autoria de um 
texto. É preciso pensar nisso, deixar o mais cla-
ro possível. No caso, estamos diante de  meras 
e apressadas conjecturas que, de certo modo, 
foram motivadas por uma leitura de Goldmann 
e começa e se faz ao derredor de uma pergunta 
fácil de ser formulada e difícil de ser respon-
dida: O que é um texto? Talvez seja esta a per-
gunta inicial a se responder antes de começar 
a desenvolver a atividade a que nos propomos 
como exercício: redigir constantemente notas 
e artigos, capazes de subsidiar, no futuro, a 
montagem e redação de ensaios.

Fugindo de toda a discussão que a pergun-
ta provoca, para o momento, é suficiente dizer 
que texto se trata de algo criado e que comu-
nica, mesmo quando não pretende. De certa 
forma é uma espécie de esfinge a propor e a 
devorar. Não sei se obrigatoriamente, mas, 
para mim, ele tem começo, meio e fim, mesmo 
quando não se interessa por findar. E então, 
penso que o bom início para todo e qualquer 
nota ou artigo que deseje contribuir para a 
discussão de um determinado tema consiste 
em falar sobre seu modo de ser, sua razão, seu 
objetivo ou seja: esclarecer-se para o leitor. 
Nada pode deixar de ser esclarecido, até mes-
mo como se fosse uma espécie de cortesia para 
com o leitor.

No fundo, parece ser inevitável, por outro 
lado, que o texto tenha sua história entranha-
da com a de quem o escreve. Não sei se é uma 
regra direta, mas acredito que seja um bom 

achado: o autor e o texto. Depois de pronto, li-
berta-se e encontra seu próprio caminho, mas 
enquanto está sendo construído – ou monta-
do –, depende daquele que o trabalha e, assim, 
podemos considerá-lo como algo criado e, por 
consequência, uma criatura. É assim que as 
obras acontecem, sejam boas ou más. Elas são 
criaturas e, por consequência, nascem para ser 
livres: é uma trajetória em que o final da cria-
ção é, de certa forma, o final do criador. Um 
está para o outro, numa simbiose inevitável, 
mas o texto andará sem seu autor: o seu futuro 
será a liberdade, mas no momento da criação, 
a história dos dois se funde.

Algumas obras até que aparecem por acaso, 
no sentido de que não eram esperadas, não es-
tavam nos planos, não faziam parte de proje-
to pessoal ou coletivo. Outras são deliberada-
mente compostas. Acaso ou não, o texto fala, 
expressa alguma coisa de algum modo e de 
alguma forma. Basicamente é o que encontra-
mos em Goldmann, se desejarmos transpor do 
literário para o histórico, no que, sem dúvida, 
poderá ser uma transposição fértil. Vamos ler:

Não passa pela cabeça de nin-
guém negar que  as produções li-
terárias e filosóficas sejam a obra 
de seu autor; ocorre, apenas, que 
elas têm sua lógica própria e que 
não são criações arbitrárias. Há 
uma coerência interna de um sis-
tema conceitual, bem como de um 
conjunto de seres vivos em uma 
obra literária; esta coerência faz 
com que eles constituam totalida-
des cujas partes podem ser com-
preendidas uma a partir da outra, 
e, sobretudo, a partir da estrutura 
do conjunto.

Alguns elementos essenciais encontram-se 
nesta citação: a lógica, a não arbitrariedade, 
a coerência, a ordem conceitual, as partes, a 
totalidade. Como se nota, o texto estará reque-
rendo engenhosidade em sua montagem, mas, 
dentre o que Goldmann fala, importa-nos, 
sobretudo, o que chama de estrutura do con-
junto e esta é a primeira amarração, restando 
entender o que seria tal estrutura e, proviso-
riamente, vamos ficar com uma pequena ca-
racterística, pouco explicativa na forma como 
será expressa, mas imediatamente entendível: 
aquilo que sustenta a coherentia. Uma pergun-
ta sensível seria sobre como se dá esta coerên-
cia.

COMPRE autores alagoanos na Quilombada.
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Então, vamos para uma colocação singela: 
é claro que A será coerente com B, se B guardar, 
também,  coerência com A. Então, A e B devem es-
tar esclarecidos, clarificados, de tal forma que este 
tipo de relação entre A e B percorra o texto. Não é 
fácil e é uma demonstração de que a escrita impli-
ca em agonias e permanentemente esteja presen-
te uma pergunta: dou conta? Suponho que não: é 
muito para mim e devo sempre estar atento, em 
atalaia.

