
POSTE DESABOU SOBRE

Casa no Assentamento São Pedro, em Maragogi; felizmente não houve feridos mas comunidade escorou outro poste

   POSTE DESABA

‘Chovem’ de denúncias contra a
Equatorial em Maceió e no interior

As dezenas de reclama-
ções diárias contra a Equa-
torial – seja pela deficiência 
no atendimento, seja pela 
instabilidade na tensão, o que 
leve a danos sérios a equipa-
mentos eletrônicos – não é 
“um privilégio” de Maceió. 

Em Maragogi, por exemplo, as 
denúncias são amplificadas. 
As reclamações vão desde a 
demora no desligamento de 
cabos energizados levando 
risco de mortes à população 
– até a queda de postes. Foi o 
que aconteceu no Assenta-

mento São Pedro. Um poste 
da Equatorial caiu sobre uma 
casa. Não houve feridos. Outro 
posto “ameaçava” cair, mas as 
pessoas arrumaram o equipa-
mento com cordas enquanto 
os técnicos da Equatorial 
eram acionados.   Página 4

Ano  010   Número  479   R$  3,00

Maceió prepara 
abrigo para casos 

de urgência no 
período chuvoso
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Justiça manda Rodrigo Cunha
retirar vídeo com fake news

MAL ORIENTADO, SENADOR TENTA ENGANAR ELEITOR, PASSA VERGONHA GERAL E AINDA É ENQUADRADO Página 3

   OPINIÃO

Assessor do Presidente chama 
a população para luta armada
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   GRANDE PERDA!

Morreu, na manhã da 
sexta-feira (22), o músico 
Nelson dos Santos, o Nelson 
da Rabeca. O talento do 
músico, que virou patrimô-
nio vivo da cultura alago-
ana, demorou para ser 
revelado. Ele entrou para o 
mundo artístico aos 54 anos 
após ver uma apresentação 
de violino num programa 
de televisão. Autodidata, 
aprendeu sozinho a fabri-
car e a tocar o instrumento. 
Com mais de seis mil rabe-
cas construídas e quatro 
álbuns na bagagem, o 
último deles lançado em 

2018 numa parceria com 
o músico suíço Thomas 
Rohrer. O talento de Nelson 
da Rabeca foi reconhecido 
por ícones da música instru-
mental mundial e deixa um 
legado de vida e de arte, 
que deve ser reverenciado 
e preservado para sempre. 
Além do legado artístico, 
Nelson da Rabeca deixa 
uma família numerosa: 
além da esposa - a cantora 
Benedita da Silva, que o 
acompanhava nos shows -, 
nove filhos, 30 netos, cinco 
bisnetos e uma legião de fãs 
pelo Brasil e o mundo.

Nelson da Rabeca morre, 
mas deixa legado artístico

ARTISTA SE SENTIU MAL,

Foi internado no HGE mas não resistiu e faleceu por problemas clínicos
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CRB 
aposta na 
juventude 

dos atletas 
para Série 
B extensa
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“ARMA NÃO É SÓ PARA COMBATER O BANDIDO, mas garantir a liberdade”.
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Expressão
EDITORIAL

Nesse país, sob o governo Bolsonaro, tudo é possível. Até a 
principal autoridade de fomento à cultura incentivar projetos 
da pasta com a finalidade de estimular, veja só, a compra de 
armas por cidadãos comuns. Totalmente fora da realidade, 
o Ofical PM, André Porciúncula, secretário de Fomento à 
Cultura, é a pessoa errada, no lugar errado. Por mais estranho 
que pareça, essa é realidade da gestão de cultura na era bolso-
narista: nas mãos de tipinhos como Porciúncula, respon-
sável por fomentar ações no setor, a cultura é o que menos 
importa. No final de março ele fez declarações em uma 
conferência para um grupo de defensores do armamento.  Na 
ocasião, destacou que serão disponibilizados R$ 1,2 bilhão 
para a realização de documentários, filmes, webséries e 
podcasts - todos voltados para a pauta do armamento. 

Indigno do cargo que ocupa, o secretário não se envergonha 
de desvirtuar a finalidade para a qual o órgão existe. Ele 
aposta em assuntos que, de tão opostos aos objetivos da 
pasta que está à frente, causaria constrangimento no mais 
cínico fascista. Mais, a gravidade potencial  é que o alvo prin-
cipal, dessa aberração, é a própria democracia. Um agente do 
Estado, pregando atos violentos contra o estado democrático 
de direito. Isso só é possível em governos fascistas, onde 
heróis surgem a todo momento, com soluções mirabolantes.

É até razoável que tais candidatos a “heróis”, pela pouca 
capacidade reflexiva, defendam o armamento da popula-
ção como algo capaz de conter a violência. Muito embora, a 
realidade demonstre exatamente o contrário. Basta ver que 
o grande anfitrião dessa estupidez, os Estados Unidos, não 
é nenhum exemplo de sociedade segura e livre de violência. 
Pelo contrário, o acesso fácil a armas de fogo tem sido a causa 
de inúmeras tragédias naquele país. Entretanto, não é nada 
razoável que um detentor de cargo público pregue o arma-
mento da população contra o que ele chamou de “criminali-
dade praticada pelo Estado”.  

Em sua fala, Porciúncula destacou que arma de fogo não é 
só para combater a criminalidade comum. Enfatizou que 
é preciso construir uma narrativa que vai muito além de 
“combater o bandidinho de esquina”. E ainda admitiu, “ 
pela primeira vez, vamos colocar dinheiro da Rouanet em 
um evento de arma de fogo. Vai ser super bacana”. O que ele 
classifica de “super bacana”, nada mais é que o estarrecedor 
chamamento da população para atacar, com armas em 
punho, adquiridas com recursos públicos, as instituições 
democráticas. 

O estado democrático de direito, da qual ele se beneficia, é 
o principal alvo dessa pretensa escalada de armamento da 
população. Para o bom senso está tudo fora de lugar, tudo 
fora de esquadro, o que indica que se está no sempre “modus 
operandi” bolsonarista -  de se defender atacando a democ-
racia. A exemplo do deputado Daniel Silveira, condenado 
pelo STF, pelo mesmo conteúdo antidemocrático, André 
Porciuncula, também, tem que ser investigado e responsabi-
lizado por seu posicionamento bélico em um palco onde 
o que se aprende é exatamente o contrário: quanto mais 
cultura, menos armas. 

Essa lição o oficial não aprendeu.

Mais cultura, menos armas
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EXPEDIENTE

Não é nada fácil a convivência com o ser humano. Os 
mais idosos costumam dizer que é mais tranquilo você 
trabalhar em um zoológico, com os animais mais selvagens 
e perigosos que existem no mundo, que trabalhar com seres 
humanos. Esta é uma espécie traiçoeira, invejosa, traidora 
e cheia de artimanhas que visa apenas o seu bem estar, não 
importando as sujeiras e baixarias que tenham que fazer 
para conseguir alimentar o ego.

Em qualquer profissão e ambiente de trabalho exis-
tem discordâncias, controvérsias, discussões, intrigas e 
picuinhas. Tem sempre alguém que cumpre seu horário 
corretamente; tem quem cumpre o horário parcialmente e 
tem aqueles que não cumprem de jeito nenhum. Existem 
também pessoas que se acham donos da instituição ou 
repartição pública. Colocam ordens e regras como se esti-
vessem em suas próprias casas. E ainda pior, tem sujeitos tão 
descarados e cínicos que só falam sorrindo, com um sorriso 
falso e estremecedor, alfinetando e obrigando os outros a 
submeterem-se ao seu comando. Sempre ameaçam, apon-
tando o erro dos outros e se colocando a si prórpios como 
verdadeiros e absolutos. E a coisa piora quando essas cria-
turas se intitulam pastoras, pastores, devotos, religiosos, 
seguidores de Deus todo poderoso. São os típicos falsos 
profetas. Mas como disse o próprio Cristo, nem todos que 
falam SENHOR, SENHOR, entrará no reino dos céus, prin-
cipalmente esses falsos profetas e causadores de intrigas no 
ambiente de trabalho.

A função de gestora educacional por exemplo, exige muita 
desenvoltura. O gestor precisa administrar a escola em todos 
os setores. Precisa lidar com estudantes, pais, comunidade, 
professores, coordenadores, articuladores, pessoal de apoio 
e administrativo. Precisa ser justo com todos os segmentos 
em suas atitudes e ações. Entretanto, vive recebendo com 
frequência críticas de outros profissionais da escola. E geral-
mente essas críticas maléficas são feitas por quem quer ter 
o comando de tudo na escola. Criaturas dessa estirpe vivem 
julgando, apontando erros dos outros e se acham a perfei-
ção em pessoa. Espalham que a gestão não vive “berrando” 
pelos corredores, “pastoreando” os alunos; reclama que a 
gestão só quer viver diante do computador ou enclausu-
rada em algum ambiente da escola. Dissemina intrigas afir-
mando que a gestão deveria estar com os professores 24h, 
“bajulando-os”. É essa a visão pobre e limitada que determi-
nadas criaturas têm sobre a gestão escolar. 

