
RUFINO FOI CASSADO POR

Compra de votos em Rio Largo

DAS 80 VAGAS PARA

Delegado da Polícia Civil de Alagoas, 40 serão para convocação imediata; 40 ficarão no cadastro da reserva

O Governo de Alagoas 
tornou público, na sexta-feira 
(13), o edital para provimento 
de vagas para delegado da 
Polícia Civil. Ao todo, são 80 
vagas, sendo 40 para convo-
cação imediata e 40 para 
cadastro de reserva. O docu-
mento completo pode ser 
consultado no Diário Oficial 
e, em breve, será disponi-
bilizado no site da banca 
organizadora, o Cebraspe. 
A remuneração inicial é de 
R$ 20.665,50 e os candidatos 
devem ter diploma devida-

mente registrado no curso 
superior de Direito. As inscri-
ções vão de 20 de maio a 24 
de junho de 2022, por meio 
do site do Cebraspe. A taxa de 
inscrição está fixada no valor 
de R$ 400,00. Desenvolvido 
pela Secretaria de Estado 
do Planejamento, Gestão 
e Patrimônio de Alagoas 
(Seplag), o certame faz parte 
do Ciclo de Concursos do 
Governo de Alagoas e opor-
tuniza 368 vagas para o cargo 
de agente de Polícia e 132 
para o de escrivão.

Campus traz o primeiro livro 
que tratou de futebol em AL

Governo de AL publica edital 
com 80 vagas para delegado

A situação não está boa 
para o policial civil, corre-
tor de imóveis e vereador 
cassado, Rufino dos Santos. 
Além de perder o mandato, ele 
é suspeito na morte de Kléber 
Malaquias, crime ocorrido em 
Rio Largo. Azedou!   Página 7

   CONCURSO

   SUPLEMENTO

Pandemia deixou 
as pessoas mais 
preparadas para 
os imprevistos

   SEGURO
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Vereador cassado 
 é suspeito de 
envolvimento no
crime de mando

   CASO KLÉBER MALAQUIAS

Planalto segue
desmoralizando
as instituições
militares do País

   OPINIÃO
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Ano  010   Número  482   R$  3,00

Alagoano faz
história no País,

 nas competições  
de Jiu-Jitsu
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Alagoas  15 a 21 de maio  2022

 Maceió entra cada vez mais no 
mundo da eletrificação automotiva
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Domingo tem eleição!?...
...No comecinho da tarde!?

EXPECTATIVA PARA REALIZAÇÃO DO PLEITO TUMULTUADO POR ARTHUR LIRA MOVIMENTA A POLÍTICA EM ALAGOAS Página 3
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INSTITUIÇÕES MILITARES vão se desgastando ao longo do mandato tosco.

2 O DIA Alagoas

Expressão
EDITORIAL

Desde a posse de Bolsonaro que a imagem das Forças 
Armadas vem se desgastando. O patriotismo, tão defen-
dido pelos militares, parece que vem cedendo espaço a 
interesses pessoais. Neste cenário, cada vez mais se ouve 
falar de “prioridades” que não são objetos das Armas, mas 
que estão na ordem do dia dos quartéis. Próteses peni-
anas, Viagra®, picanha, filé mignon, salmão, bonecos tipo 
Rambo, bikes triathlon ... enfim, a lista dessas “necessi-
dades” vem custando caro aos cofres públicos.  

Mas também há outros valores envolvidos e que também 
custam muito caro e em especial às próprias FFAA. Dentre 
estes, destacam-se, honra, honestidade, verdade, respeito, 
civismo, patriotismo, ou seja, elementos que são direta-
mente ligados à própria essência do ser militar. Condição 
que agora está abalada pela participação efetiva dos 
militares nesse governo. Ocorre que as FFAA deixaram se 
seduzir por um “capitão”, que ganhou este título para não 
ser expulso do Exército e agora se confundem com esse 
governo corrupto. 

Esse desgaste que vem sofrendo os fardados vem se apro-
fundando cada vez mais. Logo eles, tido como os bastiões 
da honestidade, deixaram-se picar pela mosca do poder e 
agora estão envoltos em escândalos fazendo a farra com o 
dinheiro público. Claro que há militares honestos, não se 
discute isso, pode-se afirmar, inclusive que a instituição 
FFAA é digna, honesta, honrada e imbuída de patriotismo 
busca o melhor para a pátria. Não é dessa instituição 
militar que se faz tais afirmações, mas sim daquela que por 
hora e por conveniência compartilha dos ideais “bolso-
naristas” e que de tão imiscuído no governo e na política 
desvirtua o verdadeiro papel que cabe ao soldado: servir à 
pátria e não dela se apropriar. 

Assim o “bolsonarismo”, que comprovadamente não é 
um bom “negócio” para o país, também não o é para a 
instituição militar. Embora tenha sido, até o presente, bom 
negócio para aqueles que não prezam pela contenção de 
gasto e não se preocupam com o destino que será dado aos 
recursos públicos, mesmo que tais recursos tenham sido 
utilizados para adquirir mais de 700 toneladas de picanha 
e mais de 80 mil cervejas.  Essas informações foram 
manchetes em fevereiro de 2021, dando conta de que, em 
plena pandemia, militares se fartavam com churrasco e 
muita cerveja, tudo patrocinado com dinheiro público. 
Só para ficar com as guloseimas, já em 2020, quando a 
miséria tomava vulto no país, as FFAA licitaram mais de R$ 
66 milhões em filé mignon e salmão.  

Esses dois exemplos de consumo dos militares mostram 
quão distante da realidade do povo se encontra o atual 
governo.  Sem falar nas excêntricas compras pelo exército 
- Viagra® e prótese peniana - elencadas no início do texto, 
dando conta da “necessidade” de as tropas estarem pron-
tas para a “sedução e amor”. Não é possível garantir que 
tais recursos possam melhorar a virilidade dos quartéis, no 
entanto, uma coisa é certa: a virilidade para fazer política 
desvirtuando a função militar está garantida com Bolso-
naro.

Virilidade patriótica
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EXPEDIENTE

Estamos vivendo ou sobrevivendo nos dias atuais como 
nos é possível. Para as mulheres que trabalham fora de casa, 
também, a questão do tempo é muito controversa. O que 
mais se lamenta hoje é a falta de tempo para poder fazer as 
coisas, mais coisas ou todas as coisas.

Uma professora que trabalha os três horários em institui-
ções diferentes, por exemplo, precisa ser mais que uma hero-
ína para saber conduzir e distribuir as 24h que tem durante o 
dia. Precisa acordar as 5h, fazer algumas tarefas domésticas, 
se arrumar, deixar filho na casa dos pais (quando esta tem 
a feliz sorte de ter sua mãe residindo por perto e disponível 
para ficar com seu filho). Em seguida precisa se dirigir ao 
seu local de trabalho, dar conta das demandas do cotidiano, 
atender bem seus colegas profissionais, estar psicologica-
mente preparada para atender ao público, com situações 
específicas de pais de estudantes e funcionários em todos 
os seus segmentos. Para se sentir capaz e imprescindível em 
seu local de trabalho, tenta atender a tudo o que aparece, 
sobrecarregando seu bem estar físico. Até quando outros 
funcionários não cumprem suas atribuições, para a institui-
ção não deixar de funcionar como deveria, tenta também 
fazer e realizar as atribuições dos outros. Geralmente deixa 
de se alimentar adequadamente, por falta de tempo para 
pedir consumir uma alimentação. Tenta “enganar” o esto-
mago consumindo guloseimas, comprometendo sua saúde. 
Mas é ainda jovem e forte. O corpo ajuda a superar determi-
nadas carências nutricionais. Mas, até quando?

E depois de duas décadas de vida profissional dedicando-
-se completamente às suas atribuições profissionais, estu-
dando, pesquisando, produzindo, reciclando, construindo 
e reconstruindo seus conhecimentos, fazendo uso de altas 
horas do fim da noite e início da madrugada para estudar, 
pois é um tempo exíguo que lhe resta, ainda houve acusa-
ções de colegas de trabalho que alegam que esta professora 
não faz nada, “ganha dinheiro com a cara”. É simplesmente 
deplorável saber que uma suposta parceira de trabalho 
pensa isso a seu respeito. E o que é mais desprezível, esta 
pessoa não sabe nada das imensas dificuldades e malaba-
rismos que você precisa fazer diariamente com o tempo 
para atender a tudo e todos, não esquecendo família, filhos, 
cônjuges, amigos... Como podemos julgar alguém apenas 
por determinados momentos em que estamos no mesmo 
ambiente que esta pessoa? E o mais asqueroso é que pessoas 
maléficas assim saem disseminando e envenenando outros 
companheiros de trabalho. E você, que enfrenta um leão por 
dia, sente a indiferença de alguns companheiros de traba-
lho, “paga o pato” (levar a culpa por algo ou arcar com as 
consequências de determinada situação provocada por 
outra pessoa) mesmo sem saber o porquê.

Entretanto, situações como estas devem nos fortalecer, 
até porque só se atiram pedras em árvores que dão delicio-
sos e suculentos frutos.

Malquerenças...

   ARTIGO  |  Elly Mendes *

* ellymendes71@gmail.com



PARECE QUE, DESTA VEZ, serão conhecidos o governador-tampão e seu vice.Poder
PEDIDO DE VISTA TEM Objetivo de pacificar entendimento para casos futuros, mas não impede eleição em Alagoas

Assembleia mantém eleição 
indireta para domingo, 13h

  MESA MANTÉM PLEITO

Parlamento pretende eleger no 
domingo o governador-tampão 

Quando os 27 deputados 
estaduais assumiram seus 
mandatos, em janeiro de 
2019, o partido majoritário já 
era o MDB, com 6 parlamen-
tares, entres eles os três mais 
votados nas eleições de 2018 
para a Casa de Tavares Bastos: 
Jó Pereira, Ricardo Nezinho e 
Olavo Calheiros. 

A bancada de apoio ao 
então governador Renan 
Filho (MDB) tinha mais três 
integrantes do partido dele 
na Assembleia: Paulo Dantas, 
Galba Novaes e Marcelo 
Beltrão. Desses, o partido só 
perdeu Marcelo Beltrão (eleito 
prefeito de Coruripe, em 2020) 
e Jó Pereira, que migrou para 
o PSDB, em abril último, na 
abertura da janela partidária, 
prazo legal estabelecido pela 
Justiça Eleitoral para troca de 
legendas.  

Na vaga de  Marcelo 
Beltrão,  assumiu como 
suplente o deputado Ronaldo 
Medeiros, que é do PT, mas foi 
eleito pelo MDB e faz parte 
da base aliada do governo. 
Dos 27 deputados eleitos em 
2018 para esta 19ª Legislatura, 

apenas dez continuaram no 
mesmo partido.  