Ela seria o engenho motor do texto, pois a in-
coerência, dentre outros pontos, repercutiria em 
possíveis anulações de sua própria proposta. Res-
guardando-a, parece-nos, por outro lado, melhor 
deixar que o próprio texto vá descobrindo a rota 
que deve ser seguida. Este será um caminho a ser 
adotado por mim: deixar o texto escrever-se.  O 
que significaria ir a um objeto por um caminho 
adredemente montado? E no que se diferenciaria 
ao se ir encontrando,  pelo próprio caminho,  o 
modo de estar coerente e marcar a coerência? O 
adredemente marcado estaria limitando direções 
e margens, impediria a liberdade na investigação, 
deixando tudo preso a uma ordem de perguntas 
iniciais que prescindiriam de novas perguntas. 
Prefiro a liberdade de ir chegando e ficando, de ir 
ficando e sair, guiado pela armação que o caminho 
vai dando. Posso ir e posso vir à vontade e como 
deseje. Não importa o sequenciamento temático: 
importa o que foi sentido como solicitado pelo 
texto em seus momentos. Então, a narrativa se vai 
enunciando: indo e vindo, não importa como, na 
medida em que o texto vai exigindo o pronuncia-
mento do autor. A ordenação de um texto é a sua 
própria exigência.

São perguntas que merecem ser feitas? Acredito 
que sim, pelo simples fato de entender que a 
urdidura, onde acho que se encontra a coerência, 
não pode antecedê-lo, embora se tenha condições 
de pensá-la. Deixar que o texto vá se descobrindo... 
E como isto se daria? O que significaria deixar o texto 
correr? A boa prática seria perguntar, procurar as 
respostas, calçá-las; ter a intenção de diálogo com 
o próprio tema... Algo deve estar compreendido; 
ele não responderá aquilo que não lhe compete 
responder: não pode. É preciso conversar com os 
problemas, largar as esquematizações, ter coragem 
de andar por onde e para onde o autor seja levado 
e chegado. Qualquer fragmentação será aparente. 
Indo e vindo, como seja possível ir e vir, mexe com a 
sequência, mas não com a coerência, com um todo 
composto.

Não posso dar uma receita de texto nem para 
mim mesmo, pois cada um deles é individualmente 
produzido e consolidado. Cada texto tem seu mo-
mento e cada momento tem o seu modo e forma e, 
neste sentido, é único. O que tenho a fazer, é o exer-
cício constante, é tornar a escrita mais do que um 
hábito: fazê-la uma razão de vida, de tal modo que 
seja indispensável, que seja impossível viver sem os 
pesadelos das vírgulas, preposições e conjunções, 
evitando adjetivações e o uso abusivo de advérbios.  
Sempre o exercício e que nada existe de inspiração, 
mas de suor, trabalho que é exaustivo. É como se o 
pensamento fosse um pesado fardo.

Para mim perseguirei tal desidério, para ficar 
com uma palavra d’antanho. A ordem de um texto é 
o próprio texto que determina e não o que se arru-
ma adredemente preparado para ele. Neste ponto, 
acho que devo lembrar de Le Goff. Parece que foi 
ele mesmo, quem disse algo semelhante a: provado 
que sei fazer o que a academia exige, passo a fazer 
como quero. Em um texto, o que se deve buscar é 
a coerência; o restante é absolutamente livre. Um 
bom exemplo de uma boa metodologia não cien-
tífica, é a dada pelo folheto de feira: ele vai e volta, 
pega atalho, pinta e borda. É preciso ousadia para 
urdir o texto, não tê-lo como uma eterna repetição 
de uma roupa.