Contudo, essa é a realidade da vida. E o pior, há uma falsi-
dade tão grande que ainda dão tapinha nas suas costas pela 
frente e por trás são mais falsos que nota de três reais. São as 
infelizes e reais intrigas da vida!

Intrigas

   ARTIGO  |  Elly Mendes *

* ellymendes71@gmail.com



O desembargador Ney 
Costa Alcântara de Oliveira, 
juiz do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas (TRE/
AL), mandou retirar do ar 
uma notícia falsa, postada 
nas redes sociais pelo senador 
Rodrigo Cunha, pré-candi-
dato ao governo do Estado 
pelo União Brasil – partido da 
base aliada do presidente Jair 
Bolsonaro, pré-candidato à 
reeleição pelo PL. 

A mensagem de Cunha, 
além de ofender a honra do 
ex-governador Renan Filho e 

do deputado estadual Paulo 
Dantas (do MDB), colocava 
sob suspeição o processo 
eleitoral para a escolha do 
governador e do vice-gover-
nador de Alagoas, pelos 27 
deputados da Assembleia 
Legislativa do Estado, no 
próximo dia 2 de maio. 

“Determino a intimação 
da rede social para que retire 
a publicação do ar, no prazo 
de 24 horas”, decidiu o magis-
trado, notificando o Face-
book. Dando esse mesmo 
prazo para o senador Rodrigo 
Cunha retirar, por conta 
própria, a portagem do ar, 
sob pena de multa diária no 

valor de R$ 5 mil, “em caso de 
desobediência do Represen-
tado (Rodrigo Cunha), acerca 
do teor da decisão liminar”. 

Na decisão, o juiz eleito-
ral deixa claro a intenção de 
Cunha de fazer propaganda 
enganosa de seus adversá-
rios políticos, reclamando 
de um processo legítimo 
e transparente, como vem 
sendo a escolha do governa-
dor-tampão e do vice-gover-
nador-tampão, por parte do 
Legislativo Estadual – a Casa 
de Tavares Bastos, da qual o 
senador saiu antes de chegar 
ao Senado. 

Para Ney Alcântara, rela-

tor da representação feita 
pelo MDB contra a posta-
gem de Cunha, as informa-
ções divulgadas em vídeo 
pelo senador estão eivadas 
de erros, ressentimentos e 
contradições. O prazo esti-
pulado pelo magistrado, 
para retirada do vídeo do 
senador do ar, começou a 
contar nas primeiras horas 
de sexta-feira (22/4), já que 
a decisão de Ney Alcântara 
foi publicada, na edição 
eletrônica do Diário Oficial 
da Justiça, na quinta-feira à 
noite, dia 21 de abril. 

Até o início da tarde de 
sexta-feira, a mensagem 

ainda estava postada, mas se 
não for retirada do ar neste 
sábado, o senador começa 
a ser multado e a sofrer as 
sanções prevista em lei, por 
descumprimento à decisão 
judicial. 

tiro no pé
Nos bastidores políti-

cos, a atitude de Cunha não 
agradou nem aos aliados e 
foi considerada como um 
tiro no pé”. Para quem se diz 
defensor do consumidor, 
não pega bem lançar mão 
de notícia falsa (fack news), 
com o objetivo deliberado de 
atingir adversários políticos.  

JOVEM E INEXPERIENTE SENADOR foi enquadrado pela Justiça.Poder
DECISÃO DO DESEMBARGADOR atende a pedido do MDB, que acusa o senador de calúnia e difamação

Justiça manda retirar do ar 
fack news de Rodrigo Cunha 

NA PRIMEIRA INICIATIVA,

Rodrigo Cunha foi enquadrado pela Justiça e obrigado a retirar vídeo das redes sociais
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Ricardo Rodrigues
Repórter

íntegra do documento

O que diz o julgador sobre o caso

Assinada eletronicamente 
pelo desembargador Ney 
Alcântara, na condição de juiz 
eleitoral do Tribunal Regio-
nal Eleitoral, a decisão contra 
Rodrigo Cunha foi publicada 
no Diário Oficial da Justiça, 
na quinta-feira, dia 21 de abril 
de 2022, às 22h10. Num relato 
sucinto e direto, o magistrado 
fundamenta e decide a favor 
do diretório estadual do MDB 
de Alagoas, condenando, 
de forma liminar, o senador 
Rodrigo Cunha a retirar do ar 
sua mensagem insidiosa. 

Para Ney Alcântara, o 
senador é acusado de propa-
ganda antecipada, porém no 
viés negativo, contra supostos 
adversários. Com um agra-
vante: o senador teria atacado 
seus adversários fazendo-se de 
vítima e levantando falso teste-
munho contra terceiros. Fato 
desabonador até dentro dos 
parâmetros da propaganda 
política eleitoral, dentro do 
tempo certo e de acordo a Lei 
9.504/97. 

Por isso, como há denún-
cia da divulgação de fato sabi-
damente inverídico, o caldo 
pode enfornar para o sena-

dor Rodrigo Cunha, que até o 
momento ainda não apresen-
tou defesa e não comentou a 
iniciativa do MDB de processá-
-lo na Justiça Eleitoral.

Íntegra dos ataques
“Você sabia que Alagoas vai 

ter um novo Governador nas 
próximas semanas e que quem 
vai escolher esse novo Governa-
dor não é você, pois bem, preste 
atenção nessa imagem, olha 
quem está aí, é o Renan Calhei-
ros, e ao lado dele pegando na 
mão está o fantoche que ele e a 
Assembleia Legislativa escolhe-
ram para esquentar a cadeira do 
Governador de Alagoas.  Presta 
bem atenção, isso já está acon-
tecendo porque o ex-governa-
dor deixou o cargo, abandonou 
o povo e fez um conchavo com 
a Assembleia para nomear um 
Governador Tampão, sem voto 
popular, tudo feito na surdina, 
de costas para a população, 
em um jogo de cartas marca-
das, reunindo o que há de pior 
na política de Alagoas, o povo 
com fome e sem trabalho e a 
preocupação dessa gente toda 
é em garantir o poder. Aqui em 
Alagoas não!”

Em conformidade com a 
petição ofertada pelo Repre-
sentante, analisando-se o teor 
da publicação, os termos e 
expressões considerados inju-
riosos e difamatórios seriam 
“fantoche”, “conchavo” e “o 
que há de pior na política de 
Alagoas”. A Resolução TSE 
n.º23.610/19 traz orientação 
geral para a atuação da Justiça 
Eleitoral no debate político: 
“Art. 38. A atuação da Justiça 
Eleitoral em relação a conte-
údos divulgados na inter-
net deve ser realizada com a 
menor interferência possível 
no debate democrático (Lei nº 
9.504/1997, art. 57-J).” 

Quanto à alegação de 
presença de fato sabidamente 
inverídico na publicação, o 
Representante sustenta ocor-
rer em dois pontos: (a) na exis-
tência de um conchavo para 
esconder da população a exis-
tência de uma eleição indireta 
e (b) na ilegalidade e ilegitimi-
dade dessa eleição, pois esta-
ria usurpando do povo o seu 
direito de votar diretamente 
em seus representantes. 

No que se refere ao ponto 
“a”, assiste razão ao Represen-
tante, pois a notícia da eleição 
indireta para Governador 
de Alagoas foi amplamente 
divulgada, em imprensa 
oficial e por canais de notícias 
múltiplos, sendo exemplifica-
tivamente possível localizar 
milhares de resultados em 
sítios eletrônicos para uma 
busca indexada “eleições indi-
retas para governador alagoas 
2022”. 

Notadamente não houve 
ocultação. Em se tratando 
do ponto “b”, ainda que não 
se trate de afirmação direta, 
ocorre insinuação sabida-

mente inverídica e maliciosa 
na publicação, pois induz à 
conclusão de ilegitimidade 
da eleição indireta, prevista 
em dispositivo da Constitui-
ção do Estado de Alagoas. 

Dessa forma, encontra-
-se evidente o direito neste 
caso, a justificar a tomada de 
medida extrema, sem a oitiva 
do Representado, evitando o 
agravamento de danos, notó-
ria a repercussão da posta-
gem, potencializada por 
meio do impulsionamento 
demonstrado – caracteri-
zado, portanto, o periculum 
in mora. 

Sobre os termos e expres-
sões considerados injurio-
sos e difamatórios, penso 
que o tom contundente das 
publicações nas redes sociais 
merece o crivo do contraditó-
rio, pois é sabido que o status 
de pré-candidato não reveste 
o cidadão de proteção inte-
gral contra a exposição de 
sua imagem e que a jurisdi-
ção eleitoral não se pretende 
moderadora de avenças que 
não alcancem ou desequi-
librem a disputa eleitoral, 
havendo outros meios para 
a proteção da honra e da 
imagem, além da configura-
ção de propaganda eleitoral 
antecipada. 