Nesse troca-troca de siglas, 
o MDB se deu melhor. Sua 
bancada, que já era grande, 
ficou maior. Dois seis parla-
mentes originais, o partido 
perdeu dois (Jó Pereira para o 
PSDB) e Marcelo Beltrão (para 
prefeitura de Coruripe), mas 
ganhou dez e pulou para 14 
representantes no legislativo 
estadual.

Por isso, o deputado Paulo 
Dantas, ex-prefeito de Batalha 
e líder da maioria na Assem-
bleia, é considerado como 
favorito. Dos 27 votos em 
jogo, ele tem mais da metade. 
Sem contar com os votos 
dos parlamentares de outros 
partidos que fazem parte da 
base governista.  De acordo 
com especialistas no assunto, 
ele deve ter votos até da oposi-
ção. O caminho para vitória 
de Dantas, na disputa pelo 
cargo de governador-tampão, 
foi pavimentado pelo senador 
Renan Calheiros, presidente 
do MDB de Alagoas, quando 
filiou ao partido, de uma 
tacada só, dez parlamentares 
estaduais, entre eles o presi-
dente da Assembleia, depu-
tado estadual Marcelo Victor, 

eleito pelo Solidariedade e 
até então “integrante” do 
grupo político do presidente 
da Câmara, deputado Arthur 
Lira (PP). 

de parlamentares de 
outras legendas, que fazem 
parte da base governista na 
Casa.

oposição sem chance
A oposição perdeu o bonde 

da história, não deu a devida 
importância à sucessão indi-
reta e está fadada à derrota, 
pois seus dois candidatos – os 
deputados Cabo Bebeto (PL) e 
Davi Maia (União Brasil) – não 
teriam chance de vitória nem 
se estivessem juntos numa 
mesma chapa, quando mais 
separados. 

Os dois representantes das 
forças de oposição, capitane-
adas pelo deputado federal 
Arthur Lira, fizeram muito 
barulho, tentaram cancelar o 
pleito, por meio dos partidos 
que lhes dão sustentação, mas 
não lograram êxito quando 
recorreram à Justiça. 

Tiveram algum ganho, ao 
levar a disputa para o “tape-
tão”. Com a liminar concedida 
pelo presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), minis-

tro Luiz Fux, no domingo 1º de 
maio, suspendendo o pleito, 
que estava marcado para 2 de 
maio, a turma de Lira ganhou 
duas semanas de lambuja e 

algumas mudanças nas regras 
do pleito. Mas a eleição indi-
reta foi mantida, por decisão 
do ministro Gilmar Mendes, 
relator do caso no Supremo.

Ricardo Rodrigues 
Repórter
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Um  p e d i d o  d e  v i s t a 
formulado pelo ministro 
Nunes Marques suspendeu 
o julgamento do referendo 
da medida cautelar em que 
o ministro Gilmar Mendes 
determinou a reabertura do 
prazo de inscrição de candi-
datos à eleição indireta para 
governador e vice-governa-
dor de Alagoas, com o registro 
de chapas únicas. A Argui-
ção de Descumprimento 
de Preceito Fundamental 
(ADPF) 969 era o processo 
único da sessão extraordiná-
ria do plenário virtual convo-
cada para sexta-feira (13), de 
0h às 23h59. O gabinete do 
ministro Nunes Marques 
esclareceu que o pedido de 
vista não impede a reali-

zação da eleição, já que 
a liminar concedida 
pelo relator da ADPF 
segue em vigor.

De acordo com 
o site da Assem-
bleia Legislativa 
de Alagoas, a elei-
ção está marcada 
para  domingo (15), 
às 13h. Nunes Marques 
pediu vista para analisar 
a questão sob a ótica do 
modelo de votação, uma vez 
que, segundo ele, o STF tem 
precedentes pela realização 
da eleição fechada, e não 
aberta. Por isso, na avaliação 
do ministro Nunes Marques, 
o pedido de vista tem o obje-
tivo de pacificar entendi-
mento para casos futuros, 
não apenas neste especí-
fico de Alagoas.

O cargo de governador 

d o 
estado 

f i c o u 
vago com 

a desin-
compa-
tibiliza-
ç ã o  d e 
R e n a n 

Filho para concorrer ao 
Senado Federal nas 

eleições de outubro. 
O de vice-gover-
nador estava vago 
com a saída de 
Luciano Barbosa 
para disputar as 
eleições muni-
cipais de 2020, e 

o presidente da 
Assembleia Legisla-

tiva não quis assumir 
o mandato, pois também 

será candidato em outubro. 
Na ação, o partido Progres-
sistas questiona o edital de 
convocação de eleições indi-
retas lançado pela Assem-
bleia Legislativa de Alagoas 
para preenchimento dos 
cargos, com previsão de 
registro de candidatos a 
governador e vice de forma 
separada.

Na  l i m i n a r,  Me n d e s 
determinou que o edital 
seja adequado à Consti-
tuição para estabelecer 
que o registro e a votação 
dos candidatos seja feito 
por chapas. Segundo ele, a 
necessidade de unicidade 
da chapa visa assegurar 
que a chefia do Executivo 
desempenhe suas funções 
em comunhão mínima de 
propósitos, principalmente 
sob o ponto de vista ideo-
lógico, e evitar eventuais 
crises. A eleição, inicial-
m e n t e  m a rc a d a  p a ra  o 
último dia 2/5, já estava 
suspensa por decisão do 
presidente da Corte, minis-
tro Luiz Fux, na Suspensão 
de Liminar (SL) 1540, ajui-
zada pelo diretório estadual 
do Partido Socialista Brasi-
leiro (PSB).

Da Redação



Esta semana, o Congresso 
Nacional  cumpriu uma 
determinação do Supremo 
Tribunal Federal (STF) e deu 
transparência às emendas 
do relator, mecanismo que 
ficou conhecido como orça-
mento secreto.  Somente 
em Alagoas foram R$ 484 
milhões utilizados por cinco 
deputados federais que apre-
sentaram as documentações 
necessárias ao Supremo. Em 
todo o país, as indicações 
de deputados e senadores 
foram de R$36 bilhões.

De acordo com ofício 
encaminhado pelo presi-
dente do senado, Rodrigo 
Pacheco, apenas 340 depu-
tados federais e 64 senado-
res, de um total de 513 e 81 
parlamentares, respectiva-
mente, encaminharam a 
documentação contendo o 
detalhamento das indica-
ções. Em Alagoas, apenas 
cinco dos nove deputados 
forneceram informações ao 
STF. Também não há docu-
mentos de nenhum dos três 
senadores do estado. Isto 
pode significar que eles não 
utilizaram do orçamento ou, 
simplesmente, não apresen-
taram as documentações. 
O montante indicado pelos 
parlamentares alagoanos foi 
de mais de R$484 milhões e 
a maior parte foi destinada 
diretamente a prefeituras. 
Veja:

Arthur Lira (PP)
Presidente da Câmara dos 

Deputados, o parlamentar 
destinou R$ 357.5 milhões 
em recursos via emendas do 
relator. O valor é mais que o 
dobro do que foi destinado 
pelos outros quatro parla-
mentares somados. Foram 
79 prefeituras e instituições 
beneficiadas, sendo que 16% 
das indicações do deputado 
foram destinadas somente 
à cidade de Arapiraca, que 
recebeu R$60 milhões de 
Lira. A assessoria de comuni-
cação do parlamentar infor-
mou que Arthur Lira não iria 
comentar suas indicações.

Marx Beltrão (PP)
O parlamentar teve o 

segundo maior orçamento 
das emendas de relator. 
Fo ra m  R $ 5 4 , 5  m i l h õ e s 
destinados a 18 municípios 
alagoanos, com destaque 
para a cidade de Limoeiro 
de Anadia, que foi benefi-

ciada com R$10,3 milhões, o 
que representa 18% do total 
de emendas encaminhadas 
pelo parlamentar. Em análise 
dos dados possível perceber 
que o deputado não desti-
nou nenhum recurso para 
cidades localizadas em seu 
reduto político, o litoral sul 
do estado.

Por telefone, Marx Beltrão 
disse defender a publicidade 
no detalhamento de gastos. 
“É a transparência que 
mostra o trabalho do político 
e faço questão de divulgar 
todos os recursos que trago 
para Alagoas, está tudo no 
meu site”, afirmou.

Severino Pessoa (MDB)
O deputado não infor-

m o u  o  d e t a l h a m e n t o 
completo da destinação dos 
R$ 28,4 milhões em emendas 
indicadas por ele. Na docu-
mentação de Pessoa cons-
tam apenas os ministérios 
aos quais a destinação dos 
recursos está atrelada, sem 
informar para quais muni-
cípios. A reportagem entrou 
em contato com a assesso-
ria do parlamentar, mas até 
a publicação não obteve 
resposta.

Nivaldo Albuquerque 
(Republicanos)
Albuquerque destinou R$ 

27.5 milhões para 21 prefei-
turas municipais de Alagoas. 
Além dos recursos, o parla-
mentar destinou máquinas 
agrícolas para 11 municípios, 
mas não informou o valor do 
maquinário. A reportagem 
tentou contatar o parlamen-
tar por telefone, mas não 
obteve sucesso.

Tereza Nelma (PSD)
A  d e p u t a d a  i n d i c o u 

R$16.8 milhões em emen-
das  do re lator  para  20 
municípios, sendo 35% do 
total tendo sido destinado 
somente para a cidade de 
Arapiraca. Em nota, a parla-
mentar informou que os 
recursos foram utilizados 
para auxiliar os municí-
pios alagoanos no combate 
à Covid-19 e para melho-
rar a qualidade de vida das 
pessoas. “Todo recurso foi 
aplicado em áreas onde 
venho atuando desde o início 
do meu mandato dentro da 
política humanizada que 
sempre me propus a fazer. 
Acredito nos municípios e 
trabalho buscando atender a 
todos os alagoanos e alagoa-
nas”, informou.

DEPUTADOS DESTINAM recursos para seus redutos eleitorais.                                 Estado
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APENAS CINCO parlamentares do estado forneceram a documentação ao Supremo Tribunal Federal

Orçamento secreto ‘irrigou’ 
Alagoas com R$ 484 milhões 

Gabriel Ferreira* e Lucas Maia
Agência Tatu



PARA CADA PERFIL de cliente há uma modalidade 
de cartão sob medida para as suas necessidades.Mercado

EXPECTATIVA é de que utilização do produto ultrapasse a marca dos R$ 3 trilhões no Brasil neste ano
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Os pagamentos realizados 
com cartões cresceram em 
2021 no Brasil, aponta a Asso-
ciação Brasileira das Empre-
sas de Cartões de Crédito e 
Serviços (Abesc). Segundo a 
entidade, os cartões de crédito, 
débito e pré-pagos cresceram 
mais de 33% no ano passado. 
Essa porcentagem repre-
sentou o movimento de R$ 
2,6 trilhões na economia do 
país. Para este ano, a expecta-
tiva é de que o uso de cartões 
ultrapasse a marca dos R$3 
trilhões, representando 60% 
do consumo das famílias.

