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“O Governo tem
projetos para o
fortalecimento dos
povos indígenas”
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PRÉ-CANDIDATOS, FÁBIO COSTA E THIAGO PRADO FORAM DENUNCIADOS PELO DELEGADO-DEPUTADO FRANCISCO TENÓRIO

Delegados fazem pirotecnia com
ações e não aceitam as críticas
Os delegados Fábio
Costa e Thiago Prado reagiram com chumbo grosso às
denúncias de ‘espetacularização’ que os dois fariam
em operações policiais. As
ações são gravadas e leva-

das às redes sociais deles. A
denúncia foi feita na Assembleia Legislativa pelo delegado-deputado Francisco
Tenório. Costa e Prado são
pré-candidatos a deputado
federal e estadual, respec-

tivamente. Chico Tenório
é candidato à reeleição. Na
reação, os dois delegados
disseram que não foram
investigados por nenhum
homicídio, afirmando nas
entrelinhas que Chico Tenó-

rio já. No entanto, Fábio
Costa é o delegado cujo
nome é o que mais consta
nas ações policiais com
Auto de Resistência à Prisão,
com mortes de acusados
em crimes. Há, pelo menos,

PREJUÍZOS

duas dezenas de mortes
num breve levantamento,
e m o p e ra ç õ e s p o l i c i a i s
comandadas ou com a participação dele. Não ser investigado não é o mesmo que
ser inocente. Página 3

ELEIÇÕES

Lessa sinaliza
para Rui e gera
desconfiança
no seu grupo
Página 3

VETO À NISE

“Loucura,
loucura,
loucura do
Presidente”
Página 2

FUTEBOL

RIOS TRANSBORDARAM
No Estado e deixaram mais de 3,5 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas, conforme dados atualizados na sexta-feira (27) pela Defesa Civil Estadual

Defesa Civil atualiza: em 48h de chuvas,
mais de 3,5 mil alagoanos são afetados
O boletim atualizado da
Defesa Civil Estadual, liberado às 11h da sexta-feira (27),
informa que 3.572 pessoas
foram afetadas pelas intensas
chuvas que atingem o estado
desde a quinta-feira (26), em

33 municípios alagoanos. De
acordo com a Defesa Civil
Estadual, até esta sexta-feira
havia 1.752 pessoas desabrigadas e 1.820 desalojadas. O município com maior
número de desabrigados é

São Miguel dos Campos, com
525 pessoas desabrigadas e
432 desalojadas, totalizando
957 pessoas afetadas pelas
chuvas. Na capital, a Defesa
Civil Estadual registrou 89
pessoas desabrigadas e 485

desalojadas. Outros municípios bastante atingidos pelas
chuvas são Rio Largo, com 297
desabrigados; Feliz Deserto,
com 272 desabrigados e desalojados; e Coruripe, com 261
desabrigados. Página 11

CHEGOU A VEZ DAS
Atletas e árbitras em Alagoas

Copa Rainha
Marta envolve
30 equipes na
competição
Página 10
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Expressão

A GRANDE NISE DA SILVEIRA e a miúda figura de um Presidente da República.

EDITORIAL

Choque de realidade
Qualquer país que tenha como herói da pátria uma
cientista da envergadura da psiquiatra Nise da Silveira a
dignificaria com as honrarias mais elevadas. Exclui-se o
Brasil, da era Bolsonaro, capaz de negar a importância
da alagoana: “não é possível avaliar a envergadura dos
feitos da médica Nise Magalhães da Silveira e o impacto
destes no desenvolvimento da Nação, a despeito de sua
contribuição para a área da terapia ocupacional”. Com
esta “justificativa”, ele vetou o nome da psiquiatra no
‘Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria’. Vale lembrar que a
homenagem à médica foi aprovada pelo Senado.
Provavelmente para ele herói ou heroína tem que
empunhar uma arma, ou talvez ter participado dos
“interrogatórios” na época da ditadura, a exemplo de
seu herói de estimação, coronel Ustra, líder das torturas nesse tenebroso período da história do país. Não
pertencendo a esse espectro de vilão disfarçado de
defensor da pátria, não merece por parte desse governo
reconhecimento. Saudar ditadores, reconhecer com
medalhas de mérito milicianos e ovacionar torturadores
obedecem a lógica e a agenda do que é ser cidadão de
bem, na ótica bolsonarista.
A atitude de Bolsonaro o diminui ao passo que dá mais
destaque para a cientista, cujos feitos são reconhecidos
pela comunidade científica mundial. Nise da Silveira é de
EXPEDIENTE

fato e de direito uma das heroínas da pátria. E não vai ser
a pequenez desse governo que vai mudar essa realidade.
Muito menos essa atitude desprezível o tornará grande.

Eliane Pereira
Diretora-Executiva
Deraldo Francisco
Editor-Geral

Talvez, a motivação política por trás do veto esconda uma
tremenda dor de cotovelo: ele jamais será herói em um
mundo onde o humanismo impera.
Do alto de sua ignorância não compreende uma linha
do pensamento da pesquisadora, não como intelectual,
é pedir muito, mas pela empatia, sentimento escasso
em suas ações. Assim, ao contrário da justificativa para

Conselho Editorial
Jackson de Lima Neto
José Alberto Costa
Jorge Vieira

a medida, o Presidente desconhece que a pesquisadora
revolucionou o tratamento de transtornos mentais,
utilizando-se da arte e de animais. Ela é pioneira na terapia ocupacional, cujos trabalhos influenciaram tanto a
psicologia quanto a psiquiatria.