Sendo, portanto, frágeis 
os elementos para o deferi-
mento liminar de medida 
de urgência com esse funda-
mento. Pelo exposto, eviden-
ciado o prejuízo à imagem 
pública do pré-candidato, 
exclusivamente em razão da 
publicação de fato sabida-
mente inverídico, capaz de 
trazer desvantagem irrepa-
rável a suas qualidades de 
disputante ao cargo público...

MDB/AL denuncia 
Cunha por antecipar  
campanha eleitoral

Representado pelo advo-
gado Igor Franco Pereira dos 
Santos, o diretório estadual do 
MDB de Alagoas não só pediu 
a retirada da mensagem do 
ar, como também uma puni-
ção para Rodrigo Cunha, da 
qualidade de pré-candidato 
ao governo do Estado, por 
antecipação de campanha, já 
que senador publicou ataques 
contra seus supostos adver-
sários nas suas mídias sociais, 
usando noticia falsa e informa-
ções caluniosas. 

“Sustenta o autor da 
demanda que Rodrigo Cunha 
realizou atos configuradores 
de propaganda eleitoral ante-
cipada negativa contra pré-
-candidatos nas Eleições de 
2022 filiados à legenda, bem 
como disseminou fato sabida-
mente inverídico envolvendo-
-os. Aduz o Representante 
que o Representado, desve-
ladamente pré-candidato, 
por meio de postagem veicu-
lada na rede social Instagram, 
promoveu ataques à honra de 
Paulo Dantas e Renan Filho, 
de modo a se constituir propa-
ganda eleitoral negativa”, relata 
o desembargador Ney Alcân-
tara, em sua decisão. 

Nos autos do processo 
contra Rodrigo Cunha consta 
ainda que, o advogado do MDB 
informou o endereço eletrô-
nico da postagem, capturas 
de tela e descreveu o conte-
údo do vídeo, onde o próprio 
senador aparece destilando 
veneno contra seus adversá-
rios. Além disso, elencou os 
sites de notícias que reporta-
ram a postagem do candidato 
de Bolsonaro ao governo de 
Alagoas. 



Quem anda pelas ruas de 
Maceió já conhece o cenário: 
são cabos e fios despencando 
dos postes. Este quadro 
não somente traz poluição 
visual como aumenta o risco 
de acidentes e incidentes. 
Pensando nisso, a Secreta-
ria Municipal de Segurança 
Comunitária e Convívio 
Social (Semscs) notificou 
a Equatorial Alagoas para 
que resolva este problema. É 
verdade que os fios acumu-
lados e mal organizados não 
pertencem todos à empresa 
de energia elétrica, mas ela 
é responsável pelos postes, 
que são utilizados ainda 
pelas empresas de telefonia e 
internet, cabendo à Equato-
rial cobrar dos parceiros que 
o trabalho seja feito de forma 
mais ordenada.

A Semscs solicitou da 

Equatorial  Alagoas que 
seja iniciado de imediato o 
realinhamento das fiações 
e a remoção de cabos e fios 
inutilizados ou em desuso 
dos postes de energia elétrica 
e a concessionária de ener-
gia elétrica precisa elaborar e 
apresentar um plano de ação 
de como será feito o reorde-
namento, em parceria com 
as empresas de telecomuni-
cações.

Segundo Thiago Prado 
(ex-secretário da Semscs), 
também foi pedido que as 
empresas de telecomunica-
ções sejam acionadas para 
participarem da elaboração 
e execução do plano de ação.

Quem pensa que este 
problema está presente 
apenas na capital, onde 
se concentra cerca de ⅓ 
da população alagoana, 
está enganado. No maior 
balneário do Litoral Norte, 
Maragogi, além dos fios 

em excesso nos postes, os 
próprios postes apresentam 
problemas estruturais e um 
deles caiu sobre uma casa na 
zona rural da cidade.

Bem cuidada pelo poder 
público e também pelos 
maragogienses, a bela cidade 
litorânea está sendo enco-
berta pela poluição visual de 
várias empresas que pres-
tam serviços através de fios 
e cabos: energia, internet, 
televisão e telefone. Avenidas 
inteiras, bairros e distritos 
são dominados pelos ninhos 
de cabos em cada poste. Os 
fiéis que visitam a Igreja Cató-
lica precisam desviar dos fios 
quando sobem suas escada-
rias. Quem mora em casas 
com primeiro andar têm 
cabos invadindo suas varan-
das. A principal reclamação 
é o risco às pessoas que não 
conseguem distinguir fios de 
energia, de cabos de fibras, 
telefonia ou de internet.

PROBLEMAS COM COMPANHIA DE ENERGIA vão além do emaranhado de fios.Estado
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EM MARAGOGI, Além da grande quantidade de fios energizados à altura das pessoas, há ainda rachaduras nos postes                                                                     

Equatorial tira o sossego e 
deixa a população em risco

Da Redação 
com Maragogiro

Postes se desmanchando e caindo
A discussão já chegou à 

Câmara e o presidente da 
Casa, Júnior de Jozemir, enca-
minhou recentemente um 
requerimento à mesa diretora 
solicitando a presença de um 
representante da Equatorial 
Alagoas para esclarecer como 
é feito o uso dos postes pelas 
demais empresas e quando o 
problema de poluição visual 
deve ser solucionado.

Se fios aos montes já cons-
tituem um problema, imagine 
postes em vias de despencar 
ou mesmo já caídos. Parece 
fake news, mas no assenta-
mento São Pedro, zona rural de 
Maragogi, os moradores entra-
ram em pânico depois que 
um poste desabou sobre uma 
casa e, vendo que outro poste 
estava com a estrutura rachada 
e bastante inclinado, optaram 
por amarrá-lo com uma corda 
e aguardar providências por 
parte da Equatorial Alagoas.

O agricultor Mariano Silva, 
morador do assentamento São 
Pedro,  denuncia que vários 
postes, tanto de alta como de 
baixa tensão, estão compro-
metidos por grandes racha-
duras. “Tivemos que amarrar 
um poste que está quase 
caindo. No dia  primeiro de 
abril, um poste caiu sobre uma 
casa com um funcionário da 
prefeitura pendurado, quando 
ele tentava substituir uma 
lâmpada, também no assenta-
mento São Pedro”, reclama.

De acordo com os movi-

mentos sociais de reforma 
agrária, os 18 assentamentos 
de Maragogi vivem o mesmo 
caos quando o assunto é 
energia elétrica: falta cons-
tante e por longos períodos 
(eles chegaram a passar uma 
semana sem fornecimento de 
energia), além da precariedade 
dos postes. Cada um tem suas 
particularidades no quesito 
produção, mas todos depen-
dem de energia elétrica seja 
para produzir ou armazenar 
matéria-prima. Com as facili-
dades que a internet propor-
ciona, os assentados utilizam 
aplicativos ligados direta-
mente à Secretaria de Agricul-
tura e, sem energia elétrica, 
tanto a comunicação quanto 
a produção e armazenagem 
ficam prejudicadas.

A empresa tem centenas 
de denúncias e processos 
na justiça de Maragogi por 
prejuízos na zona urbana 
causados pelas constantes 
quedas de energia. Somente 
neste mês, os moradores dos 
assentamentos Samba, São 
Pedro e Espírito Santo ficam 
sem energia entre os dias 7 
e 10, faltando energia no dia 
seguinte, 11, e ficando sem 
energia até o dia 13.

A reportagem do site Mara-
gogiro entrou em contato com 
a assessoria da Equatorial 
Alagoas e foi informada de 
que a equipe iria verificar o 
caso junto ao centro de opera-
ções.

POSTE FOI AMARRADO

Porque está ‘ameaçando’ cair sobre as pessoas, no Assentamento São Pedro
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Pessoas que precisam de 
um acolhimento no momento 
de dor pela perda de sua 
residência, em decorrência 
de chuvas, agora conta com 
um abrigo provisório criado 
pela Prefeitura de Maceió. 
A unidade de acolhimento 
conta com 120 vagas e funcio-
nará 24h por dia.

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social orienta que, 
para se ter acesso à unidade 
de acolhimento, as famílias 
afetadas precisam entrar 
em contato com a Defesa 
Civil de Maceió por meio do 
199 – órgão responsável pelo 
atendimento e orientações 
necessárias nos casos que 
precisem ser encaminhados 
aos abrigos.

Segundo o secretário de 
Assistência Social, Carlos 
Jorge, o novo abrigo foi 
montado de forma preventiva 
para o período chuvoso. 

“Pela experiência do ano 
passado, vimos a necessidade 
de uma unidade de acolhi-
mento bem equipada para 
atender famílias que necessi-
tem de acolhimento na época 
das chuvas”, justificou Carlos 
Jorge.

O secretário destaca a 

estrutura e o zelo na ordena-
ção do espaço. “Temos uma 
unidade de muita qualidade, 
que já está pronta no bairro 
do Jaraguá, com todo mobi-
liário novo. Pensamos em 
cada detalhe para melhor 
atender a população de forma 
célere e com toda logística da 
Assistência Social integrada à 
Defesa Civil”, explicou Carlos 
Jorge.

Após o contato das famí-
lias, a Defesa Civil Municipal 
fará o registro da ocorrência e 
a equipe da Diretoria Opera-
cional irá até a residência 
dessas pessoas para verificar 
a situação e encaminhá-las à 
unidade de acolhimento.