Para manter o equilíbrio 
financeiro e obter vantagens 
com esse uso, é necessário 
tomar conhecimento sobre 
qual instituição financeira 
conta com os melhores benefí-
cios para cartões e outros servi-
ços disponíveis.

“Precisamos ter um olhar 
clínico para essa escolha tão 
importante. Não basta apenas 
escolher a que fica mais perto 
de casa ou do trabalho ou a que 
oferece um cartão bonito com 
um grande limite, mas sim a 
que possui um portfólio que se 
adequa melhor às suas neces-
sidades, com taxas justas, 
transparentes, preocupação 
com o crescimento da socie-
dade e, consequentemente, 
sua saúde financeira”, orienta 
Wilde Lins, assessor de Negó-
cios da Sicredi Expansão.

 Os cartões dão ao usuário 
maior praticidade e agilidade 
no momento do pagamento. 
Além disso, contribuem para 
uma maior segurança ao reali-
zar compras, possibilitando 
o acúmulo de vantagens pela 
utilização e o parcelamento 
das compras de acordo com o 
orçamento.

A  Sicredi oferece 7 opções 
de cartões para pessoa física:

Cartão Sicredi Poupança
Ele pode ser utilizado 

no Brasil e no exterior. Cada 
compra, independente do 
valor, gera 1 ponto como 
recompensa. O produto ainda 
possui vantagens da bandeira 
escolhida pelo associado.

Cartão Sicredi Débito 
Essa modalidade também 

está liberado para o Brasil e 
exterior e, a depender das 
bandeiras escolhidas, há bene-
fícios no ramo da gastronomia 
e descontos em hotéis, restau-
rantes, lojas, serviços e facilida-
des do uso.

Cartão Sicredi Touch
Voltado para jovens entre 

18 e 25 anos, ele oferece servi-
ços exclusivos no Brasil e 
exterior, como o programa de 
recompensa (cada valor gasto 
no cartão equivalente a 1 dólar 
é igual a 1 ponto), permite o 
resgate de produtos, passa-

gens aéreas, cashback em fatu-
ras entre outras vantagens. 

Sicredi Internacional
Esse modelo é voltado para 

o associado que preza pela 
facilidade nas compras à vista 
ou parceladas, com vantagens 
e benefícios extras ao depen-
der da bandeira escolhida.

Cartão Sicredi Gold
Nessa modalidade o titu-

lar  participa de programa de 
recompensa, onde cada valor 
gasto no cartão equivalente 
a 1 dólar é igual a 1 ponto. 
Os pontos podem ser troca-
dos por produtos, passagens 
aéreas, cashback em fatura e 
outros benefícios. 

Cartão Sicredi Platinum
O programa de recom-

pensa neste caso é ainda 
melhor:  a cada valor gasto no 
cartão equivalente a 1 dólar é 
igual a 1,5 pontos. O associado 

ainda conta com o serviço de 
informação em viagem, seguro 
de emergência médica inter-
nacional, crédito para viagens 
à Europa, seguro para veículos 
de locadora, além das vanta-
gens específicas da bandeira 
escolhida.

Cartão Sicredi Black
Neste tipo de cartão o 

programa de recompensa 
reverte a cada valor gasto no 
cartão equivalente a 1 dólar 
em 2 pontos. O cartão também 
oferece benefícios exclusivos 
em viagens, onde o usuário 
passa a ter acesso a mais de 
850 salas vips em aeroportos 
e um milhão de pontos de Wifi 
que podem ser acessados pelo 
mundo. 

O associado ainda tem 
direito a proteção de bagagens, 
a proteção contra inconveni-
ências de viagem e reembolso 
em caso de roubo em caixas 
eletrônicos.

Uso consciente de cartões  
oferece diversas vantagens

Carol Amorim
Algo Mais



ESTILO
NA VIDA, não colecione coisas, colecione momentos inesquecíveis 
de dias aparentemente ordinários. Semeie amor e colherá amor.

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista social e jornalista

Sociedade com

FAX… FAX | 

A energia 

contagiante das 

socialites Angela 

Maciel e Laíse 

Brandão, que teve 

direito a muitas 

risadas em um 

recente encontro 

no Palato 24H. 

#puroluxo

TIM TIM | 

A coluna de 

hoje, eu dedico 

especialmente ao 

meu pai Lourival 

Cipriano, que 

recebe homena-

gens por conta de 

seu aniversário. 

Na foto, ele divide 

o click com a 

maninha e filha 

Josefa Pereira. 

Parabéns, PAI!

IN DESTAQUE | 

A maravilhosa 

e eterna Miss 

Alagoas Paula 

Tainá ilustrando 

a coluna desta 

semana.

PODEROSO | 

O jornalista mul-

timídia James Sil-

ver celebrou junto 

com um seleto 

grupo de amigos 

da imprensa 

na quinta-feira 

passada (12), os 

11 anos de suc-

esso do Programa 

+ESTILO. Sucesso, 

amigo!
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  BLACK-TIE BY 
WILTON ROCHA
O promoter Wilton Rocha já está a 
todo vapor nos preparativos para seu 
aniversário com um festerê temático 
“BLACK-TIE”, que acontecerá no dia 14 
de junho às 20h nas instalações da Loja 
Vert Sophistiqué in Maceió. Essa noite 
será incrível e contará com as atra-
ções: Aldair Tomé (Violoncelista), Djs 
Lyah Luk e David Calixto. A Décor será 
assinada por Aldo Rodrigues, Buffet sob 
o comando do Buffet Urbano, Empório 
La Zuka, doces feitos por Doces Dona 
Jô, Macarons por A.S Macarons, Bem 
casados por Jub’s Bem Casados, Bolo 
por Dani Franco Confeitaria, Caipifruta 
Drinks (Bar Temático) e a segurança por 
JL Segurança. #sútotal

  ANIVERSARIANTES 
DA SEMANA
Um brinde +QESPECIAL aos amigos 
aniversariantes da semana, leiam: 
Hyago Mendes, Henrique Carvalho, 
Ryan Pessoa(15), Ananda Bruna, Jailton 
Trauts (16), Thiago Freire, Andrea Vas 
(17), Claudiane Farias, Natanny Novais 
(18), Diogo Lima, Orquídea Santos (19), 
Davi Fraara, Cleiton Rocha (20), Estela 
Nascimento, Augusto Carnaúba(21). 
#parabéns

TODO ELA | 

Sempre simpática e elegante, Eliane 

Félix é destaque na City de Arapiraca 

pelo brilhante trabalho que vem de-

senvolvendo na coordenação do NH 

do Hospital Regional de Arapiraca, 

onde recebe os aplausos e o carinho 

deste colunista.

  Festão para mães
As mães idosas moradoras do Lar Filhos do Divino 
Pai Eterno, no Trapiche da Barra, Maceió, ganharam 
no dia 06 de maio, um festão alusivo ao Dia das Mães, 
que foi simplesmente inesquecível e gerontológico. 
O evento contou com a participação musical da 
cantora sênior Mirna Almeida, que cancionou à 
tarde memorável com músicas dos anos 50, 60 e 70, 
estilo boleros e outros ritmos inerentes. No cardá-
pio sociocultural, além dos tradicionais presentes 
dos Dia das Mães, comidas e bebidas favoráveis 
aos participantes, o conviver comemorativo teve 
participação afetiva de parentes e convidados. O 
Lar Filhos do Divino Pai Eterno está localizado na 
rua Dr. Paulo Neto nº 311, Trapiche, sob a direção de 
Gorete Gonzaga Peixoto. A ILPI (Instituição de Longa 
Permanência) tem 9 anos e atualmente zela por 18 
idosos: sendo 10 mulheres e 8 homens. O Lar conta 
com 4 cuidadoras, 2 cozinheiras (sendo uma só para 
final de semanas), 2 apoios (limpeza), 01 fisiotera-
peuta, 01 enfermeira e 01 assistente social no quadro 
fixo de funcionários. Conta ainda com o suporte de 
estagiários do curso de cuidadores, de enfermagem 
e técnicos de enfermagem. A Instituição tem como 
prática efetuar diversas atividades para estimular 
autonomia e interação entre os residentes (pintura, 
desenho, música/dança, jogos e sala de tv, crochê, 
bordado e costura). Uma das visões da diretoria é 
que as datas festivas são comemoradas na instituição 
pela importância do direito à cultura, socialização 
entre eles, família e comunidade.

  Preciosidades
Apesar de estar contido no Estatuto do Idoso que 

os meios de comunicação manterão espaços ou 
horários especiais voltados aos idosos, com finali-
dade informativa, educativa, artística e cultural, e ao 
público sobre o processo de envelhecimento (Artigo 
24), a única emissora de Tv no estado que oferece 
um espaço exclusivo na grade da programação, é a 
TV Assembleia. O programa é o Saber Viver 60+ e é 
apresentado por este jornalista, editor desta coluna. 
A SABV60+ é em estilo entrevista e tem duração de 
30 minutos, com apresentação inédita aos sábados 
e reprisado todos os dias da semana, pelo canal 07 
da TV por assinatura Claro/Net. O livrete televiso 
mostra dois quadros: o Conhecendo o Estatuto do 
Idoso e o bloco Viver Saber. No quadro Conhecendo 
o Estatuto do Idoso são apresentados através de 
leituras sequenciais os artigos contidos no EI e uma 
vez por mês um profissional com expertise em direito 
comenta os artigos lidos. Já o quadro Viver é Saber 

tem a seguinte configuração: conversa com entrevis-
tados que relatam seus conhecimentos e sabedorias 
acerca de um determinado assunto gerontológico 
pré-determinado; idosos são entrevistados sobre 
o seu processo biopsicossocial; informações sobre 
clubes, grupos e outras entidades do segmento idoso. 
Como nas últimas 03 semanas, 03 programas foram 
inéditos, vamos oportunizamos a dica dos conteú-
dos: o primeiro foi sobre primeiros socorros e o idoso, 
tendo como entrevistado o enfermeiro e socorrista 
da Cruz Vermelha David Lima; o 2º programa que 
destacamos foi com a assistente social e agente de 
políticas sociais Sonaly Bastos, que enfatizou ques-
tões sobre o eleitor idoso e as eleições de outu-
bro/2022, e a 3ª entrevista exibida foi sobre exercícios 
físicos, envelhecimento, velhice e longeviver com a 
professora de educação física e gerontologista Thais 
Guerreiro.

DIFERENTE DE OUTROS papéis da maternagem, na conjuntura atual muitas avós 
auxiliam as filhas, mães de primeira viagem, nos tratos iniciais com suas crias.