A bola de bilhar de Musil,  
Cocanhas e São Saruê (I)

Este texto foi escrito em 30 de janeiro de 2001

Lembro, neste momento da bola de bilhar, um 
ente muito presente  no famoso texto de Musil: Um 
homem sem qualidades. Trata-se de um romance, 
sem dúvida, de leitura obrigatória. Musil nega, se-
gundo posso entender, a possibilidade de um tra-
jeto para a história, ser idêntico ao resultante da 
tacada em uma bola de bilhar. O impulso é dado e 
ela segue direta em  seu caminho em busca do alvo, 
mesmo tomando, relembramos, o que resulta do 
efeito dado pelo jogador, firula que Musil não co-
menta e, na verdade, saber usar efeito na carambo-
la é uma das grandes virtudes  do jogo que sempre, 
quando adolescente, achei bem mais simpático do 
que o da sinuca.

Ela parte e chega e – também agregamos – sem 
romper entre a lógica da partida e a da chegada. 
Então posso pensar, que seja o impulso que tomar 
em direção, ele é mantido e o caminho é  necessa-
riamente fixado anteriormente. Até pode ser, se-
gundo percebo, que a tacada seja inovadora, mas 
ele cumpre o objetivo de que outra seja atingida 
da forma como se concebeu. Ela sai do ponto A e 
vai ao B, por uma rota de localização traçável e até, 
também agregamos, previsível, para a qual, inclu-
sive nem mesmo se teria a interposição de ruídos 
e se eles existissem estariam calculados e postos na 
força da tacada e o tipo de efeito, se o efeito fosse 
necessário. Claro que uma pequena modificação 
neste efeito, daria um outro resultado.

É um caminho que não comporta variabilidade, 
e, então, a destinação é de caráter imutável: a bola 
em nada tem com o que ela vai vendo – se é que 
chega a olhar – ao longo do caminho. O caminho 
não é seu destino: o destino é o de chegar a  B, 
partindo de A e, na dependência do que aconte-
ce, somente em A, desde que B sempre permane-
ça como tal e onde.  B não está em movimento. 
Aí se encontra uma lei estabelecida e reaplicável. 
Sempre que a bola A esteja no local AL e a bola B 
no local BL, sendo aplicado o estímulo correto em 
A e, por outro lado, B sempre permaneça em BL, 
o resultado será encontrado. Atingir a B, portanto, 
tem-se que dizer previsível e esta é a exigência de 
todo o movimento empreendido. 

O texto de Musil está alinhado à uma grande 
discussão sobre um determinado tipo de mundo 

que se encontrava em andamento claro de trans-
formação. No entanto, não é isso que se apresenta 
para este pequeno artiguinho ou nota como cos-
tumo falar. O Musil começa a ser desconcertante 
desde a proposição em que estabelece uma relação 
entre realidade e possibilidade. Ele nos diz algo – 
novamente a palavra – desconcertante: se existe o 
senso da realidade, existe também o senso da pos-
sibilidade. É necessário entender a proposta e será 
interessante ler o próprio Musil:

Quem deseja passar bem por por-
tas abertas deve prestar atenção ao 
fato de elas terem molduras firmes: 
esse princípio, segundo o qual o ve-
lho professor sempre vivera, é sim-
plesmente uma exigência do senso de 
realidade. Mas se existe senso de reali-
dade, e ninguém duvida que ele tenha 
justificado essa exigência, tem de ha-
ver também algo que se pode chamar 
de senso de possibilidade.

Quem o possui não diz, por exem-
plo: aqui aconteceu, vai acontecer, 
tem de acontecer isto ou aquilo; aqui 
poderia, deveria ou teria de acontecer 
isto ou aquilo; e se lhe explicarmos 
que uma coisa é como é, ele pensa: 
bem, provavelmente também poderia 
ser de outro modo. Assim, o senso de 
possibilidade pode ser definido como 
capacidade de pensar tudo aquilo que 
também poderia ser, e não julgar que 
aquilo que é seja mais importante do 
que aquilo que não é. Vê-se que as 
consequências dessa tendência cria-
tiva podem ser notáveis, e lamenta-
velmente não raro fazem parecer fal-
so aquilo que as pessoas admiram e 
parecer permitido o que proíbem, ou 
ainda fazem as duas coisas parecerem 
indiferentes. Essas pessoas com senso 
de possibilidade vivem, como se diz, 
numa teia mais sutil, feita de nevoei-
ro, fantasia, devaneio e condicionais; 
crianças com essa tendência são edu-
cadas para se libertarem dela, e lhe di-
zemos que tais pessoas são utopistas, 
sonhadores, fracos,  presunçosos ou 
críticos mesquinhos.

C o n t i n u a!