O equipamento funcio-
nará 24 horas e oferecerá as 
principais refeições diárias, 
com café da manhã, almoço 
e jantar. A equipe da unidade 
de acolhimento é formada 
por assistentes sociais, psicó-
logos, administrador, auxiliar 
administrativo, cozinheiro e 
serviços gerais.  

Beliches, colchões, gela-
deiras e freezers, além de 
fogão, forno e bebedouros 
foram adquiridos recente-
mente pela Prefeitura. Arti-
gos de cama, mesa e banho, 
todo o enxoval também é 
novo para fornecer o mínimo 
de conforto para maceioen-
ses acometidos por possíveis 

deslizamentos na capital. 

Prevenção
A unidade de acolhimento 

faz parte de uma gama de 
serviços que o Município tem 
a oferecer para o processo de 
convivência com as chuvas. 
Neste trabalho, o Previne 
Maceió é a ‘ponta de lança’ 
deste trabalho e acolhimento.

O  P r e v i n e  M a c e i ó , 
programa criado e coorde-
nado pela Defesa Civil, tem 
forte atuação na prevenção e 
mitigação de risco, principal-
mente na fase que antecede 
o período de chuva. Nesse 
primeiro trimestre de 2022, o 
programa alcançou expressi-
vos números de ações realiza-
das, evitando possíveis danos 
para a população que reside 
nas regiões mapeadas como 
área de alto risco no Plano 
Municipal de Redução de 
Risco (PMRR) da Defesa Civil.

Entre as principais ações 
está a instalação de lonas em 
barreiras e encostas, além das 
vistorias técnicas em residên-
cias. “Nossos agentes estão 
diariamente nas ruas, junto 
à população, realizando um 
trabalho técnico e minucioso, 
identificando as reais neces-
sidades de cada ponto de 
risco em Maceió, para evitar 
deslizamentos e desabamen-

tos”, explica o coordenador 
Abelardo Nobre.

Os agentes realizaram um 
total de 733 vistorias técnicas 
e 412 encaminhamentos para 
outras secretarias. As ações já 
foram realizadas nos bairros 
da Chã da Jaqueira, Jacin-
tinho, Feitosa, Bebedouro, 
Fernão Velho, Novo Mundo, 
João Sampaio, Jardim Petró-
polis e todo o Litoral Norte, de 
Ipioca até Cruz das Almas.

A diretoria social da Defesa 
também faz parte integral das 
ações. As assistentes sociais 
acompanham os agentes 
operacionais e de redução 
de risco, realizando o aten-
dimento necessário a essas 
famílias.

“Falamos diretamente 
com o morador, trazendo a ele 
as possibilidades existentes 
com programas da Prefeitura 
caso seja preciso ele deixar o 
local, ou mesmo para realizar 
a orientação ou uma escuta 
qualificada”, acrescenta o dire-
tor social, Eugênio Dantas.

Durante os três primeiros 
meses de 2022 foram realiza-
dos 143 encaminhamentos 
sociais para que as famílias 
recebam a assistência indi-
cada, como, por exemplo, o 
aluguel social ou o direciona-
mento para o programa habi-
tacional.

DURANTE OS TRÊS PRIMEIROS MESES de 2022 foram realizados 
143 encaminhamentos sociais para que as famílias recebam assistência.Cotidiano

UNIDADE DA PREFEITURA dispõe de utensílios novos e estrutura 24 horas para atender 120 pessoas

Acolhimento: abrigo integra 
as ações no período chuvoso

Secom Maceió

ASSISTÊNCIA

Novo abrigo foi montado de forma preventiva para o período de chuvas
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ABRE ASPAS | 
Quando o assunto é estética, já 
associamos com a pupila Leylianne 
Teles, habilitada no mais avançado 
Método Renata França, entre outros 
procedimentos. O Stúdio Leylliane 
Teles já está no clima festivo para o 
Dia das Mães e chega chegando com 
promoções excelentes com vários 
“combos especiais” para sua mãe ser 
presenteada em grande estilo. +INFO? 
99309-5759 #puroluxo

SÚ TOTAL |

O renomado barberesthetic Luciano 

Santos, esbanja seu profissionalismo 

in Arapiraca, onde inaugurou recente-

mente o seu mais novo e requintado 

espaço para atender melhor seus 

clientes em sua rede fast no segmento 

de hair e beauty. +INFO? 99600-1960

CASAMENTO |
O humorista alagoano Rey Costa e a 
influenciadora Clara Teixeira selaram 
seu amor na terça-feira passada em 
Maceió. Amigos e familiares do casal 
brindaram esse momento em uma ani-
mada recepção realizada logo após a 
celebração em clima de muita alegria. 
Sejam muito felizes!

IN DESTAQUE | 

A bela jornalista Estela 

Nascimento ilustrando a 

coluna desta semana.

PODEROSOS | 

Este confrade ladeado pelos humoristas alagoanos Luiz, vulgo 

@cabeloimaginario, e Rogério, vulgo @odetero, prestigiaram o B-Day do 

amigo Jorginho Francisco, na quarta-feira passada, dia 20, in Arapiraca.

ESTILO
NÃO COMPARE a sua vida com a dos outros, não há comparação 
entre o SOL e a LUA… Ambos brilham quando chega o seu momento.

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista social e jornalista

Sociedade com

  Setor pagou R$ 6,3 bilhões 
em indenizações por mortes 
decorrentes da Covid-19
Entre abril de 2020 e fevereiro de 2022, foram 
registrados mais de 170 mil sinistros 
 
O mercado segurador brasileiro pagou R$ 6,3 
bilhões em indenizações aos familiares de vítimas 
fatais da Covid-19, segundo dados da FenaPrevi. 
Trata-se de contratos de seguros de vida, pres-
tamista, funeral, viagem, previdência privada e 
diárias por incapacidade de internação hospitalar. 
Em nota divulgada à imprensa na quarta-feira 
passada, a entidade destacou os resultados do 
setor de seguros em fevereiro deste ano: R$ 4,2 
bilhões em prêmios, sendo equivalente, em termos 
percentuais, a 3,8% maior do que o mês anterior. 
Ainda segundo o relatório, os sinistros somaram R$ 
1,1 bilhão, ou seja, uma pequena alta em relação 
a janeiro.  As informações são do relatório mensal 
da entidade e têm como base os dados divulgados 
pela Susep.
O seguro de vida permanece sendo o de maior 
adesão, com aproximadamente R$ 2 bilhões em 
prêmios no segundo mês de 2022. Cerca de R$ 1,1 
bilhão são referentes à modalidade vida em grupo, 
enquanto R$ 817 milhões pertencentes ao vida 
individual.
A federação inclui, ainda, o montante de prêmios 
dos ramos Prestamistas, com R$ 1,2 bilhões, e o de 

acidentes pessoais, que registrou R$ 575 milhões. 
Todos os números são de fevereiro deste ano.

  Conclusão
Em suma, a iniciativa das empresas em aceitar 
indenizar os sinistros dessa natureza ocorreu em 
caráter de exceção, devido à cláusula de não obri-
gatoriedade de cobertura em pandemias. Apenas 
em 2021, foram pagos R$ 4,8 bilhões, com 130 mil 

sinistros. Assim, as cias de seguradoras acabaram 
assumindo os sinistros dessa natureza com desta-
que para o seguro de vida, com maior representa-
tividade.
Gostou do tema de hoje? Acompanhe também 
nosso quadro “Momento Seguro” todas as quin-
tas feiras na rádio 98,3 FM, a partir das 7h30 e, na 
TVMAR (Canal 525 NET), a partir das 9h. Partici-
pem com suas perguntas!  Até a próxima se Deus 
quiser! Um grande abraço!

SEGURO DE VIDA segue como a modalidade com mais adesões, somando 
aproximadamente R$ 2 bilhões em prêmios no segundo mês de 2022.

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro
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  ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Um brinde +QESPECIAL aos amigos aniversariantes da semana, 
leiam: Bianca Albuquerque, Itamar Brito (24), Manu Bueno, 
Pablo Bueno, Allison Gomes, Larissa Lourenço (25), Willomarks, 
Bruna Araújo (26), Aylla Ilka, Geraldo Lima (27), Eugênio Lopes, 
David Patrick (28), Jane Kelly, José Ivan (29), Urânia Higino, Jajá 
Oliveira, Gustavo Marley, Ismael Alves (30). #parabéns
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  CSA X Bahia  
Ontem, CSA e Bahia joga-
ram pela terceira rodada 
do Campeonato Brasileiro, 
no estádio Rei Pelé. Como 
o fechamento da coluna foi 
antes da partida não sabe-
mos do resultado. Agora, se 
venceu, espantou a crise. 
Mas, se perdeu, aumentou 
a crise, consideravelmente, 
com os torcedores devendo 
fazer manifestação na 
porta do CT da Serraria. 
Eles até tentaram essa 
semana, mas foram impe-
didos pela presença da 
polícia.