   Francisco Silvestre   |  silvestreanjos@bol.com.br

Jornalista e gerontólogo

Poder Grisalho

  Mães avós
Com a expectativa de vida das mulheres sendo superior à dos homens, com o exorbitante número de 
divórcios/separações e com a disponibilidade e favorável condição financeira das avós, hoje em dia é 
comum muitos netos se tornarem filhos/netos. A tendência sociocultural já é bastante discutida e estu-
dada nos meios gerontológicos pelos cientistas, ativistas, militantes e pela sociedade, nas perspectivas 
das vantagens e desvantagens. Diferente de outros papéis da maternagem, na conjuntura atual muitas 
avós auxiliam as filhas, mães de primeira viagem, nos tratos iniciais com suas crias, e continuam a dar 
suporte intrafamiliar (muitos netos, mães e avós moram no mesmo teto) no decorrer dos anos, acompa-
nhando de perto o crescimento dos netos. Os avós geralmente possuem mais tempo livre, que pode ser 
super bem aproveitado na criação dos netos. Todavia, o que é mais verificado é que cada vez mais está 
ficando comum encontrar crianças que são criadas por avós no Brasil (principalmente em Alagoas), seja 
por causa do abandono dos pais, gravidez na adolescência, morte, entre outros motivos. Mas o que há 
de comum em todos os casos, mesmo diante das dificuldades, é o amor, cada um à sua maneira, que os 
avós têm pelos netos. Por isso, nossa coluna também homenageia neste mês de maio, em que se celebra 
o Dia das Mães, as avós/mães alagoanas.



A PERGUNTA É: Quem encomendou a morte do empresário de Rio Largo?Especial

Cassação por compra de votos
Na  t a r d e  d a  ú l t i m a 

quarta-feira (4), o pleno do 
TRE/AL, por unanimidade 
de votos, atendeu às razões 
do MP Eleitoral que susten-
tou que as provas conti-
das no processo são aptas 
a demonstrar a prática de 
captação ilícita de sufrágio 
e abuso de poder econô-
mico em prol da candi-
datura de Vanildo Rufino, 
conforme auto de prisão 
em flagrante, ocorrida em 
novembro de 2020.

Para o procurador regio-
nal Eleitoral Antônio Henri-
que de Amorim Cadete, 
o vereador eleito Vanildo 
Rufino, do partido Progres-
sistas (PP) à época dos fatos, 
e Paulo Roberto, seu cabo 
eleitoral, fizeram uso inde-
vido e ilícito de recursos 
financeiros com o intuito 
de condicionar os votos de 
eleitores de Rio Largo, frus-
trando o processo demo-
c r á t i c o  d e  e s c o l h a  d o s 
representantes do povo.

Comprou 
votos
“Na compra de votos, o 

eleitor não vota baseado em 
suas convicções políticas 
ou ideológicas. Seu direito 
ao voto é comprado pelo 
candidato, que se aproveita 
de sua situação de vulne-

rabilidade social e econô-
mica. Eleições viciadas pela 
compra de votos não refle-
tem a vontade legítima do 
eleitorado”, destaca Antô-
nio Henrique de Amorim 
Cadete.

Segundo o auto de prisão 
em flagrante, Paulo Roberto 
Beserra Leite estava, na 
noite de 14/11/2020, por 
volta das 21h48min, na casa 
de uma eleitora, de posse 
de cadastro de eleitores do 
Município de Rio Largo, 
c o n t e n d o  n o m e,  e n d e-
reço, telefone e valor em 
dinheiro entregue, prome-
tido ou oferecido a cada um 
deles, bem como quantia 
em dinheiro e material de 
campanha do candidato 
RUFINO. Da decisão ainda 
cabem recursos.

Morte de 
Kleber
O empresário Kleber 

Malaquias foi assassinado 
a tiros, no dia 15 de julho 
de 2020, no interior do bar 
da Buchada, localizado na 
Avenida Teotônio Vilela, 
Mata do Rolo, no municí-
pio de Rio Largo. Segundo 
o delegado que coordena 
as investigações, Lucimério 
Campos, não há dúvidas: 
trata-se de um crime de 
mando.

CRIME DE MANDO: Investigações sobre morte de Kléber Malaquias colocam vereador no percurso da vítima

Vereador cassado é suspeito 
no morte de Kléber Malaquias

O parecer do Ministério 
Público Eleitoral (MP Eleito-
ral) foi acatado pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas 
( TRE/AL),  que reverteu 
sentença de primeira instân-
cia, e condenou o vereador 
do município de Rio Largo 
Vanildo Rufino dos Santos, e 
Paulo Roberto Beserra Leite 
por captação ilícita de sufrá-
gio (compra de votos) e abuso 
do poder econômico, durante 
campanha eleitoral de 2020. 
Na decisão do Tribunal, o 
vereador perde o mandato 
e ambos ficam inelegíveis. 
Vanildo é policial civil e um 
dos investigados pela morte 
do empresário Kleber Mala-
quias, executado em julho 
do ano passado no Bar da 

Buchada, em Rio Largo.
Vanildo teria passado pelo 

local do crime após sondar os 
passos da vítima. O vereador 
foi flagrado por câmeras de 
segurança transitando em 
lugares observando Mala-
quias no dia do crime. Até 
o momento, o nome do 
mandante do assassinato não 
foi revelado pelos seis acusa-
dos de participação na morte. 

Apesar de ainda não ter sido 
preso, o vereador continua 
como suspeito. 

Da Redação
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VANILDO RUFINO

Foi cassado por compra de votos mas também é investigado pelo homicídio; para quem ele estaria trabalhando?

Político é 
policial civil, 

trabalhou em 
Rio Largo, e é 

investigado no 
crime de mando



ÁLBUM ‘CONCERTO ÍNTIMO’, do artista Rodrigo Avelino, traz proposta ousada.                                 

   Màcleim   |  macleim@hotmail.com

Colunista

Depois do Play

  Concerto em rumo certo 
Quando do lançamento do primeiro álbum do 
compositor alagoano Rodrigo Avelino, ‘Tempo de 
Ser Feliz’, os releases diziam ter ele uma carreira 
de mais de 12 anos e ser Djavan a sua maior refe-
rência. Essas ainda são verdades inquestionáveis, 
sobretudo, a influência djavaniana no trabalho de 
Rodrigo Avelino. Quanto a esse aspecto, é bastante 
compreensível, pois, atire a primeira pedra quem, 
da geração um pouco posterior ao ícone alago-
ano, não bebeu pelo menos um gole dessa fonte. 
A diferença é que Rodrigo Avelino foi além, cana-
lizando a fonte direto para sua torneira particular. 
Porém, no mais recente álbum, ‘Concerto Íntimo’, 
que acaba de ser lançado nas plataformas digitais, 
Avelino apresenta indícios de libertação da inexorá-
vel comparação ao trabalho do seu “mito” musical e 
tece suaves caminhos em novas direções.       
De acordo com o próprio Avelino, “Concerto Íntimo 
nasceu de uma inquietude: ver espaços ocupa-
dos de maneira igual por homens e mulheres, do 
desejo de unidade entre o popular e o erudito e da 
reunião de canções reflexivas, sobre relacionamen-
tos nos mais variados momentos e intensidades. É 
um disco feminino em sua construção. A palavra 
‘Concerto’ foi pensada principalmente por trazer 
essa igualdade fonética, fazendo referência no 
âmbito musical, mas também com o objetivo de 
fazer com que as pessoas possam mergulhar no 
universo de cada canção, refletindo, identificando-
-se e buscando os seus devidos reparos.” 

Minimalismo Musical
Partindo dessa premissa, o artista optou por um 
conceito minimalista e, certamente, consciente 
de que o minimalismo musical não é tarefa fácil, 
posto que o simples quando objetiva o belo é ainda 
mais difícil de ser alcançado e paradoxalmente 
complexo, uma vez que maturidade e talento são 
pré-requisitos essenciais. O talento de Rodrigo 
Avelino é inquestionável e a proposta minimalista 
do álbum ‘Concerto Íntimo’ é ousada, pois a vulne-
rabilidade foi potencializada em riscos inerentes, ao 
estar desnudo e cristalino. Em contrapartida, favo-
rece à mobilidade artística, à diáfana das canções 
e ao equilíbrio das sutilezas, onde até o silêncio 
reverbera tudo.   
‘Janela’ é a canção que abre o álbum e, como tal, 
amplia a visão dos horizontes que serão desvenda-
dos em ‘Concerto Íntimo’. E o que se descortina, a 
partir dessa janela, é um trabalho delicado, em sua 
essência, com canções pensadas para a formata-
ção de voz, violão e quarteto de cordas. Contudo, 
sinaliza algumas carências, que serão sentidas e 
evidenciadas ao longo das 10 faixas, desse álbum 
bastante singular. Na sequência, ‘Incomum Lugar’ 
dá continuidade à atmosfera da canção anterior, só 
que entra em cena um cricri ukulele, com os seus 
irritantes médios medievais, como uma trova onde 
o inesperado poderia acontecer, mas não acontece. 
Aliás, tem um trecho onde advém um crescendo 
melódico, que poderia ter sido valorizado pelas 

cordas, mas passou batido ao arranjo, sem qualquer 
apogiatura ou nenhum outro ornamento. 
Daí, ‘Meu Interior’ aparece como uma ‘Sina’ 
(Djavan) bem comportada, mas com um pé no 
baião. Novamente, espera-se que as cordas apare-
çam em contrapontos à melodia, porém, tímidas, 
deixam a desejar. Aliás, escrever para quarteto 
de cordas não é tarefa simples, há que se saber os 
meandros e os atalhos, há que se calçar de alguns 
conceitos já formulados e estabelecidos, como, 
por exemplo, o fato de não ser a formação mais 
adequada para camas e sim para contrapontos 
melódicos. Rodrigo Avelino assina os arranjos de 
cordas e foi ousado em fazê-lo. Foi ousado em seu 
empirismo principiante nessa seara. Porém, apesar 
das canções favorecerem à formatação para quar-
teto de cordas, ficou evidente a pouca experiência 
na escrita para essa formação, desconsiderando, por 
exemplo, a tessitura apropriada à algumas ideias 
de arranjos. Fico a imaginar o quanto ganharia esse 
trabalho se tivesse tido a caneta apropriada! 