Para anunciar:
(82) 3023.2092

Nada mais normal para Bolsonaro e seus seguidores do
que desprezar quem está do lado das minorias, quem
defende os que são “diferentes”, quem busca humanizar

Endereço:
Rua Pedro
Oliveira Rocha, 189,
2º andar, sala 210
Farol - Maceió - Alagoas
CNPJ:
07.847.607/0001-50

relações, quem acredita no humano e que a diferença
deve ser submetida à compreensão e não ao julgamento.
Pior ainda é comprovar que a pequenez do presidente
tem como pano de fundo aspectos ideológicos. Nise da
Silveira entra no rol de figuras ditas comunistas e que,

ARTIGO | Elly Mendes *

Contratempos
Nos últimos meses encontramos pessoas das mais
diversas áreas reclamando sobre a falta de tempo
para cumprimento total de seus deveres pessoais,
profissionais, conjugais, sociais e etc. E essa escassez
de tempo tem causado danos morais e psicológicos
drásticos. Na área educacional por exemplo, professores e professoras têm lamentado a falta de tempo
para cumprir suas obrigações em todos os âmbitos.
Falta tempo para estudar, pesquisar, produzir, criar,
construir, observar, revigorar, implementar profissionalmente.
Uma certa camada social alega que após a pandemia ficou mais difícil administrar o tempo para dar
conta das atribuições diárias. Trabalha-se mais e
descansa-se menos. Para trabalhar fora de casa,
cuidar do marido, filhos, família e amigos, tem sido
travada uma verdadeira batalha pessoal com a administração do tempo.
Outras mulheres alegam que o socioemocional
ficou completamente abalado nos últimos meses. A
falta de paciência com os filhos, a vontade de ficar
sozinha, enclausurada para descansar corpo e mente
consomem o cotidiano da mulherada.
Tempos difíceis, cheios de contratempos, incertezas, ansiedades, cansaços, desânimo, tristezas, aperreação, amolação, aflição. Não sabemos ao certo o
que está por vir. Não temos controle sobre o presente,
muito menos sobre o futuro.
Os desastres ambientais, as necessidades de fechamentos inesperados de instituições para garantir a
segurança da sociedade. Seres humanos que lutam
pela felicidade dos outros, mas também indivíduos
que aumentam o sofrimento e angústia de seus semelhantes. São tempos e contratempos. Talvez a única
saída de melhores tempos seja evitar contratempos
que machucam, desvalorizam, inferiorizam e humilham nossos semelhantes.
De que adiantam bons tempos para poucos se os
contratempos são para muitos? Pois chegará o tempo
em que todos, independente de classe, credo, cor,
situação social, seremos julgados, pelo tempo que
tivemos e pelos contratempos que causamos aqui!

portanto, devem ser combatidas a todo custo. Talvez,
além das motivações políticas e ideológicas, uma dor de

E-mails:
redacao@odia-al.com.br
comercial@odia-al.com.br

Site:
www.jornalodia-al.com.br

cotovelo incomoda ainda mais o presidente. Um “choque
de realidade”, cuja a causa é comprovar a grandeza de
Nise da Silveira e a miúda figura de Bolsonaro, cuja única
relação estabelecida entre os dois é a de que ele seria
potencial paciente da doutora revolucionária.

* ellymendes71@gmail.com
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FÁBIO COSTA E THIAGO PRADO mandam indireta para delegado “antigão”.

DEPUTADO Francisco Tenório diz que Delegacia-Geral deveria investigar comportamento de delegados ´exibicionistas’

Delegados são acusados de
‘pirotecnia’ nas operações
Ricardo Rodrigues
Repórter

O bate-boca entre três
delegados da Polícia Civil de
Alagoas e o deputado estadual Francisco Tenório (PP)
ganhou as mídias sociais,
depois da polêmica ter
começado, semana passada,
no plenário da Assembleia
Legislativa do Estado (ALE).
A “briga de cachorro grande”,
como classificou um internauta, tem origem política, já
que todos eles já disputaram
ou estão para disputar um
mandato eletivo.
Após uma discussão sobre
o “exibicionismo” praticado

por alguns delegados em ações
policiais, em Alagoas – envolvendo os deputados estaduais
Ronaldo Medeiros (PT) e Davi
Maia (UB) –, o deputado Chico
Tenório (PP), que também é
delegado de polícia, decidiu se
manifestar sobre o assunto e
chutou o pau da barraca. Deu
“nomes aos bois”, como se diz
no popular:
“Reconheço que tem colegas meus, delegados, que têm
exagerado na exibição das
ações policiais com objetivos
eleitoreiros. Até pedi ao deputado Ronaldo Medeiros que,
se for falar, cite nomes deles,
porque você não pode expor
uma categoria como um

todo. Não posso deixar que
a categoria pague”, afirmou
o parlamentar, entrando na
polêmica, para citar os nomes
dos “exibicionistas”:
“Temos três delegados
com esse hábito e eu vou
citar os nomes. Se precisa ser
apurado, e chamada a responsabilidade, que se chame. É o
Fábio Costa, pré-candidato
a deputado federal; Thiago
Prado, que é do meu partido
e quem eu tenho visto ações
exibicionistas de cenas nas
ações policiais; e o delegado
Leonam [Pinheiro]”, denunciou o deputado.
Chico Tenório não só
citou os nomes dos delegados