  Seletiva
Hoje, com um time alterna-
tivo, o CSA vai até Arapiraca 
para enfrentar o Cruzeiro. É 
a primeira partida da seletiva 
para a terceira vaga da Copa 
do Brasil, em 2023. O Cruzeiro 
vem só treinando há quase 
trinta dias. É um time chato 

e não será fácil para o CSA, 
que, mesmo assim, ainda é 
melhor individualmente e na 
sua estrutura. Se foi derro-
tado ontem e se acontecer 
hoje também, a crise será 
inevitável e pode sobrar para 
o Mozart Santos.

  CRB em 
Campinas
Depois de um início compli-
cado na temporada, o CRB já 
conquistou o Campeonato 
Alagoano e as vagas para a 
Copa do Brasil e Copa do 

Nordeste, de 2023. Agora, as 
atenções estão todas voltadas 
para a Série B. No clube já se fala 
em aprendizado e no acesso 
para a Série A. Na estreia o time 
fiou no empate com o Vasco da 
Gama e trabalha para vencer a 
Ponte Preta no jogo de hoje.

GAROTOS CHEGAM ao clube para suportar a Segundona, que é longa.Esportes
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PARA 2023, CSA AINDA NÃO garantiu o calendário cheio nas competições.

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  O que a torcida quer é resultado
Ao final do jogo diante do América/MG, quando saiu derrotado por 3 a 0, pela Copa do 
Brasil, o técnico Mozart Santos disse aos repórteres que a torcida tem todo direito de 
reclamar, mas esquece facilmente o que foi feito até agora pelo time na temporada desse 
ano. Na minha opinião, uma declaração infeliz do treinador, pois o CSA não ganhou nada, 
sendo eliminado antes da final da Copa do Nordeste; perdeu o Campeonato Alagoano sem 
chegar à final e, agora, está quase fora da Copa do Brasil.
Para os torcedores, o pior mesmo foi ter sido eliminado pelo maior rival, o CRB, que termi-
nou como campeão. O CSA, para 2023, ainda não garantiu nada quanto a calendário cheio. 
Só tem o alagoano e o Brasileiro, que no começo, não se tem como imaginar a série. Copa 
do Nordeste vai para a fase de pré-disputa, por conta do ranking. Copa do Brasil, ainda vai 
jogar uma seletiva com o Cruzeiro, de Arapiraca, em dois jogos, neste sábado (23), e no dia 
primeiro de maio.
Por conta dessa campanha ruim, os torcedores cobram da diretoria e exigem do Mozart 
Santos um futebol mais competitivo, um time guerreiro e um técnico sem invenções nas 
escalações, pelas improvisações dos últimos jogos, com um padrão de jogo de qualidade, 
e um melhor desempenho individual. Na estreia no Campeonato Brasileiro, Mozart 
improvisou um zagueiro como lateral, deixando Ernandes e Diego Renan, especialistas da 
posição, no banco de reservas.

l Sobre os grupos de jogadores 
montados por CSA e CRB para o 
Campeonato Brasileiro da Série 
B, pouca coisa ou quase nada 
pode ser feita, até o dia 18 de 
julho. É que a janela de contra-
tações foi fechada no último dia 
12. Torcedores cobrarem reforços, 
agora, não interfere em nada, 
não pode contratar;
l Jota Guerreiro, ex-jogador do 
ASA e que faz parte da comissão 
técnica permanente do clube, 
tem futuro como treinador, mas, 
no momento, atrapalha mais do 
que ajuda. Segundo soube, ele foi 
um dos principais responsáveis 
pela queda dos últimos treinado-
res que passaram por lá.
l É que Jota não aceita muito a 
ideia de ser só assistente técnico 
e passa os pés pelas mãos. Com a 
chegada do Copertino, novo trei-
nador do ASA, o assistente será 
enviado para o Rio de Janeiro, 
onde fará o curso de classificação 
profissional da CBF. Dizem que, 
é melhor ele longe do que perto 
na Série D;
l Por falar no novo treinador 
do ASA, a indicação do seu nome 
partiu do técnico Wanderley 
Luxemburgo, com quem Coper-
tino já trabalhou como assis-
tente no Vasco da Gama. Dizem, 
também, em Arapiraca, que 
alguns conselheiros e financia-
dores do clube não gostaram da 
intromissão do Luxa.

  ALFINETADAS...

Fazer uma campanha 
regular é a meta de todos os 
times que disputam a Série B 
do Campeonato. Para conse-
guir esse objetivo, as equipes 
precisam de planejamento 
e também de elenco. Ter um 
grupo de jogadores experien-
tes é, sem dúvidas, um grande 
fator positivo, mas pode 
ser prejudicial em alguns 
momentos pela grande sequ-
ência de jogos em pouco 
tempo.

Pensando nisso, o CRB 
vem tentando mudar a rota e 
tem anunciado novos nomes. 
Esses jogadores, além de reju-
venescer a equipe em média 
de idade, trazem uma baga-
gem em clubes de expressão 
e competições disputadas, 
como é o caso de quatro atle-
tas recém-contratados pela 
equipe alvirrubra.

A expectativa do técnico 
Marcelo Cabo é mesclar expe-

riência com juventude para 
agregar na disputa da compe-
tição nacional. 

“Não queremos montar 
um grupo muito jovem e nem 
um grupo muito veterano. 
O Gabriel, atacante, jogou a 
semifinal do Campeonato 
Carioca pelo Botafogo. O 
Wesley já tem um número de 
jogos expressivo no Grêmio. O 
Fabinho jogou pelo São Paulo, 
pelo Athletico Paranaense. 
Então temos jogadores que, 
apesar de jovens, têm expe-
riências interessantes pelos 
seus clubes”.

Além de Gabriel (20 anos), 
Wesley (19 anos) e Fabinho 
(22 anos), citados por Cabo, 
o CRB trouxe por emprés-
timo até o final da Série B o 
meio-campista Wallace, de 21 
anos, que veio do Fluminense 
e chegou a disputar dois jogos 
pelo time profissional do 
Tricolor em 2021.

Marcelo Cabo destacou a 
atuação dos jogadores mais 
experientes do elenco. O 

técnico regatiano lembrou 
que as atuais condições do 
futebol permitem que os joga-
dores estendam a carreira, 
mas alertou também que 
uma equipe não pode contar 
somente com esses atletas no 
grupo.

“A gente tem um elenco 
muito experiente. Nossa 
média de idade do time titu-

lar é alta. Hoje o futebol tem 
uma longevidade diferente 
de 10 anos atrás. Há 20 anos 
se falava que um jogador de 
30 anos já estava perto de se 
aposentar. Hoje, um joga-
dor, pela fisiologia, consegue 
jogar até os 40 anos. Vou usar 
o exemplo do Raul Prata. Um 
atleta de 35 anos, uma das 
melhores avaliações físicas e 
percentuais do grupo, então o 
jogador ganhou um aumento 
de tempo na carreira. Mas 
nosso time titular tem uma 
média de idade já um pouco 
mais alta”.

Além da mescla do grupo, 
o treinador do Galo afirmou 
que a questão financeira 
também foi fundamental 
para a contratação dos jovens. 
Segundo ele, uma avaliação 
interna determinou que seria 
importante contar com os 
atletas no grupo, tanto para o 
clube, que não teria que arcar 
com altos salários, como para 
os próprios jogadores, que 
poderiam mostrar o fute-

bol em um clube de grande 
expressão e que disputa a 
segunda divisão do Campeo-
nato Brasileiro.

“Nós estamos trazendo 
esses  jovens jogadores 
primeiro porque o mercado 
é difícil. Os grandes jogado-
res [de nome] já estão nos 
seus clubes. Por isso, por um 
critério interno, nós foca-
mos nesses jovens jogadores, 
que têm um histórico muito 
positivo. São jogadores que 
já deram bons resultados em 
seus clubes e a gente encai-
xou uma boa oportunidade 
de mercado e trouxe eles para 
equilibrar com os jogadores 
mais experientes do grupo”.

A disputa entre as posi-
ções vai ser boa. Isso porque o 
CRB conta com nove atacan-
tes, sendo eles Richard, 
Maycon Douglas, Anselmo 
Ramon, Vico, Wesley, Gabriel 
Conceição, Fabinho, Emer-
son Negueba e David “Braw”. 
Desses, apenas Anselmo 
Ramon tem mais de 25 anos.

ELENCO DO GALO ESTÁ Mesclado com jogadores jovens - mas experientes - e os veteranos para equilibrar

CRB acredita na juventude 
para fazer ‘fumaça’ na Série B

Debora Rodrigues
Estagiária
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JOVEM WESLEY TRAZ
Experiência de time grande: Grêmio



DOUTOR LICITAÇÃO

A Nova Lei de Licitações e Contratos 

já está vigente e o consultor e 

palestrante Dawison Calheiros, 

especialista em Contratações 

Públicas há 26 anos, já está 

difundindo a nova lei nos quatro 

cantos do Estado de Alagoas 

e pelo @doutor.licitacao.