Participações Especiais
Um dos melhores momentos do álbum foi prota-
gonizado pelas participações especiais de Selma 
Brito e Luiz Martins, ambos ao piano. ‘Vão’ foi a 
canção escolhida. Uma bela canção, que ficou 
ainda mais bela com a delicadeza e musicalidade de 
Selma Brito, que ratificam a grandiosidade artística 
dessa mulher e pianista singular, imprescindível 
à cena musical aquariana.  E por falar em beleza, 
certamente, ‘Invernada’ é a mais bela canção desse 
trabalho! Muitíssimo bem construída em melodia e 
letra, o que ressalta o quanto seria significativo, um 
arranjo mais elaborado à sua altura e merecimento. 
‘Calmaria’, ‘Vivente’, ‘Aos Poucos’ e ‘O Respirar do 
Amor’ (que tem a tessitura das cordas melhor resol-
vida) são pontes para ‘Ao Mais’, canção que finaliza o 

álbum e reafirma, em mim, aquela opinião, aquele 
desejo de curiosidade pelo o que poderia ter sido, 
onde a imaginação insiste em martelar.   
Todas as canções são de Rodrigo Avelino, sem parce-
rias. Portanto, apontam para um crescimento artís-
tico incontestável do compositor, que trouxe à cena 
um álbum muito além do que é raso, mediocrizante 
e tem sido consumido e digerido como música pala-
tável contemporânea. ‘Concerto Íntimo’ tem o dom 
de nos ofertar sua proposta de calmaria perene, de 
leveza flutuante, onde não se sabe o que é começo 
meio e fim. 
 
SERVIÇO
Concerto Íntimo, Rodrigo Avelino
Plataformas digitais: Spotify, Apple Music, Deezer, 
YouTube, YouTube Music
No +, MÚSICABOAEMSUAVIDA!!!
Mácleim (10/05/2022)
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PANDEMIA DEIXOU AS PESSOAS mais preparadas para os imprevistos.

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro
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  Principais tendências 
que vão fundamentar 
o Seguro de Vida
Empatia e personalização serão duas palavras 
presentes nos negócios da nova economia. 
Estes termos, tão poderosos na vida social, 
também terão importantes papéis no âmbito 
corporativo no que diz respeito à construção de 
novos negócios e de novos ecossistemas daqui 
para frente.
No mercado de seguros, em especial na área de 
segmento de vida, não será diferente. Tecnolo-
gias, pessoas e processos ditarão o desenvolvi-
mento de um subsetor que, só entre janeiro e 
abril de 2021, experimentou um crescimento de 
11,5% em comparação com 2020, conquistando 
um faturamento em torno de R$ 15,8 bilhões, 
de acordo com dados da Superintendência de 
Seguros Privados (Susep).
O desafio das seguradoras, principalmente para 
aquelas que lidam no setor de vida, será embarcar 
todos esses conceitos e ações em práticas volta-
das para conhecer cada vez mais as minuciosi-
dades dos clientes. Saber quem são, como vivem, 
o que projetam, o que valorizam e o que buscam 
serão questionamentos essenciais para o plane-
jamento de metas e para a disponibilização de 
serviços personalizados aos compradores.
Em meio às tantas marcas deixadas pela pande-
mia, vimos, por exemplo, uma maior atenção 
das pessoas em estarem mais preparadas para 
imprevistos. Isso afetou diretamente o mercado 
de seguros de vida que, segundo a Susep, 
registrou alta de 16,7% até setembro de 2021 
em relação aos primeiros nove meses de 2020, 
correspondendo a um aumento de R$ 2,43 
bilhões na arrecadação de prêmios.
Para o futuro, aumentar as chances de conheci-
mento dos clientes, apoiar o amadurecimento 
de consumidores e do próprio mercado serão 
questões cruciais para se estabelecer em um 
mundo repleto de propósitos.

  Conclusão
Em suma, esse movimento gerou um novo 
olhar de atenção às seguradoras não só 
por conta do aumento da demanda, como 
também, da entrada de novos perfis no 
mercado. 
Este cenário, tão distinto e complementar ao 
mesmo tempo, mostra ao segmento o quanto 

a economia será circular e fundamentada nos 
elos da inovação no futuro. Em linhas gerais, 
conhecer será o verbo de ação deste setor.
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!



  A barba 
de molho
Por conta do último resul-
tado, o CSA precisa jogar tudo 
que sabe para conseguir uma 
vitória. Repetir a atuação que 
fez contra o Sport não custa 
nada. Nesse jogo contra o 
clube pernambucano, o CSA 
fez um jogo de muita veloci-
dade e pressão, saindo com a 
vitória por 1 a 0, resultado que 
poderia ter sido bem maior. 
Que venha o Operário e que 
o CSA jogue o futebol que o 
treinador Mozart Santos acha 
que o time tem.

  Ítalo 
Rodrigues
E o executivo de futebol do 
CSA, Ítalo Rodrigues, foi 
dispensado. Acredito que 
tenha acabado a paciência 
do presidente Omar Coelho. 
Recentemente, o homem 
do futebol do CSA estava 

batendo de frente com todo 
mundo no clube, inclusive 
demitindo e contratando. Foi 
assim com Marcelo de Jesus 
e outros. E agora, quem vem? 
Até o fechamento da coluna 
andaram falando da volta 
de Raimundo Tavares ou 
Fabiano Melo.

  Vitória da 
tranquilidade
Vencer o jogo contra o 
Sampaio Corrêa era o 
mínimo que o CRB podia 
fazer. Agora, para demons-
trar que está no caminho da 
recuperação, é preciso vencer 

também o Criciúma, em 
Santa Catarina. Na partida 
anterior o time só foi bem 
no primeiro tempo. Depois 
disso, só deu o time mara-
nhense em campo e quase 
saiu com um empate, mesmo 
que o técnico Marcelo Cabo 
não tenha enxergado isso.

ATLETA FOI MEDALHA DE BRONZE em campeonato disputado em São Paulo.Esportes

Que Alagoas é um celeiro 
de talentos para os espor-
tes, isso todo mundo já 
sabe. Craques do futebol, 
como a rainha Marta, Aloísio 
Chulapa. Ídolos da música e 
da arte, como Djavan e Graci-
liano Ramos. Mas o estado 
também tem ganhado desta-
que em outra área: a das artes 
marciais. Espalhados por 
diversas modalidades dife-
rentes de luta, o solo alagoano 
tem ganhado destaque nacio-
nal e até internacional. O mais 
recente foi o caso de Wilhiam 
Mateus, jovem lutador de 
23 anos que conquistou o 
terceiro lugar no Campeonato 
Brasileiro de jiu-jitsu, na cate-
goria faixa preta. 

A competição aconte-
ceu no ginásio José Corrêa, 
em Barueri, interior de São 
Paulo, nos últimos dias 7 e 
8 de maio. Mas essa meda-
lha de bronze não é a única 

da carreira do atleta que é 
natural de Rio Largo, região 
metropolitana de Maceió. No 
currículo, Wilhiam carrega 
muitos outros títulos impor-
tantes e de respeito entre os 
lutadores. E para recontar e 
mostrar a história do jovem 
vencedor, a reportagem de O 
Dia Alagoas conversou com 
ele. 

Como todo brasileiro que 
luta [nesse caso no sentido 
literal] para conquistar os seus 
sonhos, o Wilhiam Mateus 

começou a pisar nos tatames 
logo aos seis anos de idade. 
Ou seja, são 17 anos de muito 
esforço até conseguir viver só 
do jiu-jitsu. De lá pra cá, ele 
já conquistou vários Opens 
Internacionais da modali-
dade. Em seu cartel, ele traz 
ainda o título de campeão 
europeu, campeão sul-ameri-
cano, campeão do Grand Slam 
em Abu Dhabi, medalha de 
bronze no Word Pro Mundial, 
também em Abu Dhabi e 
três vezes terceiro colocado 

no Sul-americano, em 2018, 
2019 e 2020. É tanto título 
que só ler já tira o fôlego. Mas 
ainda não acabou: em 2022 
ele conquistou a medalha de 
bronze também no Campe-
onato Europeu de faixa preta 
e o mais recente foi o terceiro 
lugar no pódio do Brasileirão.

Apesar desse currículo de 
dar inveja, o atleta ainda quer 
mais. Disse que o título mais 
desejado é o de campeão do 
Mundial da modalidade, orga-
nizado pela Federação Inter-
nacional de Jiu-jitsu Brasileira 
(IFBJJ, na sigla em inglês). E 
lamentou o terceiro lugar. 
Segundo Wilhiam, um erro 
cometido na semifinal tirou ele 
da decisão. Para ele, jiu-jitsu é 
como um jogo de xadrez, e essa 
derrota custou caro. 

O jiu-jitsu passou de uma 
diversão para ser a rotina 
diária do jovem. Aos 23 anos, 
ele já tem sua própria escola e 
dá aula da modalidade junto 
da esposa, Andreia Caval-
cante, que também é lutadora. 

O casal treina a arte marcial 
todos os dias, além de minis-
trar as aulas, e Wilhiam ainda 
faz preparação física três 
vezes por semana. A alimen-
tação é sempre balanceada, 
segundo ele, mas na reta final 
“o bicho pega”. O jiujiteiro 
sempre precisa baixar o peso 
para competir.  A preparação 
para o Brasileiro, por exem-
plo, começou em março, com 
dietas mais restritivas e trei-
nos mais pesados. Essa corre-
ria é o que faz do atleta uma 
das referências da sua cidade. 

“É muito gratificante, não 
só representar o nome de 
Alagoas mas também o nome 
da minha cidade que é Rio 
Largo. Sou um exemplo de 
quando você se dedica a um 
sonho e trabalha para colocá-
-lo em prática, ele pode, sim, 
se tornar possível. É isso que 
tento fazer: buscar meus 
sonhos e ao mesmo tempo 
inspirar pessoas e mostrar 
que são possíveis”, finalizou 
Wilhiam.

WILHIAM MATEUS é de Rio Largo e vem representando bem o Estato nas competições de Jiu-Jitsu no País

Lutador alagoano faz carreira 
em competições pelo Brasil
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SEM REFRESCO PARA CRB E CSA na tabela da Série B; ordem é vencer.

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  Ainda não é uma fase crítica
Todo começo ruim assusta. Especialmente por parte da torcida, ficar na parte de 
baixo da tabela nunca é uma coisa boa. Por isso, as cobranças, os xingamentos, todo 
mundo se acha um expert no assunto, indica jogadores, pede demissões e o trei-
nador, quando perde, está sempre errado ou não entende nada. Quando vence, o 
cidadão é o melhor do mundo, é elogiado, a crise desaparece, até chegar um novo 
resultado ruim.
Neste momento está sendo assim: torcedores do CRB, ainda na bronca com o time na 
lanterna da Série B. Por outro lado, os que torcem pelo CSA estão sempre assustados 
com mais uma derrota, o que, dependendo dos resultados da rodada, pode colocar o 
time também no Z-4. Nos últimos três jogos, o CSA empatou com o Criciúma, perdeu 
para o Vasco da Gama, e perdeu, novamente, para o América/MG, esse jogo pela 
Copa do Brasil, sacramentando a sua eliminação.
Como não existe jogo fácil no Campeonato Brasileiro, o CRB tem que esquecer tudo 
o que fez e deixou de fazer até agora. Seu jogo desta nova rodada é diante do Crici-
úma, em Santa Catarina. O adversário vem de derrota e a ordem no clube é vencer. O 
CSA recebe, no estádio Rei Pelé, o Operário de Ponta Grossa/PR. Na última vez que 
eles se enfrentaram, o time paranaense venceu de virada, 4 a 2, também em Maceió.