“Nunca fomos investigados por homicídio”
Os delegados Fábio Costa
e Thiago Prado rebateram a
fala do deputado Chico Tenório e negaram o uso qualquer “pirotecnia”, durante as
ações policiais que participaram em Alagoas. Para eles,
o deputado bem que podia
ter ficado calado ou se manifestado de outra maneira,
até porque estão no mesmo
barco.
Eles lembraram que o
deputado já atuou como
delegado e deveria, como
autoridade policial, apresentar provas antes de acusar
colegas da categoria. Disseram que arriscam a vida
em defesa da população,
toda vez que enfrentam a
bandidagem. E repetiram
que, em todos esses anos
que se dedicaram à função,
sempre agiram dentro da lei
e em defesa da sociedade, no
combate ferrenho à criminalidade.
Em manifestações nas
redes sociais, os dois delegados disseram também que,
muitas vezes, as imagens que
gravam são utilizadas para
provar que as ações policiais
são legítimas e legais. Além
disso, garantiram que as
filmagens são feitas a partir
de câmeras instaladas nos
coletes dos próprios policiais da equipe, sem desvio
da função deles.
Relato de Fábio Costa
“Dedico minha vida à
segurança pública há vinte
anos, me arriscando por
i n c o n t á v e i s v e z e s p a ra
defender os cidadãos alagoanos. Durante este tempo,
nunca pratiquei absoluta-

“exibicionistas”, como pediu
providências ao delegado-geral da Polícia Civil, Gustavo
Xavier, e ao secretário de
Segurança Pública de Alagoas,
delegado Flávio Saraiva, para
que tomem as providências
cabíveis. “Como esses delegados têm exorbitado na exibição de suas ações, com fins
eleitorais, gostaria que eles
fossem chamados à responsabilidade”, reclamou.
O deputado disse ainda
que as gravações de ações policiais, feitas pelos delegados
“exibicionistas”, com a ajuda
de cinegrafistas, colocam
em risco a vida desses profissionais. Para o parlamentar,

ENCONTRO TENTADOR

Pré-candidato ao senado,
Lessa vai conversar com Rui
Edivaldo Júnior
Blogueiro

PRADO E COSTA NÃO
Não gostaram da constatação do fato verbalizada no plenário da Assembleia

mente nenhum desvio de
conduta. Nunca pratiquei
uma falta funcional sequer.
Não fui investigado por
envolvimento em crime de
homicídio, peculato, lavagem de dinheiro, tão pouco
fui investigado por formação de quadrilha”, afirmou o
delegado Fábio Costa.
Ele disse ainda lamentar
o posicionamento do deputado e garantiu que sempre
honrou com o juramento
que fez de defender a sociedade. “Eu também nunca
trabalhei dentro de uma
delegacia de polícia com
uma tornozeleira na canela.
Fui eleito vereador recentemente com o voto daqueles
que acreditam numa nova
forma de fazer política e não
com a finalidade de escapar
de investigações utilizando o
foro privilegiado”, acrescentou.
O que diz Thiago Prado
Já Thiago Prado, que
tem uma década no serviço
público, com atuação reconhecida, inclusive na gestão

pública, destacou que sua
principal missão é a defesa da
lei e do povo alagoano. Disse
que sempre esteve ao lado da
sociedade, fazendo o bem e
combatendo o mal. Ele disse
também que sempre honrou
as forças policiais das quais
participa e as pessoas de
bem do Estado, sem ter nada
a esconder.
“Divulgamos o nosso
trabalho para que a sociedade possa acompanhar o
quão é árdua a missão policial e saiba que estamos em
constante combate à criminalidade. Divulgar trabalhos não é exclusividade da
nossa profissão, afinal médicos, advogados, políticos,
dentre outros trabalhadores
também divulgam suas ações
nas redes sociais”, afirmou.
“Esse deputado torce
para que a população
esqueça as manchetes onde
ele é citado. É um cacique
da velha política que quer
nos calar, fazer cessar nosso
trabalho, porque não tem
nada a mostrar de serviço à
população”, concluiu.

essas pessoas que estariam
sendo contratadas para filmar
essas cenas de terror, como
aconteceu na chacina de São
Sebastião, onde uma quadrilha inteira foi exterminada,
sem direito a reação.
“Imaginem só. Uma ação
policial para prender traficantes ou assaltantes. Aí se leva
um cinegrafista para gravar,
para filmar. Se o delegado tiver
usando um cinegrafista civil,
uma pessoa comum, estará
expondo ao risco à integridade física daquele cidadão
a uma violência. E se for um
policial que estiver filmando
ação, ele estará em desvio de
função”, afirmou Tenório.