MINI FÉRIAS

Depois da jornada que foi colocar 

de pé o mega evento de aniversário 

da influenciadora Marina Ferrari, 

Manoel Barboza e Thiago Cadete 

se deram alguns dias de férias em 

“Sampa”. É sempre bom respirar o 

ar da metrópole e voltar cheio de 

ideias para realizar por aqui.

APERFEIÇOAMENTO

Dra. Fayruss Costa está em Recife 

onde participa do 32º Congresso 

Brasileiro de Cirurgia Dermatológica. 

Nem precisa dizer que ela vai 

retornar cheia de novidades para 

seus pacientes e colegas de equipe. 

Aperfeiçoamento constante é um 

dos princípios da equipe Pele Maceió.

MOVIMENTO DAS ARTES está voltando com tudo!

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalhaí
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AGENTE DE VIAGENS

O Agente de Viagens é mais que um profissional que cuida de passagens, tra-

slado e hotéis. Ele te ajuda a realizar a viagem dos sonhos. Júnior é um exemplo 

da arte de tornar viagens inesquecíveis. Ele sabe tudo sobre roteiros oficiais e os 

não tão oficiais assim, como a lista de supermercados e farmácias com produ-

tinhos de beleza e guloseimas irresistíveis. Ah! Sem falar nos bons drinks, claro! 

TURISTANDO

Lais Rossiter não foge de uma aventura e sempre acha uma amiga para 

embarcar junto com ela. E foi assim que Litiane Vasconcelos terminou 

escalando esse caranguejo gigante na orla de Aracaju. Aliás, elas 

amaram a cidade: “organizada e limpa como poucas”.

RETROEXPECTATIVAS

Verinha Gama esteve na noite de vernissage da Exposição “Retroexpectativas”, na quarta-feira passada e ficou impactada 

com o efeito das instalações. A experiência rendeu um belo texto em seu perfil no Instagram @verinhagama. Vale a leitura. A 

exposição coletiva, que tem a curadoria de Caroline Gusmão, convida os artistas para reflexão sobre a porosidade entre pas-

sado, presente e futuro, por meio das perspectivas idiossincráticas. “RETROEXPECTATIVAS” apresenta trabalhos 

de 32 artistas alagoanos e pode ser visitada até o dia 10 de agosto, na Galeria Cesmac de Arte Fernando Lopes.
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Lauthenay
Perdigão

e o futebol
das Alagoas

Dois
dedos

de
prosa

Volto à velha Caderneta de Lembranças. Lauthenay Perdigão foi um gatilho para 
lembrar parte do meu futebol de menino e perguntar se acabou, de vez, o Campeonato  
Alagoano. Dou notícias também sobre o Suplemento Contexto que era publicado pela 
Tribuna Independente. Vale a pena lembrar do velho futebol que se fazia nas Alagoas.

Um abraço,

Luiz Sávio de Almeida
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Quando se chega à minha idade, é imensa a quantidade de 
material que fica arquivado sem tratamento e muito termina 
vinculado às memórias ou, melhor dizendo, às lembranças  
que ficam da  vida. É como se fossem escritos resultantes de 
um bate-papo consigo mesmo e com um determinado tem-
po, coisa fechada, íntima e que a pessoa sabe que jamais terá 
possibilidade de  elaborar, trabalhar, até mesmo pelo fato de 
que o tempo ao passar, carrega uma das qualidades mais im-
portantes para quem vive da escrita: a argúcia, a habilidade 
de juntar informações dando-lhes sentido. E isso, inclusive, 
vai fazendo com que você desista de produzir grandes textos, 
até mesmo pelo cansaço, e fique, por outro lado, com a difi-
culdade de produzir os mais difíceis, que são os menores. Me-
lhor procurar formas de pendurar as chuteiras e uma das que 
encontrei foi jogar com o que está no arquivo, com a forma 
mais aproximada possível da que estava armazenada.

Durante esta Semana Santa fui organizar o material pro-
duzido para o projeto de formação de um painel na impren-
sa escrita, sobre Alagoas e consultar o índice remissivo feito 
sobre autores e temas. Junto a alguns exemplares estavam 
anotações manuscritas às vezes referindo-se à minha relação 
pessoal com o assunto. Nesta andança, deparei com textos 
escritos sobre futebol por Lauthenay Perdigão, um belo ami-
go que perdi e decidi pegar o anotado e com ele produzir um 
pequeno texto em sua homenagem, como se fosse o prolon-
gamento do que, em priscas eras, publiquei sobre o mesmo 
amigo, quando ainda existia o Jornal de Alagoas, cujo editor, 
à época, acho que era o saudoso amigo José Aldo Ivo; ele   
abrigou o que falei sobre a Enciclopédia do Futebol Alagoa-
no, modo como alguns da crônica esportiva, elogiando o Lau, 
referiam-se ao seu saber sobre o passado e a atualidade do pé 
na bola alagoano. 

Pé na bola foi a tradução de futebol feita pelo Graciliano 
Ramos, em artigo publicado em O Índio da Palmeira dos Ín-
dios. Graciliano não morria de amores pelo pé na bola e não 
falava sobre um bom futuro para o popular esporte bretão, 
preferido por John Bull, caracterização do inglês vinda dos 
começos do século XVIII. E aliás, diga-se de passagem, foi a 
implantação da indústria têxtil que trouxe o futebol para o 
Brasil.  Pela versão carioca, os lados da fábrica de Bangu.

No tempo de minhas peladas em Bicas, Minas Gerais, 
quando era treinado por seu Edgard Machado, gente do 
Leopoldina Foot-Ball Club, ainda existia uma expressão que 
caracterizava o tempo inglês: dar de Charles, o mesmo que 
dar de letra, e não sei como se chama atualmente. Nestes 
anos de dar de Charles, meu grande amigo e companheiro 
de campo foi o Jair, que terminou sendo técnico do América 
no Rio e faleceu junto ao time de Três Corações em Minas 
Gerais. Quem jogou futebol sabe exatamente a importância 
para a minha vida do que estou falando. A pessoa  guarda lan-
ces na cabeça, reconstrói momentos e quando procuro um 
momento pessoal de triunfo vêm – na fila para a compra de 
ingresso no cinema – os cumprimentos: ”Você comeu a bola 
hoje!”. A expressão ‘comeu a bola’ é muito rica e era usada para 
momentos de excelência em campo, mas Jair sempre era o 
melhor do time, amigão e incentivador. Ele foi aquém do que 
poderia ir, como também o Azeitona, o mais terrível driblador 
que enfrentei.

Vi o famoso Heleno de Freitas sentado de cabeça baixa, no 
meio fio. Tive a honra de conversar com o  famoso Barbosa, 
goleiro do Vasco, o homem  do um a zero do jogo contra o 
Uruguai; conversar com o Dequinha do glorioso Flamengo; 
sabia de cor escalações do Flamengo, campeão de terra e 
mar, a padaria do Garcia contra a leiteria do Castilho no Flu-
minense e, definitivamente, para mim – e ainda é melhor do 
que o Diamente Negro – o grande mestre de todos os tempos 
era o Zizinho, o que mantenho até hoje, apesar da incrível ad-
miração pelo Ademir da Guia. Garrincha nunca jogou futebol 
na vida dele: ele era o não imaginável, o tempo que não exis-
te, o vento sagrado. Tostão era a perfeição de não precisar da 
bola para jogar: era o puro deslocamento, abridor de espaços, 
Pelé é como carimbou o Pasquim em uma de suas grandes 
sacadas: temos um excelente Pelé e um péssimo Edson Aran-
tes do Nascimento. Lembro dele no jogo do CRB, ali no cam-
po da Pajuçara, nos lados do Beco da Baiana e onde se teve 
pedaço do tiroteio do melaço. Era Pelé contra os cangaceiros 
do CRB, parece que Aguiar e Zé Luiz. Não tenho certeza, mas 
parece que eram, realmente, os dois  zagueiros mencionados: 
os fullback direito e esquerdo.

Como se pode  ver, Lauthenay é um dos  gatilhos para 
minhas lembranças de vida. Este nosso escrito pretendia ser 

uma conversa comigo mesmo, sobre o Suplemento Contexto 
publicado na Tribuna Independente, Lauthenay Perdigão e 
futebol, espécie de paixão instalada na infância, onde sem-
pre vivi o papel de center-half. Nada tive de extraordinário e 
jamais seria um craque, no sentido que, em brilhante artigo, 
Tostão definiu como aquele que quebra, encontra caminhos 
jamais pensados e que ajuda a definir. Para tudo isto eu adu-
ziria o poder de intuir. Não era perna de pau, como se dizia, 
mas nada tinha de excepcional, situação que sempre foi clara 
para mim. Além do mais foi uma carreira impossível, desde 
logo atalhada pelo meu pai; àquela época, jogador de futebol 
não tinha alta cotação. 