Thiago Luiz
Estagiário

l No segundo tempo diante do 
Sampaio Corrêa, o CRB não deu 
um chute a gol. O adversário fez 
um gol. Marcelo Cabo disse que o 
CRB equilibrou o jogo. O Sampaio 
deu 13 chutes a gol, contra zero 
do CRB. Que equilíbrio é esse?
l A torcida do CRB saiu feliz 
com a vitória, mas preocupada 
com o rendimento do time. 
Marcelo Cabo foi vaiado e acha 
que tudo isso é normal. Reclama 
das contusões e elogia jogadores 
que não rendem em campo. 
Contra o Criciúma não terá o 
atacante Anselmo Ramon, com 
três cartões amarelos;
l Quem pensa que o ambiente 
interno do CSA está tranquilo, se 
engana redondamente. Além da 
crise entre dirigentes – espe-
cialmente entre Omar Coêlho e 
Rafael Tenório – que procuram a 
imprensa para soltar farpas um 
com o outro, não resta dúvida 
que isso arranha a imagem do 
CSA na mídia;
l Além do mais, essa semana, 
o presidente do Conselho 
Deliberativo do CSA, Rafael 
Tenório, divulgou um áudio onde 
responde a um cidadão, que é 
torcedor do CSA, que não pode 
ser comparado ao bicho Carcará, 
porque não gosta de “viado”. 
Olha só o fundo do poço que o 
CSA chegou. Meu Deus!

  ALFINETADAS...

FAIXA PRETA EM JIU-JITSU, O ATLETA
Wilhiam Mateus conseguiu o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro



REUNIDOS 

Depois de tanto 

tempo sem eventos, 

foi uma festa reen-

contrar os amigos 

das redações em um 

ambiente festivo, 

como o promovido 

pela Abrasel AL e 

Maceió Shopping, na 

quinta-feira passada.  

O CHEF 
Rafael Gendiroba 
foi o Chef convidado 
para assinar o buffet 
do evento, que con-
tou com um desfile 
de canapés e uma 
receita, preparada 
ao vivo. O Chef que 
já tem 10 anos de 
carreira, preparou 
um arroz de frutos 
do mar, com vieiras e 
crispy de alho-poró. 
Mas, além das comi-
das deliciosas, Rafael 
distribuiu a sua 
simpatia contagiante. 
Parabéns!

ARENA 

Em parceria com o 

Maceió Shopping, 

a Abrasel Alagoas 

inaugurou também a 

Arena Gastronômica, 

que fica até este do-

mingo (15), na praça 

central do shop-

ping. Por lá, Chefs 

ensinarão receitas 

ao vivo, com direito 

à degustação dos 

pratos pelo público.  

IMPRENSA 

Maíra Malta e 

Rafaella Ro-

mariz assinam 

a assessoria 

de imprensa 

da Abrasel AL 

e reuniram um 

time de peso 

do jornalismo 

na cobertura 

do evento de 

lançamento da 

16ª Edição do 

Brasil Sabor em 

Alagoas. 

PATROCÍNIO 

Sem o apoio de 

grandes marcas 

o mundo dos 

eventos não 

existiria. A PITÚ 

é parceira da 

Abrasel Alagoas 

no Brasil Sabor 

2022, e Sílvio 

Monteiro, repre-

sentante comer-

cial da PITÚ em 

Alagoas, presti-

giou o evento de 

abertura.   

FESTIVAL GASTRONÔMICO marca o retorno 
dos eventos em clima de festa e boa comida.

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalhaí
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FESTA DA GASTRONOMIA 

A Abrasel Alagoas deu início à 16ª edição do Festival Brasil Sabor, que acontece em 30 bares e restaurantes de Alagoas 

até o dia 29 de maio. O presidente da entidade, Brandão Jr., recebeu autoridades, Chefs, patrocinadores e imprensa 

em evento concorrido na noite da quinta-feira passada, na Arena Gastronômica no Maceió Shopping.



A Equatorial fez uma 
jogada de mestre com o lança-
mento do posto de abaste-
cimento de carros elétricos, 
inaugurada na quarta-feira 
passada, ao lado do Corre-
dor Vera Arruda. Com uma 
visão voltada para sustenta-
bilidade e a eletrificação dos 
carros em Alagoas, foi aberto 
ao público um espaço dedi-
cado à recarga de carros, bici-
cletas e derivados de motores 
elétricos. Ao passar pela 
Avenida Engenheiro Paulo 
Brandão Nogueira e olhar 
para a esquerda, há uma 
grande estrutura metálica 
azul, repleta de placas sola-
res. Essa iniciativa trará mais 
comodidade e praticidade 
para os usuários dos veículos. 
“É um projeto de inovação, 
um marco com uma tecno-
logia nova que irá desenvol-
ver todo um mercado novo 
da mobilidade elétrica. Esse 
é o primeiro eletro posto 
público gratuito, abastecido 
com energia solar de Maceió 

e a Equatorial está trazendo 
esses protagonismos para 
oferecer para a população 
e fomentar o crescimento 
do setor”, afirma Lucas 
Pinheiros, coordenador do 
projeto pela Equatorial. Essa 
iniciativa é uma parceria da 
prefeitura de Maceió com a 
Equatorial. Após um estudo, 
foi escolhida essa região do 
Stella Maris, próxima ao 
Corredor Vera Arruda, como 
o local ideal para dar o start na 
formação da ideia. Ao andar 
na bicicleta elétrica, a secre-
taria de Turismo de Maceió, 
Patrícia Mourão, comparou 

a sensação com um beijo. 
“Esse tipo de posto será com 
certeza replicado em vários 
outros pontos da cidade e essa 
iniciativa das bicicletas elétri-
cas é uma sensação maravi-
lhosa. Sabe aquela emoção 
que de repente você começa 
a beijar e faz (urruuuu)? É isso 
que aconteceu”, descreveu. 
Para ter acesso à bicicleta será 
necessário baixar o aplica-
tivo, fazer o cadastro e seguir 
o passo a passo. Cada pessoa 
poderá andar durante 1h 
pelas proximidades do eletro 
posto, aproveitando assim, 
mais esse atrativo de Maceió. 

Há 60 anos a Jeep® 
Gladiator era lançada, 
deixando sua marca no 
mundo das picapes. Com 
personalidade e força que 
só um Jeep pode ter, ela 
repetiu o sucesso aberto 
pelo icônico Willys, ofere-
cendo,  inclusive,  uma 
versão militar derivada do 
modelo civil — caminho 
inverso do trilhado pelo 
primeiro Jeep do mundo. E 
toda essa história vai estrear 
em breve no Brasil mais 
moderna, capaz e versátil 
do que nunca. A nova Jeep 
Gladiator irá chegar ao país 
com tecnologias inéditas, 

maior capacidade off-road 
do segmento e o exclusivo 
DNA aventureiro da marca. 
A Jeep vai redefinir os limi-
tes da aventura entre as 
picapes no Brasil com muita 
tecnologia, força e soluções 
inéditas ao segmento, como 
as portas e teto removíveis e 
o para-brisa rebatível para 
proporcionar uma incrível 
experiência open-air, em 
completa conexão com a 
natureza. Outra novidade 
é a câmera frontal off-road, 
que permitirá aos aven-
tureiros encarar qualquer 
desafio de frente, superando 
todos os obstáculos!  Uma 

picape com muita versatili-
dade para proporcionar aos 
amantes da aventura ainda 
mais experiências incríveis. 
Trilhas, contato com a natu-
reza e diversas possibilida-
des, principalmente com a 
utilização da sua caçamba e 
da sua capacidade de rebo-
que para transportar tudo 
o que for necessário para 
superar qualquer desafio! A 
Gladiator repete os atribu-
tos já consagrados da marca 
e adiciona a versatilidade de 
uma picape para oferecer 
ainda mais possibilidades 
de aventura e ser a nova refe-
rência do segmento 4x4.

Citroën C4 Cactus 
amplia participação 
entre os SUVs com 
crescimento de 47%
Mesmo diante dos desafios 
impostos pelo mercado, o 
Citroën C4 Cactus segue 
com uma performance 
sólida ao longo de 2022. 
Nos primeiros quatro 
meses do ano o SUV 
aumentou seu volume 
de vendas em quase 50% 
em comparação com o 
mesmo período do ano 
anterior. Esse movimento 
contrário à tendência 
do segmento e indústria 
fez com que o C4 Cactus 
dobrasse sua participação 
no mercado total, além de 
ampliar seu market share 
entre os SUVs compac-
tos em 82%. “Os robus-
tos números de venda 
do Citroën C4 Cactus 
mostram que nosso 
produto segue atendendo 
às demandas de um cliente 
cada vez mais exigente, 
que busca o melhor custo-
-benefício em um carro 
moderno, eficiente, bonito 
e com muito desempe-
nho em qualquer versão”, 
comenta Edgard Alexan-
drino, Diretor Comercial 
da Citroën Brasil.

Nova Nissan Frontier 
oferece tranquilidade
A Nova Nissan Frontier vai 
além de ter sido dese-
nhada para fazer mais. 
Para deixar quem adquire 
a nova picape tranquilo 
em todos os momentos, 
mesmo quando o assunto 
são manutenções, a 
Nissan avaliou a experi-
ência de uso dos clientes 
e obteve um custo de 
propriedade imbatível 
no segmento. Além dos 
três anos de garantia sem 
limite de quilometragem e 
da cobertura da assistên-
cia 24 horas do Nissan Way 
Assistance – que oferece 
serviços de assistência em 
caso de pane, colisão, furto 
ou pneu furado gratuita-
mente.
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com o primeiro posto de auto atendimento para carros elétricos.
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   Igor Pereira   |  igor93279039@hotmail.com

Jornalista

O DIA Alagoas

Moto Brasil terá atração 
especial com estreia da 
Harley-Davidson Pan 
América
Tem estreia confirmada 
no Salão Moto Brasil 
(SMB) 2022. E que estreia! 
A Pan America, a inédita 
big trail da Harley-Davi-
dson, será apresentada 
oficialmente no país entre 
os dias 26 e 29 de maio, 
no Parque Olímpico do 
Rio, durante o evento que 
mais entende o Mundo 
das Duas Rodas. O maior 
salão de motocicletas 
do ano será palco para o 
lançamento, no Brasil, 
da primeira grande 
aventureira da Harley, 
que estará ao lado de 
outros modelos da marca 
norte-americana – repre-
sentada no evento pela 
Rio H-D. Lançada no ano 
passado, a Pan America 
terá vendas iniciadas no 
segundo semestre. A moto 
traz um novo chassi e é a 
primeira da fabricante a 
usar o motor Revolution 
Max. Com dois cilindros 
em V, o propulsor de 
1.240 cm³ refrigerado a 
água trabalha com um 
câmbio manual de seis 
marchas e tração traseira. 
O conjunto gera 150 cv de 
potência a 9.000 rpm e 13 
kgfm de torque máximo a 
6.750 rpm. A Pan America 
virá para o mercado brasi-
leiro na versão Special. 
Com 258 kg de peso seco, 
a aventureira usa suspen-
sões Showa, com garfo 
dianteiro invertido de 47 
mm e curso de 190 mm 
com ajustes de pré-carga.