Está mais do que confirmado. O vice-prefeito de
Maceió é pré-candidato no
senado pelo PDT. E não é só.
Sem espaço no grupo de
JHC, Ronaldo Lessa retoma
oficialmente conversas com
o pré-candidato a governador do PSD, Rui Palmeira.
Em 2020, Lessa foi decisivo na eleição de JHC ao
abrir mão de sua candidatura para se tornar vice do
atual prefeito de Maceió. Isso
depois de ter sido “escanteado” pelo grupo de Renan
Filho – erro que custou caro
ao ex-governador.
Lessa pontua bem nas
pesquisas para o Senado e
mostra, ao confirmar a pré-candidatura, que segue
vivo e atuante na política.
Ao entrar na disputa pode
garantir o palanque de Ciro
Gomes em Alagoas. E mais
uma vez pode ser decisivo
na eleição. Mas essa é outra
história.
Encontro
O pré-candidato do PSD
ao governo, Rui Palmeira
confirma que tem um
encontro marcado com
Ronaldo Lessa. Os dois vão
conversar sobre uma provável aliança nas eleições
deste ano.
O PSD tem aliança com
o Republicanos, que devem
indicar o candidato a vice-

-governador. E se a conversa
com Ronaldo Lessa evoluir,
o PDT deve indicar o candidato ao Senado da chapa.
Versão oficial
Executiva do PDT
Alagoas homologa nome de
Ronaldo Lessa para senado.
Em reunião, membros
da executiva aclamam
Lessa como pré-candidato
ao senado federal.
Na tarde desta quarta-feira (25), em reunião
da executiva estadual do
PDT, que aconteceu na
sede estadual, foi colocado em votação o nome
do ex-governador e vice-prefeito, Ronaldo Lessa
(PDT), para concorrer a
vaga do senado federal nas
eleições deste ano. Com
a maioria dos votos dos
membros da executiva, o
nome do ex-governador foi
homologado.
O presidente em exercício do PDT em Alagoas,
Jurandir Boia, abriu a
reunião falando da trajetória política de Lessa e
sustentou seu apoio total ao
vice-prefeito.
“Ro n a l d o t e m u m a
grande experiência e uma
linda trajetória política,
para um homem que já foi
governador, prefeito, vereador, deputado estadual e
federal, ser senador é um
presente para o povo alagoano’’, disse o presidente
estadual do PDT.
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GRUPO REPRESENTARÁ ALAGOAS em evento mundial que ocorrerá em Bergamo.

GOVERNO DE ALAGOAS, está custeando passagens aéreas para o grupo Warakdzã participar do festival “Espírito do Planeta”

Rafael Maynart
Agência Alagoas

O g ov e r n a d o r Pa u l o
Dantas, ao lado da secretária
da Cultura, Mellina Freitas,
recebeu o grupo Warakdzã
da etnia Kariri-Xocó, de Porto
Real do Colégio, que viaja
para representar Alagoas e o
Brasil no Festival Lo Spirito
Del Pianeta (O Espírito do
Planeta), que acontece em
Bergamo, na Itália, entre 8 e
27 de junho de 2022.
O Governo de Alagoas,
por meio da Secretaria de
Estado da Cultura (Secult),
está custeando as passagens
aéreas dos indígenas para a
Europa, que também irão se
apresentar na Áustria, Espanha e Portugal. Paulo Dantas
agradeceu ao grupo por levar
o nome de Alagoas para o
mundo e ressaltou o apoio do
Estado para o fortalecimento
da cultura alagoana.
“Vocês muito nos orgulham, pois levam o nosso
Estado e nossas tradições
para o mundo. O Governo
tem projetos a serem implantados para o fortalecimento
da nossa cultura, para o
fortalecimento dos povos
indígenas de Alagoas, somos
um Governo 100% gente.
Contem sempre comigo, e
mostrem para os europeus a
nossa força”, disse. O encontro aconteceu no Museu Palácio Floriano Peixoto. O grupo
dançou um Toré, com dança
e cânticos típicos da comunidade que tem uma aldeia em
Porto Real do Colégio.
A secretária Mellina Freitas elogiou o trabalho em
defesa das raízes indígenas,
destacando a importân-

Thiago Sampaio/Agência Alagoas

Paulo Dantas recebe índios
Kariri-Xocó que vão à Itália
“O Governo
tem projetos
para o
fortalecimento
dos povos
indígenas
de Alagoas”
cia na construção da nossa
identidade como nação.
“Fico muito honrada em
participar dessa ação de
levar os indígenas alagoanos
para um festival internacional, que celebra diversas
culturas. Eles são fundamentais na construção da
nossa identidade nacional.
Estaremos muito bem representados pelos indígenas do
povo Kariri-Xocó, de Porto
Real do Colégio”, concluiu a
secretária.
O cacique Wiryçá agradeceu o apoio do Estado
para participar do festival e
disse que esta é a oportunidade de desmistificar alguns
p re c o n c e i t o s c o n t ra o s
povos indígenas brasileiros.
“Essa viagem é muito importante para nós, para desmistificar alguns preconceitos
que têm com os indígenas
brasileiros. Somos acolhedores e vamos representar
muito bem nosso e Estado e
nosso país”, concluiu.
Além dos alagoanos da
etnia Kariri-Xocó, outros
d o i s p ov o s b r a s i l e i r o s
- Yawanawa e Guaraní também participarão do
festival na Itália.

PAULO DANTAS RECEBEU
Um cocar como forma de agradecimento da tribo Xariri-Xocó pelo apoio

GOVERNADOR ENTREGA
Aos membros do grupo Warakdzã, de Porto Real do Colégio, as passagens aéreas para o evento na Itália, de 8 a 27 de junho
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SONHE SEM MEDOS, viva sem limites. Se o
plano não funciona, mude o plano, não a meta.

Jailthon Sillva | jailthonsillva@hotmail.com
Colunista social e jornalista

ANIVERSARIANTES
DA SEMANA

IN DESTAQUE |
Superintendente
da Secult
Alagoas,
Milton
Muniz,
ilustrando
a coluna
desta
semana.