Claro que eu tinha uma visão de espaço, de oportunidade, 
sabia da potencialidade de um lance, antecipava deslocamen-
tos e realizava toscamente, os mais complicados cálculos que 
o pé na bola exige, mas onde estava a velocidade, o arranco, o 
chegar e voltar e coisas semelhantes? Sempre isto esteve bem 
trabalhado na minha cabeça: não dava para o serviço. Não era 
perna de pau, jogava para o conjunto e esta era a minha única 
vantagem para mim, mas uma imensa desvantagem para o 
time. Não sei mais como se chama, mas levei muita temida 
travada, muito tostão doloroso e corria longe de uma cama de 
gato. Travada vem do travo das chuteiras.

O gatilho e a memória

   ARTIGO  |  Luiz Sávio de Almeida   Professor
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Lauthenay faleceu aos 86 anos de idade.  Um abraço saudoso de seu amigo Sávio
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A vinda do Lauthenay Perdigão

No arquivo dos textos, guardamos algumas 
notas que podem ser do interesse de quem efe-
tivamente deseje ler o material. Não são ela-
borações teóricas, mas apenas comentários 
realizados, muitos de cunho pessoal, espécie 
de memorália nossa. Mas nós desejamos tra-
balhar, de imediato e destacar dos demais, o 
que consta do primeiro número e que apare-
ce no dia 28 agosto de 2011. Infelizmente, foi 
a tradicional saída de leão e chegada de vaca. 
A personagem e a temática eram riquíssimos e 
o tratamento açodado, desde a entrevista, me 
fez estragar o texto, que trouxe matéria sobre 
Seu Totonho, sertanejo de nome  e vidas feitas 
no Olho d’Água do Amaro, município de San-
tana do Ipanema. Foi uma entrevista produzi-
da por Márcio Pinto e que poderia ter gerado 
excelente texto de memórias sobre a vida ser-
taneja.

Apressadamente produzi uma introdução 
que ficou péssima e, como tinha que seguir 
a pauta acertada, a mantive. Apesar disto, o 
pouco que conseguimos trazer de Seu Toto-
nho nos parece interessante. Acredito que seja 
um depoimento importante para que se te-
nha ideia do que a memória de um produtor 
guardou sobre as transformações regionais. 
Vale Seu Totonho e não valem meus enganos. 
Então Contexto começou titubeante e muitos 
seriam os motivos além de minha capacidade 
para tratar da memória de Seu Totonho. E ele 
faleceu.

Na verdade, era preciso construir uma base 
de autores para Contexto e por isto foi essencial 
contar com a presença de Lauthenay Perdigão, 
que já colaborava com Espaço; ele traria para o 
Suplemento um aspecto importante na vida de 
Alagoas e que, infelizmente, até hoje não rece-
beu nenhum trato acadêmico apropriado. Des-
de Renato Sampaio, livro pioneiro de 1943, tem 
aparecido trabalhos, mas teses montados sobre 
a relação entre futebol/ sociedade, sendo do 
nosso conhecimento, não foi trabalhada, salvo 
em notas que andei publicando, onde tento es-
tudar o que vai acontecer na relação entre As-
sociation e o capital, a massa especialmente de 
capital urbano e a pobreza deste urbano. 

É preciso retirar o tema do limbo acadêmico. 
Existem contribuições que devem ser levadas 
em conta como as de Luiz Alves, Antônio Cor-
reia Calumbi, Mário Lima e Wellington Santos, 
mas não são matérias vindas dos nossos mes-
trados e doutorados que parecem considerar o 
tema uma coisa de menor valia. Soube que em 
Geografia houve um interessante trabalho so-
bre a territorialização das torcidas organizadas 
de Maceió. No entanto, devo confessar que não 
tive ainda o prazer de ler.

A bibliografia de Lauthenay Perdigão é pe-
quena, mas reflete a constância na abordagem 
da temática: seu primeiro livro foi ‘Futebol 
alagoano através dos tempos’, tendo sido pu-
blicado pela  Sergasa em 1970. Dezessete anos 
depois é que aparece ‘No Mundo da bola’ e, em 
seguida, surgem as diversas edições de ‘Arqui-
vos implacáveis’. O subtítulo de ‘Arquivos im-
placáveis’ mostra que surge sua preocupação 
em buscar configurar o corpo de uma produ-
ção historiográfica para o futebol. Lauthenay 
Perdigão é um historiador represado e respon-
sável pela guarda de imenso material sobre o 
futebol de Alagoas. Inclusive foi ele o fundador 
do Museu que leva o nome de Dida, pessoa de 
sua amizade. Perdigão merece que se aprofun-
de um trabalho sobre o que ele fez pela guar-
da de parte da memória do futebol de Alagoas. 
Para que se veja a sua importância, basta olhar 
para seus artigos, seus livros e a criação do 
Museu. Ele fica com seis artigos publicados 
em Contexto, enquanto eu fico com a maioria, 

inclusive pela dificuldade de manter colabo-
radores àquela época. Qualquer vacilação de-
veria ter cobertura imediata com texto nosso 
e, daí, a nossa presença ao consultarmos um 
índice remissivo do Suplemento. Como toda e 
qualquer publicação do tipo Espaço/O Jornal, 
Contexto/Tribuna Independente e Campus/O 
Dia, a qualidade alterna e textos excelentes 
juntam-se a razoáveis, alguns apressados, ou-
tros transcrições de simples notas. O impor-
tante, contudo, é o painel que se forma. 

Hoje, como já acentuamos, estamos comen-
tando um pouco sobre o que Lauthenay publi-
cou no Suplemento. Foram seis números com 
suas matérias, cobrindo depoimentos de joga-
dores, técnicos e cartolas. As suas contribuições 
foram as seguintes:

1.0 04/09/2011

Depoimentos para a história: Alfredo Rami-
rez Bastos

2.0   02/10/2011

Roberto Tavares Mendes: um depoimento 
para a história

3.0   11/12/2011

Cláudio Pacheco: um depoimento para a 
história

4.0  19/02/2012

Depoimento para a história. César, goleiro 
do CRB

5.0   08/04/2012

Depoimento para a história. Bastinho: um 
cartola diferente

6.0   03/06/2012

Depoimento para a história: Eduardo Be-
zerra Montenegro (Dudu)

COMPRE autores alagoanos na Quilombada.

Caderneta de lembrança:  Lauthenay Perdigão e o futebol das Alagoas
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GRUPOS E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS DE CAMPUS:
Alagoas: poder e conhecimento

Campus do Sertão – Ufal/Delmiro Gouveia
CIMI: memória indígena em Alagoas

Especialização em História de Alagoas – Ifal/Campus Maceió
Etnohistória indígena de Alagoas

Instituto Feminista Jarede Viana
Neabi – Ifal/Campus Maceió

Neabi – Ifal/Campus Piranhas
Oeste alagoano: ampliando olhares

Lau vinha recolhendo material fazia tempo e 
sempre remetia para os Arquivos Implacáveis que 
publicava na Gazeta de Alagoas. Houve uma época 
em que a crônica esportiva de Alagoas era muito 
criativa, tempo em que, por exemplo, havia o Ora 
Bolas, depois, segundo entendo,  ela ficou mais 
presa ao noticiário de formato radiofônico que 
nunca mudou substancialmente. Não que tives-
se diminuído a qualidade dos profissionais, mas 
é como se a roda da invenção não mais tivesse a 
oportunidade de girar. 

Na televisão é um lero rápido, imprensado. E, 
por outro lado, desculpem os dirigentes e o jornalismo 
empenhado, é como se Alagoas tivesse perdido o seu 
futebol, respondendo muito mais – incomparavelmente 
mais – pelo que se refere aos compromissos nacionais. 
Há algum momento de acentuado corte na vida do 
futebol de Alagoas, uma espécie de mudança radi-
cal em seu encaminhamento.

A sensação é a de que o Campeonato Alagoano, 
em si, parece ter minguado;  ele que insinuou ter 
vivido uma possibilidade de virada com a ascen-
são do ASA, quebrando a monotonia cerrebeniana 
e csaniana, voltou a ser palco de um azulão e um 
galo de campina que possivelmente são outros e 
não os meus. Não é que tenha se acabado o meu 
cerrebismo, mas é que às vezes o procuro e ele não 
está mais lá, como se houvesse desajustado a mi-
nha complexa condição de alvi-rubro. Não perdi 
e jamais perderia este sentimento misterioso que 
é o cerrebismo. Inclusive, recordo agora que  pelo 
encaminhamento de um amigo, o Toroca, e na 
presidência do Luiz Renato de Paiva Lima, recebi 
o título de Sócio Honorário do CRB. Aliás, e para 
minha honra, sou Sócio Honorário da Associação 
dos Cronistas Esportivos, título encaminhado pelo 
padrinho Jorge Moraes. 