   DUAS  |  RODASMaceió entra cada vez mais no 
mundo da eletrificação automotiva

Jeep Gladiator está chegando ao 
Brasil para redefinir o segmento
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O primeiro livro sobre
futebol em Alagoas

Dois
dedos

de
prosa

Esta é uma outra informação passada por Contexto/Tribuna Independente em  número 
de fevereiro de 2012 e que merece ser trazida para os torcedores de hoje. Gira em torno de 
Renato Sampaio com seu trabalho pioneiro sobre a história de nosso futebol. Esta é, na reali-
dade, a maior aventura realizada no campo futebolístico. É um livro interessante do qual 
tiramos uma segunda edição em livro sobre o esporte bretão que preparamos em parceria 
com o grande Jorge Moraes, um dos grandes cronistas desportivos das Alagoas.

Obs. Por lapso meu, deixou de ser colocado na edição anterior, que a foto do enterro do 
Lauthenay Perdigão foi retirada do site Cada Minuto. Peço desculpas ao Cada Minuto e ao O 
Dia. Por outro lado, talvez valha a pena saber que ‘Um pequeno bilhete’ em Contexto/Tribuna  
Independente, corresponde aos ‘Dois dedos de prosa’ em Campus/O Dia. Fiquei incerto, se 
foi mesmo o Sir Stanley House.

Vamos ler!
Um abraço,

Luiz Sávio de Almeida
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Este texto estava no meu arquivo e bote tempo; não sei 
a data [...] Foram muitos encontros com Renato e recordo, 
perfeitamente, das conversas na varanda de entrada de 
sua casa, com o velho Phillips K-7 rodando, meu primeiro 
gravador comprado por influência do Théo Brandão. 
Renato era fechado, mas bom cara. Na verdade, caiu fora de 
Maceió por uma situação perigosa que viveu. Sem querer, 
ouviu o papo de dois figurões e, sem pensar, colocou a boca 
no trombone ao querer dar um furo. Resultado: ra, re, ri, 
ro, rua. Foi embora. Dele guardo um presente: um caderno 
onde colava as crônicas que escreveu sobre futebol. Estou 
cuidando da reedição do livro. Quem sabe a Associação dos 
Cronistas e a Federação ajudam nesta empreitada? Renato 
merece pela coragem que teve de conseguir ver um objeto 
inusitado para a intelectualidade alagoana: a bola como 
motivo de escrita. Eu perdi meu exemplar, mas Lauthenay 
me emprestou o dele [...]

Um tema escorraçado 
Renato Araújo Sampaio é um nome desconhecido pela 

nova geração que se interessa pelo futebol nas Alagoas; mas 
seu nome é muito mencionado pelos companheiros da época 
em que andou por Maceió, trabalhando na imprensa. Renato 
foi quem produziu o primeiro livro sobre o futebol em Alagoas 
e, sem dúvida, um dos primeiros do Brasil. Neste sentido, 
tanto pela época quanto pela qualidade, pode ser considerado 
um clássico da literatura brasileira especializada. Seu grande 
pecado foi ter sido escrito em idioma caeté e, aí, sumiu no 
Brasil e sumiu nas Alagoas. Trata-se de livro simples, sem revo-
ada teórica, mas honesto na tentativa de produzir sobre docu-
mentos e história oral e de uma coragem temática inusitada 
para a época provinciana, quem sabe desafiando o tempo em 
que foi escrito e publicado. 

É um trabalho de natureza expositiva positiva e paga um 
preço: o futebol se faz abstratamente, desvinculado das raízes 
estruturais, como se estivesse em qualquer tempo e em qual-
quer espaço, pouco ou nada indicando sobre o modo como ele 
se fez alagoano. Poderia ser nas Alagoas, como poderia ser em 
qualquer outro ponto, pois não possuía amarras. Ali estava o 
futebol posto na solta do tempo, não havendo uma ponte clara 
para que se entrasse na terra das Alagoas, a pelota corria em 
um campo também sem tempo e quem sabe era uma bola 
ahistórica. Seria querer demais, que naquela altura da vida e 
naquela motivação pessoal, Renato fosse além do que produ-
ziu. A ideia era brilhante e capaz de gerar uma visão do que se 
havia passado em Maceió, após o que se pode considerar como 
o ano inicial do pé na bola alagoano: 1908.

O futebol estava contundentemente posto na vida do 
povão. Esta é a grande vantagem do livro. Por outro lado, o 
que poderia ser cobrado de um rapaz que se infernizava 
história adentro? Um rapaz que desejava inovar numa Maceió 
daquele tempo e ainda por cima nos cueiros de sua carreira 
jornalística? Nada mesmo a cobrar e apenas um bom sorriso 
aliado ao elogio; ele teve foi uma atitude louvável ao romper 
com o vai-vem da intelectualidade alagoana, abandonando o 
que poderia ser um tema consagrador em termos de prestí-
gio e status, para dedicar-se ao prosaico do povão, trocando 
espadas e canhões reais ou de oratória por bolas, pés descal-
ços e algumas chuteiras. E rompeu em boa companhia, pois 
Lêdo Ivo teve a boa-vontade e inteligência para escrever o 
prefácio. Renato colocou o lápis debaixo do braço e saiu por 
aí, entrevistando mundo de gente, lendo velhos documen-
tos, conversando com jogadores e dirigentes, agarrado com 
o tema meses a fio.

Se ainda hoje (note-se o ano deste texto, LSA), o futebol não 
é um tema que desperte suspiros intelectuais, naquele tempo 
deveria ser pior. Quem iria transformar em tema de livro a 
correria atrás de uma bola? Graciliano Ramos meteu o pé no 
futebol quando ele andou pintando em Palmeira dos Índios. 
Tá lá, nas páginas de O índio. Imagine-se que Alagoas vivia a 
construção de sua historiografia guardiã de um enfoque moral 
classista, escrita pelos homens bons, para os homens também 
bons e ter-se-á quanto o futebol seria um tema escorraçado, 
especialmente quando a elite abandonou os grounds, prefe-
rindo financiar pobres para darem o espetáculo que, quanto 
mais comprado, mais interessante seria. 

Um pequeno bilhete sobre o 1º livro alagoano sobre futebol 

O primeiro livro sobre a história do futebol em Alagoas

   ARTIGO  |  Luiz Sávio de Almeida Professor
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COMPRE autores alagoanos na Quilombada.

Uma pequena virada de mesa
Renato deu uma guinada de muitos graus no que 

seria uma carreira intelectual esperável em Alagoas. 
Fugiu do que seria idealizável no compasso da 
música provinciana. Ele teve à sua frente todo um 
beletrismo a vencer, pois era de bom tom participar 
de cultos heroicos, dos encontros lítero-musicais 
e continuar abonando as excelências da jamais 
extinta Guarda Nacional, que gerou coronéis em 
substituição aos barões. Na verdade, poucos se 
recusariam à facilidade da consagração e, neste 
contexto, o livro não deixa de ser uma virada de 
mesa, mas sem qualquer efeito no panorama inte-
lectual, que jamais poderia considerá-lo como um 
igual.

Aparece um livro que pensava em goals e isto 
dessacralizava o universo histórico, buscando 
o humilde de times que treinavam em vacarias, 
expectativas que se faziam em ambições de peque-
nos funcionários. Era diferente. Uma espécie de fora 
de propósito, coisa meio amalucada e não fosse o 
gracioso que poderia gerar, seria difícil de ser dige-
rida. Renato inovava, mas isto não quer dizer que 

se processava qualquer maior mudança no pano-
rama. Até mesmo deve ser considerado que a elite 
se encontrava consagradamente rural, preservando 
a teia ideológica ruralesca. Renato Sampaio ensaia 
seus andares pelo manto urbano, que se insinuava 
nos contrafortes desta mui querida Maceió.

Quase nascia em Viçosa. Quem era este auda-
cioso? Afinal de contas, era um pioneiro. E lá vai 
conversa e chega Zequito Porto e chega Floriano Ivo 
Júnior. Conversa vai e conversa vem e disseram que 
ela havia sido do Conselho Nacional de Economia. 
E vai que vai, de andança em andança, descobri que 
era pai de um amigo, o físico Renelson Sampaio, 
com quem eu havia trabalhado no levantamento 
ecológico cultural do que era chamado de complexo 
lagunar-estuarino das lagoas Manguaba-Mundaú. 
Após toda uma caminhada de adivinhação, fomos 
encontrá-lo em sua casa, tranquilamente tomando 
a sua insulina. 

Era um homem vindo de família pobre; seu 
pai chamava-se Manoel Correia Sampaio e sua 
mãe, Júlia Araújo Sampaio. Ele nasceu em Major 
Izidoro, no dia 20 de maio de 1921, nasceu e foi 

levado imediatamente para Viçosa, onde seu pai foi 
trabalhar no beneficiamento do algodão. Ele fica 
em Viçosa, faz o curso primário no Grupo Escolar 
Treze de Outubro, de onde guardaria a figura da 
professora Ivone Torres. Viçosa seria o padrão, mas 
o capital agrega o campo de futebol a este complexo 
de padrão urbano. Obrigatoriamente, Viçosa teria 
futebol. 

A meninada do interior sempre viveu inven-
tando divertimentos e eram criados os tempos de 
brincadeira. Tempo de pião, tempo de papagaio... 
O futebol resistia a isto, mesmo em tempo inver-
noso. E foi em Viçosa que Renato se aproximou do 
futebol. O seu tempo de infância parece não ter sido 
agradável. Renato - ao conversar - sempre passava 
raspando por ele e dava um salto para Maceió. Num 
de repente, nascia e estava em Maceió, onde ele 
continuou pobre e morando na Rua Formosa, parte 
do complexo urbano da Levada. Aqui, com a difi-
culdade da roupa cochicada e do dinheiro faltando 
- vez em quando o professor Guedes Lins ajudava - 
ele fez o exame de admissão para o Liceu Alagoano e 
no ano de 1936 começa a trabalhar como jornalista.