TODA ELA |
A talentosa cake designer Neide Oliveira,
arrasa na aula prática de massas e
recheios com sua turma
maravilhosa em Arapiraca.
#aplausos

FASHION |
Os digitais
influencers
Babal
Guimarães e
Emily Garcia
estrelando na
área da moda.
#luxototal

Poder Grisalho

FAX... FAX |
Cacique Wirycá,
da Tribo Kariri
Xocó, conta com o
incentivo cultural
da secretária de
Cultura do Estado
de Alagoas, Mellina Freiras, para
participar representando Alagoas
no Festival Los
Pitito Del Planeta,
em Bergano, na
Itália, no período
de 8 a 27 de junho.

PODEROSO |
O empresário e campeão brasileiro
de Poker, Rogério Siqueira, convida
os alagoanos para participarem da
3ª Etapa do Circuito Poker Alagoano,
que vai acontecer no Maceió Holdem
Club entre os dias 30 de maio
e 5 de junho. Participe!

Contatos: 3522-2662 / 99944-8050

SU... CESSO |
O famoso e bambambam das redes sociais de São
Paulo, Fofoquito, arrasou com luxo total no sábado
passado, em seu Workshop do Fofo, que contou com a
presença de vários influencers, jornalistas e famosos,
onde foram abordados muitos temas de engajamentos
e dicas de sucesso na utilização de suas redes sociais.

Um brinde +QESPECIAL aos amigos
aniversariantes da semana, leiam:
Leandro Léo, José Aloisio, Vania
Silvana, (29), Jadson Farias, Hallyson Charles, Thiago Soares (30),
Renato Duarte, Iran Silva (31),
Jordão Ferreira, Vanessa Oliveira
(01), Bianca Ventura, Davi Lima
(02), Heide Barbosa, Julianne Freire,
Mickaelle Firmino (03), Gil Freire,
Diogo Benicius, Selma Rodrigues
(04). #parabéns

GRUPO DA SANTA CASA tem equipe multidisciplinar que se
reveza em aulas informativas sobre saúde e alimentação,
sexualidade, tecnologia, direitos sociais entre outros.
Francisco Silvestre | silvestreanjos@bol.com.br
Jornalista e gerontólogo

Parabéns, ANG-AL!

A Associação Nacional de Gerontologia Alagoas
(ANG-AL) está efetuando em fase preliminar/experimental uma iniciativa pra lá de eminente e extremamente frutuosa para a gerontologia no Estado.
A ação visa cadastrar as entidades, instituições e
outros estabelecimentos correlatos que ofertam
recursos sociais de atenção à pessoa idosa no município de Maceió. Os objetivos do inédito e inusitado
projeto são contribuir acessibilidade das pessoas
idosas maceioenses aos direitos sociais através das
políticas públicas efetivadas na capital; conhecer
minimamente e dar conhecimento à população, o
que existe de serviços de atenção à pessoa idosa nas
mais variadas modalidades e outras informações
pertinentes. A metodologia da iniciativa foi elaborada e está sendo efetuada através de formulário
específico, nesta fase experimental especificamente
em três instituições selecionadas e simultaneamente um levantamento prévio das entidades e
instituições públicas. A ANG-AL comunica também
que as entidades ou instituições (privadas) que
desejem participar do cadastro, independente de
convite e de qualquer ramo de serviços e produtos
prestativos para o segmento idoso de Maceió, o
telefone/whatssap para contato é 99693-1541.

Vamos conhecer Alagoas

Encantador, excitante, prazeroso, cultural e potencializador do capital social dos filiados e filiadas da
Associação Brasileira de Clubes da Melhor Idade
de Alagoas, ABCMI/AL, o projeto Vamos Conhecer Alagoas, com sucesso acima das expectativas,

Envelhecimento Ativo

O Grupo de Envelhecimento Ativo da Santa Casa de Maceió, divulgou anúncio de que o retorno das
atividades de forma presencial está com as inscrições abertas até 31 de maio, e que o atendimento
para as matrículas é somente pelo telefone 2123-6037 (falar com Lúcia). A aula inaugural está prevista
para 6 de junho, às 14h. Os participantes deverão levar uma lata de leite ou um pacote de fralda. O
Grupo de Envelhecimento Ativo destina-se a homens e mulheres com mais de 60 anos, sejam pessoas
da comunidade, usuários da Santa Casa de Maceió, colaboradores da instituição e seus parentes. Os
encontros do Geasc ocorrem semanalmente, todas às segundas e quintas-feiras, das 14h às 16h, no
Centro de Estudos Professor Lourival de Melo Mota (no complexo da Santa Casa de Maceió) no centro
da capital. As palestras são gratuitas e aberta à comunidade. O Grupo de Envelhecimento Ativo conta
com o apoio da Divisão de Ensino e Pesquisa, médicos de várias especialidades, além de farmacêuticos, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas e assistentes sociais, que se
revezam em aulas informativas que abrangem orientações sobre saúde e alimentação, sexualidade,
tecnologia, direitos sociais entre outros.
já visitou dois municípios alagoanos. O primeiro
turismo regional sociocultural da ABCMI/AL foi
na cidade do Pilar. A calorosa acolhida foi afetuosamente realizada pelas gestoras municipais
(prefeita e secretária de turismo), e pela presidente e equipe do Clube Feliz Idade, associada da
ABCMI/AL. A recepção homenageativa foi efetuada com mimos “fora de série”: o grupo de visitantes foram recebidos ao som de um sax no Morro do
Cruzeiro, teve acessibilidade dos transportes com
batedores dos agentes de trânsito local, acolhida
no Cine Pilarense com lanche, apresentação de
grupo de Ciranda, recitação de poesias e muita
música. Na orla lagunar, as Baianas do Pilar fizeram uma alegre apresentação. A despedida do dia
em Pilar foi comemorada no restaurante Família
Gaúcha com um delicioso café regional ao som das