A massa de capital aplicada ao futebol para sus-
tentá-lo, sempre foi urbana e centrada em Maceió. 
O fortalecimento de Arapiraca ainda respingando 
um pouco do fumo, firmou o ASA,  mas será que 
o manteve? Penedo, depois de Maceió, é que teve 
uma condição urbana (reflexo têxtil) de manter o 
futebol: Penedense e Santa Cruz que esteve, du-
rante anos, nas mãos de Argemiro Figueiredo. 
Aliás, joguei muita pelada no quintal da casa do 
Seu Argemiro, vi a sala e troféus do Santa Cruz 
limpíssima e preservada. Por outro lado, o capital 
penendense teve influência na vida do CSA, mas 
esta é outra história. Depois, pelo que vejo, vamos 
ter o Capelense: não que Capela fosse um centro 
urbano de peso. Lá o Capelense veio a ter presença 
por conta do açúcar. Foi quando veio o ASA dando 
sinal de renovação e seria excelente para o fute-
bol das Alagoas se o mando do CSA e do CRB pelo 
menos diminuísse.  Evidentemente, outros times 
mostraram-se: deu exemplo de uma desnecessá-
ria concentração de poder pebolístico nas mãos 
urbanas de Maceió.

A nova possibilidade de campeão seria absolu-
tamente salutar para a renovação do Campeona-
to Alagoano, mas onde ele está? Talvez eu esteja 
sendo saudosista, talvez eu esteja produzindo um 
comentário sem sentido, mas a impressão é que 
desistimos de ser um Campeonato Alagoano para 
vivermos de talentos descartados do alto merca-
do do futebol, diante da nossa possibilidade de 
remunerarmos a força de trabalho de excelência. 
Nossos estádios (que é um) estão cheios do não-
-sul, não-sudeste. Nada contra os jogadores, mas 
deveria ser inexoravelmente assim? Não sei e fico 
na dúvida se me cabe saber. Mas eu acharia inte-
ressante, passar pela Federação e ver se ela tem 
anotada, durante uns vinte anos, a procedência 
dos jogadores que passaram pelo CSA e CRB, pro-
cedência pebolística e quem sabe ver a anotação 
do salário se é que se registra contrato na Federa-
ção: suponho que sim. Poder-se-ia dizer que é as-
sim em todos os lugares, mas isto não me importa. 
Para mim, importa que é assim aqui nesta Alagoas.

Isto interessava a Lau, mas duas motivações o 
tornavam diferente. A primeira era que havia, da 
parte dele, a consciência de existir uma história do 
futebol, e a segunda era que a memória do esporte 
deveria ser preservada. Ele não estava tão-somen-
te preocupado com o dia a dia, como faz o grande 
trabalho da crônica esportiva: ia um pouco além. 
Ele era devotado ao tema futebol e embora a sua 
preocupação principal fosse Alagoas, acompanha-
va e guardava matérias sobre o futebol brasileiro, 
especialmente o que se referia às seleções e aos 
grandes clubes. Jogador sem grande destaque do 
Centro Sportivo Alagoano terminou derivando 
para a crônica esportiva e, a seu modo, lidou com 
a história do nosso futebol e, nisso, teve grande 
importância. Impossível se tentar qualquer aná-
lise relativa a  uma sociologia histórica do futebol 
em Alagoas, sem avizinhar-se do que fez Lauthe-
nay Perdigão ou, como se costumava dizer, a En-
ciclopédia do Futebol Alagoano, como eu também 
gostava de o chamar.  Foram duas pessoas no fu-
tebol alagoano que me cativaram e sobre as quais 
publiquei alguma matéria: Lauthenay e Zequito 
Porto que, ao contrário do Lau, era vinculado ao 
CRB. Sobre Zequito devo ter publicado em a Última 
Palavra, revista semanal que circulava em Alagoas e 
montada pelo Noaldo Dantas.  

O segundo número de Contexto trazia Lauthe-
nay em 4 de setembro de 2011. Fala sobre uma 
pessoa de grande importância na vida azulina e 
que foi Alfredo Ramiro Bastos, treinador oficial do 
CSA no ano de 1952. Na verdade, ele jamais pode-
ria ser considerado um profissional do futebol; era 
médico conceituado na cidade, cardiologista e era 
como se o futebol corresse em paralelo à sua vida. 
Claro que Lauthenay enfocava seus textos com sua 
linguagem de cronista e, também, a partir de sua 
visão de cronista selecionava os assuntos. Uma 
vez, mostrei ao Zequito Porto um rascunho do tex-
to sobre ele e seu comentário foi: você não escreve 
como cronista; era, portanto, uma voz dissonante 
no seio do futebol. Não era a crônica em si que me 
interessava. 

Em 2 de outubro de 2011, surge a segunda co-
laboração e trata de um jogador diferenciado den-
tro do futebol alagoano, um azulino de presença 
constante no clube, sendo jogador, treinador e 
dirigente. Não era da pobreza incorporar craques 
ao futebol de Alagoas, vindo de família importan-
te no Agreste, Palmeira dos Índios e de destacada 
posição política, inclusive pelas relações familiares 
com Muniz Falcão. Roberto começou a jogar pelo 
CRB e depois fez carreira no CSA, começando no 
tempo de Vicente Bertolini, sendo treinado pelo 
Dudu. Sua carreira sempre será integrada ao azu-
lino e ele deve ser visto como na grande exceção 

à regra, absolutamente diferente, por exemplo, de 
um dos meu grandes heróis que foi Pinga e mesmo 
outro herói que foi o Pinguela, técnico que chegou, 
se não me engano, estar no CSA, CRB e Capelense. 

Ainda hoje lamento não ter escrito algo sobre 
Pinga, que bem poderia representar as desventu-
ras dos que jogavam futebol. A última vez que vi 
Pinga, foi em um bar de quinta categoria. Entrei, 
falei com ele, agradeci os momentos de futebol bo-
nito que o vi jogar. Estava bêbado, tomando uma e 
comendo tripa. Ofereceu. Demos um abraço, tem-
pos depois, soube que ele havia morrido afogado 
na lagoa. Lauthenay sempre teve como referência 
o que se poderia chamar de marcos, gente em evi-
dência no futebol, quer fossem  jogadores, dirigen-
tes, treinadores. Então Contexto, através dele, traz 
informações sobre o futebol visto por cima. Esta-
mos diante da encenação do espetáculo e Contex-
to sempre soube disso.  Claro que o futebol não 
seria e não poderia ser somente estes marcos, mas 
Lau os tomava como referência. Eram assim seus 
importantes livros e era assim a sua contribuição 
em Espaço e Contexto.

A sua terceira contribuição aparece em 11 de 
dezembro de 2011 e trata do jogador Cláudio Pa-
checo, filho de Lafaiete Pacheco, um dos funda-
dores do CRB, time onde começou sua carreira, 
indo jogar, depois, em outros estados. Pertenceu 
ao Bahia e fez carreira pelo Nordeste. Esta ligação 
com Lafaiete Pacheco nos traz, novamente, o jo-
gador diferenciado dentro da sociedade alagoana, 
embora com perfil diverso do que dava com Ro-
berto Mendes. Aliás, deve ser dito, que Lau acom-
panhava Cláudio desde os tempos em que publi-
cava Arquivos Implacáveis na Gazeta de Alagoas.

Em seguida, Lauthenay somente vai aparecer 
em fevereiro, na edição de 19 daquele mês e em 
2012, escrevendo sobre um atleta que fez parte do 
elenco do CRB: César. Nos meus tempos de futebol 
era um péssimo center-half e  nunca me aventu-
rei ao gol, posição dificílima; na verdade, o goleiro 
é um navegador, calculando ângulos, velocidade 
e trajetória de algo chamado bola, surpreendido 
por efeitos e desvios. Não se pode dizer que seja 
vítima dos acasos, mas eles são muitos no golei-
ro, que além da inteligência e físico, tem que ter 
um excelente reflexo. César começa no CSA e depois 
segue para o CRB. É alguém que veio da área social da 
pobreza, diferente de Cláudio e Roberto Mendes. Ele 
terá, também, uma carreira fora de Alagoas. Tratava-se 
de um grande goleiro, apesar de sua baixa estatura. 

No dia 8 de abril de 2012 tem-se a última con-
tribuição de Lauthenay a Contexto e é sobre José 
Sebastião Bastos, o popular Bastinho, nosso ami-
go. O número sai nas proximidades do falecimen-
to de Bastinho, que o Toroca considerava o maior 
cartola que Alagoas teve, sobrevivente dos escani-
nhos da política do futebol alagoano. Ele era um 
dos elementos de apoio no Nordeste do Havelan-
ge. Foi com Bastinho que estive com  Havelange e 
o Presidente da Fifa, o inglês Stanley Rous; foi com 
Bastinho que almocei com a Seleção Brasileira. Era 
um cartola de alta penetração junto à cúpula do 
futebol brasileiro. 

Seguindo caminho semelhante ao de Toroca, 
Lau vai chamar Bastinho de um cartola diferente. 
No dia em que for verdadeiramente trabalhada 
uma história do futebol de Alagoas, o capítulo da 
cartolagem dentro dos clubes e Federação mere-
cerá um interessante destaque. Bastinho foi duas 
vezes presidente da Federação: ele perde, retorna. 
Esteve na Federação Alagoana de Desportos e es-
teve, depois, na Federação Alagoana de Futebol. 
Fez parte de minha admiração futebolística. 

Está aqui, um pouco da produção do Lauthe-
nay e publicada em Contexto, algumas lembranças 
e comentários sobre o futebol nas Alagoas. Era um 
papo possível no Bar da Zefinha!