Jornalista e história de vida  
Começou a trabalhar na Gazeta de Alagoas, 

como aprendiz de revisor em 1935; seu aprendi-
zado como revisor foi realizado em O Semeador, 
em trabalho conseguido por Manoel Valente de 
Lima. Posteriormente, ele passa a fazer maté-
rias sobre futebol e polícia. O salário dava para ir 
suprindo suas necessidades: 150 mil réis por mês, 
além de faturar comissões; quando o assunto era 
carnaval, tinha como certa a propaganda de J. 
Barros; quando era economia, entravam em cena 
Flávio Luz e Morgado Pinto. 

Chamado por Afrânio Melo, vai ser revisor 
do Jornal de Alagoas, fazendo o turno da tarde; 
apesar do dinheiro que entrava, a dificuldade 
era grande. Tanto que em uma de caderneta de 
aula, ele anotou cuidadosamente: “Comprei meu 
sapato, no dia de 20 de dezembro de 1937”. Era 
o famoso sapato da festa, quem sabe o calçado a 
ser guardado com cuidado e parte do conjunto de 
peças que se conhecia como a roupa de ir pros 
cantos, a roupa da missa no domingo e por aí vai. 
A temporada no Jornal de Alagoas foi curta. Na 
mesma caderneta está anotado: “Entrei no Jornal 
de Alagoas no dia 31 de janeiro de 1938; saí no dia 
8 de maio de 1938”. 

O grande incentivador de sua carreira em 
Maceió foi Sílvio Almeida, que era responsá-

vel pela área comercial da Gazeta. Foi a partir 
de Sílvio que passou a manter contato com as 
empresas de Maceió, angariando propaganda, 
fazendo corretagem e aumentando o salário. Pelo 
mesmo Sílvio vai ingressar na crônica esportiva, 
escrevendo seus primeiros artigos e passando a 
manter coluna, incentivado sempre por Zequito 
Porto que o orientava na redação das matérias.

Quando sai de Maceió, o aprendizado reali-
zado em nossas pequenas redações vai ser de 
extrema valia, mesmo quando passa a ser revisor 
do Jornal do Brasil e redator de O Meio Dia. Ele vai 
ter toda uma carreira ligada aos grandes jornais: 
Diário Carioca, Diário de Notícias, Observador 
Econômico. Nesse seu caminho, deve ser dado 
especial destaque à sua participação na revista 
Desenvolvimento e Conjuntura. Ele foi fundador 
e diretor. Fora Desenvolvimento e Conjuntura, 
Renato fundou um pequeno jornal em Maceió, 
tendo circulado alguns poucos números: Demo-
cracia.

Desenvolvimento e Conjuntura era porta-voz, 
no campo técnico, da Confederação Nacional das 
Indústrias e, como o próprio título revela, anali-
sava a conjuntura do ponto de vista do desenvol-
vimento. Renato dirigia o corpo redatorial e era 
membro do Conselho Técnico Consultivo, com o 
primeiro número tendo aparecido em 1957, com 

sua apresentação trazendo um texto de norte para 
a revista. Isso gerará polêmica acirrada com o 
grupo de Eugênio Gudin, especialmente quando 
se tem a famosa Instrução 113 da SUMOC. 

A vida de Renato vai se misturar à defesa da 
industrialização, montagem de um parque nacio-
nal que sustentasse a tese da substituição das 
importações. É nisso que se dá o choque com a 
visão do grupo de Eugênio Gudin e que acaba, 
inclusive, por franco debate na imprensa. A vida 
de Renato, portanto, ao fazer-se no Rio de Janeiro, 
deixava uma imensa distância da crônica espor-
tiva, mas restou-lhe a prudência de continuar 
torcendo pelo Clube de Regatas Brasil. 

Ao sair, encontra um novo caminho e vai para 
uma série de trabalhos ligados à história do Brasil; 
prepara prefácio para a reedição do livro clás-
sico de Simonsen; pronuncia conferência sobre 
Simonsen na Confederação Nacional da Indústria. 
Torna-se, também, um dos fundadores e membro 
do Conselho Técnico do Instituto Roberto Simon-
sen para o Desenvolvimento Econômico, Conse-
lho do qual faziam parte D. Helder Câmara, Josué 
de Castro e outros. Participa de curso patrocinado 
pela Cepal, ministrando aulas sobre a evolução 
do processo industrial brasileiro, quando a temá-
tica histórica fica em evidência, posta sob a ótica, 
do desenvolvimento.
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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

A saída de Maceió 
Renato teve que sair de Maceió para enfrentar 

a vida, antes que Maceió enfrentasse a dele. É na 
economia que vai fazer sua carreira culminando 
por uma cátedra e pela participação, a convite de 
Juscelino, no Conselho Nacional de Economia e ali 
funciona como representante da vertente indus-
trial, que argumenta com a necessidade de se 
fundar e firmar um setor secundário nacional. É 
por tal motivação que entra em debate com o grupo 
de Gudin, conhecido como pai do monetarismo 
brasileiro. Na verdade, na medida em que entrou na 
implicação entre conjuntura e desenvolvimento, 
fatalmente seria levado a uma posição contrária 
a de Gudin. Na medida em que a problemática do 
desenvolvimento nacional entrasse em discussão 
face à substituição de importação, iria contra qual-

quer privilegiamento do setor internacional.
Esta sua preocupação, leva a que seja professor 

de Evolução e Conjuntura da Faculdade de Ciências 
Econômicas da Universidade do Rio de Janeiro; será 
conferencista da ESG, ISEB, CEPAL. Esta sua ativi-
dade conduz em 1957, a que seja nomeado membro 
do Conselho Nacional de Economia. Na realidade, 
toda a sua carreira é ligada às representações patro-
nais e isso acontece primeiramente na Bahia, de 
onde vai assentar-se no Rio de Janeiro e em Brasília. 

A carreira baiana começa com cargo na Comis-
são de Planejamento Econômico do Estado da 
Bahia, ano de 1953, posição em que permanece 
até 1956. Contudo, a vida baiana é iniciada em 
1948, quando ingressa na Suerdieck como Asses-
sor Técnico, passando a subdiretor e a superinten-
dente.

 É através da vinculação com a Suerdieck que 
fará parte do Conselho de Representantes da Fede-
ração das Indústrias do Estado da Bahia e do Serviço 
Social da Indústria. Torna-se vice-presidente da 
Federação e seu representante junto à CNI, termi-
nando por dirigir o Departamento Técnico daquela 
entidade. Ainda ligado à vertente industrial, vai ser 
superintendente-adjunto e chefe da Assessoria de 
Programação e Orçamento do Centro Industrial de 
Aratu. 

Por último, dirigiu o Banco Regional de Brasí-
lia, parecendo-nos que foi, também, presidente 
da Companhia de Desenvolvimento de Alagoas. 
Renato foi membro do Conselho Técnico do Insti-
tuto do Fumo da Bahia, diretor do Departamento 
Nacional de Mão de Obra e Salário, além de outras 
participações em menor escala.

Chegando ao livro 
A lista do que andou fazendo, depois que saiu 

de Maceió, é grande. E vamos cada vez mais nos 
afastando de seu livro, curiosamente chamado 
de À Margem do Futebol. O próprio título merece 
explicação; ele o considerava como se fosse um 
ponto de partida para poder escrever outros 
tantos. É daí que o futebol está à margem. 

Ele tinha vontade de ampliar para casos, 
contos, fazer do futebol uma espécie de abertura 
para uma intensa atividade literária. Os casos 
faziam com que vibrasse. É assim que ele relem-
bra Segismundo Cerqueira que tinha a mania de 
ir a campo carregando um guarda-sol ou guarda-
-chuva a depender do tempo. O engraçado é que 
Segismundo ia andando atrás da bola como se 
fosse bandeirinha e ai de quem ficasse na frente. 
Quando terminava o jogo, deveria ter perdido 
alguns quilos.

 Lembro de uma história que o Renato me 
contou sobre um jogador que fechava os olhos 
quando ia chutar. Era uma mania da qual não se 
livrava. Um dia mandam que ele vá cobrar um 
pênalti. Ele se prepara, fecha os olhos, corre e a 
bola ficou lá, quieta. Ele passou por ela. 

Tanto Renato era amigo do pessoal do futebol, 
quanto do grupo de rapazes intelectualizados, 
tanto que Lêdo Ivo vai escrever o Prefácio. Renato 
fez uma tiragem de 2000 exemplares e hoje é uma 
raridade; foram penosamente impressos de cem 
a cem, na velha e antiga tipografia Machado. 

A imensa bóia
Renato saiu distribuindo com o pessoal de 

futebol, jogadores e dirigentes. É que ele pensava 
o livro como extraordinário sucesso de mercado 
e, daí, os dois mil exemplares. Pensava, também, 
que falando de tanta gente, iria vender fácil. Todo 
mundo se interessaria pela compra. A impressão 
custou a bagatela de quase três contos de réis. 
Praticamente, passou uns seis meses sem traba-
lhar, apenas cuidando da edição. Além disso, 
esperou uns oito meses, para que Elói Paulírio 
entregasse o clichê da capa, todo esculpido na 
ponta de canivete com a figura do Renato sentado 
e em manga de camisa. Dizia-me Renato que 
recebeu uma corda imensa para escrever o livro. 

Quando viu o primeiro exemplar, saiu emocio-
nado, julgando ter escrito uma obra-prima e 
sentindo-se inteiramente consagrado. Levou 

correndo para vender no Enéias, no Ramalho. 
Colocou na vitrine de A Brasileira, levou para a 
Casa Normande, Loja do Povo, Bilhar do Comér-
cio, Sapataria do Ferreira. Conseguiu vender e 
entre tudo saíram uns 250 exemplares. Mas algu-
mas pessoas e empresas adquiriram em quanti-
dade: Flávio Luz, José Dionísio Sobrinho, Mauro 
Paiva, Paulo e Pedro Pedrosa.

Zequito Porto foi o grande mentor. Deu a mão, 
ajudou na elaboração, apresentou a diversas 
pessoas; finalmente, colocou Renato em contato 
com o grande mundo do futebol da época. Renato 
foi a Penedo e Palmeira dos Índios à procura de 
informações. Paulo e Pedro Pedrosa ajudaram; 
consultaram a documentação que estava dispo-
nível por parte do CRB e do CSA. Um grande auxí-
lio foi dado por Pai Manu e também pelo célebre 
engraxate: Rás Gonguila. Renato leu durante 
um ano e meio; debruçou nos jornais do Insti-
tuto Histórico. Foi desta forma que apareceu 
“À Margem do Futebol”. Hoje, uma raridade. Se 
não foi a primeira tentativa para compreender o 
nosso futebol, foi a primeira apresentação siste-
mática do que se havia plantado até à década de 
trinta do século XXI.