canções interpretadas pelos cantores alagoanos
Júlio Miguel e Carla Araújo. Já na bela Coruripe, a
recepção administrativa municipal se fez presente
(prefeito e os secretários de cultura e turismo)
oferecendo um delicioso café da manhã com a
diretoria do Clube Tempo Livre que também é um
associado da ABCMI-AL. Os momentos marcantes
de descontração e cultural foram inesquecíveis e
empoderantes para o grupo. Os participantes tiveram oportunidade de conhecer os produtos artesanal local, visitar a igreja matriz com momento de
oração, foram brindados com produtos da Cooperativa Pindorama, visitaram o Pontal do Coruripe,
almoçaram no Restaurante Baiano ritmado com
músicas e muita dança, que culminou em memoráveis instantes festivos carnavalescos e juninos
com uma quadrilha improvisada.
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Café & Negócios

“Foco + objetividade + constância no negócio.
Tá aí uma receita básica de empreendedorismo”
Thácia Simone, idealizadora da Thácia Joias, em fala durante Curso de Perfuração
de Orelhas e Body Piercing em João Pessoa-PB, no último sábado.

Thácia Simone | thaciasimone@gmail.com
Jornalista

Brasil Mais Empreendedor
chega a Fernão Velho

O Brasil Mais Empreendedor abriu inscrições para
a 6ª turma, atendendo jovens empreendedores de
Fernão Velho. Realizado em Alagoas pela Confederação Nacional de Jovens Empresários (Conaje) em
parceria com o Ministério da Economia e coordenação técnica do Conselho de Jovens Empreendedores
de Maceió (CJE Maceió), o projeto está com edital
aberto até o dia 2 de junho.
Entre os requisitos: ter idade entre 17 e 39 anos,
renda familiar até R$ 808,00 por integrante e residir
preferencialmente em Fernão Velho ou em bairros
ou comunidades próximas que tenham indicadores
de vulnerabilidade social. As inscrições são feitas
pelo site conaje.com.br/brasilmaisAL/.

Empreender nas
Festas Juninas

Junho tá chegando e as festas juninas fazem parte
do calendário cultural da maioria das cidades
alagoanas.
É uma ótima época para empreender: no ramo
alimentício, confecção, acessórios, calçados, bebidas e turismo.
Capriche na divulgação e bons negócios!!!

De Alagoas para o Brasil

Numa Expedição que durou 12 dias a empresa
Thácia Joias espalhou oportunidades de negócios pelos Estados do Ceará, Rio Grande do
Norte e Paraíba.
Thácia Joias caiu no gosto dos profissionais de
saúde que trabalham com Perfuração de Orelhas
e Corporal por oferecer Joias Hipoalergênicas
indicadas para a primeira perfuração.
O mercado exigente encontrou qualidade,
procedência e atendimento personalizado e
geração de renda na empresa alagoana.

Redes sociais auxiliam
na divulgação

@danichaves entrou mesmo na onda das festas
juninas e apresenta, em seu Instagram, várias
composições em xadrez. As clientes vips também
recebem o provador da semana com muito conteúdo, dicas de tendências e promoções.
E você o que preparou para explorar essa data com
forte potencial para o comércio?

Balcão virtual disponível
na Justiça alagoana

Funcionando nas unidades judiciárias e administrativas do Poder Judiciário de Alagoas, o Balcão
Virtual tem sido um instrumento de amplo acesso
da população aos serviços da Justiça. A modalidade
de atendimento foi criada pelo Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) durante a pandemia, e tem garantido celeridade nos âmbitos de primeiro e segundo
graus de jurisdição. Em Alagoas, o Tribunal de
Justiça (TJ/AL) regulamentou a atividade e escolheu
a plataforma WhatsApp para o atendimento remoto.
Disponibilizou em seu site os contatos funcionais
de todas as unidades que ofertam o serviço.
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QUEM ANDA PELO VALE DO REGINALDO já vê o riacho limpo e,
nas portas, as sacolas de lixo esperam a coleta do gari comunitário.

REFLEXO do trabalho transforma hábitos e comprova que é possível um futuro mais autossustentável na capital

O mutirão de limpeza realizado no Vale do Reginaldo,
por meio da operação Via
Bela, iniciou uma mudança
de comportamento entre os
moradores do local. A ‘Via
Bela’ foi responsável pela
mudança total nos ambientes
públicos às margens da Lagoa
Mundaú, no Vergel do Lago.
Na ação, mais de 60 trabalhadores passaram por todas
as ruas e vielas fazendo coleta
de lixo, capinação, varrição
e pintura de meio-fio. O
trabalho teve o acompanhamento de educadores ambientais da Superintendência
Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Maceió
(Sudes), que começaram
a conscientizar os moradores sobre a importância do
descarte correto de resíduos.
No Vale do Reginaldo,
o caminhão de coleta não

consegue acessar todas as
ruas, por isso existem atualmente três garis comunitários
que pegam as sacolas de lixo
deixadas nas portas e levam
até os contêineres.
Mas era comum os garis
não coletarem nada porque
o lixo já tinha sido jogado
no riacho que corta toda a
comunidade desde a entrada,
no bairro do Poço, até após a
ponte, quando ele chega ao
Farol e Feitosa.
Por isso, um ‘trabalho de
formiguinha’ foi iniciado
pela Prefeitura de Maceió. Os
educadores ambientais, os
garis comunitários e o gerente
de Zeladoria do Vale do Reginaldo, Carlos Eduardo Flor,
conversam diariamente com
os moradores para que o lixo
fosse descartado no contêiner
ou deixado na porta para
recolhimento.
Somado a isso, a coleta
passou a ser feita duas vezes
por dia e o Município mantém

Itawi Albuquerque

Secom Maceió

Célio Junior

Reginaldo: educação ambiental
e coleta ampliada dão nova vida

ANTES E DEPOIS
Lixo espalhado pelas ruas e no riacho deixam de fazer parte do cenário

um trabalho de limpeza
frequente nas ruas da comunidade. As medidas têm sido
notadas por quem mora por
lá e já surtem efeito.
Quem anda pelo Reginaldo já vê o riacho limpo
e, nas portas, as sacolas de
lixo esperam a coleta do gari
comunitário.
“Do jeito que está, o
carro de lixo passando todos
os dias, melhorou muito.
Era uma bagunça de lixo, o

pessoal todo botava no canal,
quando chovia ficava aí transbordando”, lembra Valdemir
Santana, morador e comerciante da região.
At u a l m e n t e, o Re g i naldo conta com três garis,
mas a Prefeitura já está
com os currículos de moradores da comunidade para
a contratação de mais sete
pessoas que irão fazer o
trabalho de coleta e educação
ambiental.

Os garis irão trabalhar
como “amigos da comunidade”, em uma ação que
vai levar melhorias à região
e gerar renda aos próprios
moradores.
“Está sendo muito
satisfatório o trabalho da
Prefeitura aqui dentro. Há
muito tempo os moradores
estavam acostumados a jogar
o lixo em qualquer lugar, mas
hoje a gente passa e já vê o
lixo no lugar certo para que o
gari possa pegar ou o carro de
coleta recolher”, testemunha
Carlos Eduardo Flor.
Isso mostra o grande
trabalho que a Prefeitura está
fazendo, atesta o gerente da
Zeladoria no Vale do Reginaldo. “A adesão ainda não
está 100%, mas um morador está vendo o outro fazer
e vai pensando ‘se ele está
fazendo, também tenho
que fazer’. Manter o ambiente limpo é agradável para
todos”, reforça.
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Depois do Play

CANTOS DE TRABALHO II é um registro fonográfico encantador, tem
um simbolismo, um significado especial nesse momento histórico
e sensível no qual se encontra mergulhado o nosso país.

Màcleim | macleim@hotmail.com
Colunista

Encantos Afetivos

Minha memória afetiva e musical está repleta
de singelos cantos de trabalho. Alguns, involuntariamente, despretensiosamente, como as
canções de Dolores Duran, que a minha mãe
cantava docemente, enquanto trabalhava na
cozinha e eu, sem saber, já experimentava da
capacidade que a música tem, egoisticamente,
em capturar a minha atenção só para ela.
Depois, senhora de si, predomina intrépida em
mim e sobre todas as coisas ao meu redor. Entre
os cantos da minha memória, ainda soa o pregão
das vendedoras de sururu, na melodia simples
de “sururu fresco”, e os ferreiros amoladores de
tesouras, facas e afins. Tinha, também, o canto
do trabalho coletivo dos vaqueiros, com seus
aboios mixolídios da escala nordestina, com
toda a influência moura que eu adorava ouvir,
na minha “vida agitada” de moleque do interior,
que fugia quase todos os dias de casa para a
vacaria do Seu Zé Sertão, e me voluntariava para
a lida do gado e na leva dos cavalos, montados
em pelo, para o banho diário no Rio Mundaú.
Perdoe-me por esse preâmbulo tão particular,
que certamente não interessaria a ninguém,
mas não consegui pensar em outra coisa,
quando recebi o álbum Cantos de Trabalho II,
do grupo paulista Cia Cabelo de Maria, lançado
pelo Selo Sesc. Como o próprio título diz, trata-se de uma coletânea com os temas recolhidos
pela pesquisadora Renata Mattar em vários
Estados brasileiros. E Alagoas está muitíssimo
bem representado pelas Destaladeiras de
Fumo de Arapiraca! São cantos transmitidos
oralmente por gerações e entoados por trabalhadores de comunidades rurais, que tiveram
uma releitura absolutamente respeitosa e fiel,
mantendo a docilidade, a ternura e a força dos
cantos nos belos arranjos do instrumentista
Gustavo Finkler, reverenciando a essência das
cantigas.
Onze anos depois do primeiro disco, a Cia.
Cabelo de Maria volta aos cantos de trabalho,
dando continuidade à sua pesquisa e, dessa vez,
trazendo 23 deles. Verdadeiras preciosidades,
garimpadas com esmero! Percebe-se, claramente, que tudo foi feito com muito carinho
e cuidado! Daí, temos de Arapiraca os cocos e
cantigas das destaladeiras de fumo, do Crato
(CE) as cantigas de pisar o chão de barro e da
colheita da batata, de Barrocas (BA) a cantiga
de raspagem da mandioca e de Caxias (MA) a
capina de roça. Porém, uma comunidade foi
homenageada no álbum Cantos de Trabalho II,
que é a Serra Preta (BA), onde os trabalhadores
rurais seguem até hoje trabalhando e cantando
nas batas do milho e do feijão.

Alma
Embora as cantigas sejam relativas à lida dos
trabalhadores, portanto, quase sempre à capela
em sua origem, temos nesse álbum um trabalho artístico, com harmonias, divisões e formas
definidas, embora, parece-me evidente que foi
preciso entrar na alma do produto, sem alterar a
originalidade, e transformá-lo para a pegada do
grupo. Como escreveu a mestra, pesquisadora
e cantora Letícia Bertelli, no encarte do álbum:
“O que podemos ouvir nesse disco é o próprio
encantamento do processo evocado nos arranjos e vozes que o compõem. Há uma delicadeza
que contorna mesmo os ofícios mais duros e
essa talvez seja a delicadeza mais própria do
olhar que a Cia Cabelo de Maria deposita sobre
cada canto e sobre quem o faz.”
Minervina, um coco de roda usado para pisar o
chão de barro, transmitido por Rosália Gomes
dos Santos, da Vila Fernandes, em Arapiraca,
dá as boas-vindas e abre os trabalhos com
uma melodia sincopada, que sugere um trupe
40 arrebatido, tão hipnótica e instigante, que
o ouvinte na mesma hora já tem a certeza de
que maravilhas estarão por vir. E não há como
resistir e não se deixar seduzir pelos versos:
“Antontem pra manhecê ontem / Ontem pra
manhecê depois / Pega a ripa e dá no boi / Me
embarco pra Palestina / Caixa de pó, brilhantina / Diga ô, Minervina / Menina, tira os
canhaço do arroz”.
Encantamentos
E por aí vai o encantamento, reproduzindo-se
em cantigas de destalar o fumo, de pisar o chão
de barro, de colher arroz. Cantigas de capina de
roça, de pilar e bater o milho. Cantigas da raspagem de mandioca e de bater feijão. Cantigas das
lavadeiras, rio abaixo até chegar ao samba de

roda O Dia Amanheceu, transmitido pelo grupo
de sambadores de Serra Preta e Ipirá, na Bahia,
que encerra a função. E para arrematar essa
festa, não encontro melhores palavras do que as
da Letícia Bertelli: “A voz de Renata é o fio que
enlaça todo o disco. Ela é o próprio rosto desse
trabalho. Generosa, ouve e devolve, reúne e
espalha. Sua voz abraça cada canção e trás para
Cantos do Trabalho II o sentido solidário que a
música tem. E nos lembra que é o cantar destas
comunidades que nos mostra como deve ser o
homem espalhado pelo Brasil de dentro em sua
inalterada necessidade de beleza”.
Cantos de Trabalho II é um registro fonográfico encantador, tem um simbolismo, um
significado especial nesse momento histórico
e sensível no qual se encontra mergulhado
o nosso país, onde o trabalho, bem como as
expressões artísticas e culturais, estão sob séria
ameaça às suas liberdades e direitos fundamentais. Acredito que a arte sempre nos redimirá,
trazida do passado, exercida no presente e
preservada para o futuro, como nos demonstra
a Cia Cabelo de Maria, com essa obra belíssima!
Em tempos gris, fomos contemplados por esta
releitura respeitosa e singela das memórias da
nossa cultura santa e purificada na lida do povo
trabalhador brasileiro!
SERVIÇO
Cantos de Trabalho II, Cia Cabelo de Maria
Plataformas digitais: Spotify, Youtube Music
Disco físico: à venda pelo www.sescsp.org.br/
livraria
Preço: R$ 20
No +, MÚSICABOAEMSUAVIDA!!!
Mácleim 28/05/2022
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QUEM PEDALA precisa saber os riscos de um bem desprotegido.

Djaildo Almeida | djaildo@jaraguaseguros.com
Corretor de Seguros

Como escolher o melhor
seguro para bicicleta?

Você entende a importância da contratação de
um seguro? Quem pedala precisa saber os riscos
de um bem desprotegido.
Ao adquirir produtos específicos como bicicletas, é importante a contratação do seguro, de
modo a proteger em caso de furto ou acidentes.
Para escolher o seguro é importante que você
observe determinadas características que fazem
da Cia de Seguros a melhor no ramo. Aspectos
como feedback dos clientes, atendimento personalizado, etc.
Saiba também como funciona o atendimento em
caso de bicicleta danificada no percurso, pois,
algumas empresas oferecem táxi pra o segurado
conseguir retornar para casa. Analise com calma
todos os planos disponíveis e entendidos como
cada um do beneficiário.
Lembre-se de verificar se você possui nota fiscal
e qual o tipo de proteção mais adequada para
as atividades que você pratica esporte, lazer ou
uso para locomoção. Antes de fechar qualquer
seguro é importante que você avalie a cobertura
mais adequada, pois há diversas opções disponíveis, os planos que cobrem furto, responsabilidade, danos acidentais, responsabilidade civil,
entre outros planos.
Se você não gostar dos planos simples disponibilizados, opte por uma cobertura personalizada,
que se adeque como seus serviços, pois, assim
você não poderá pagar um valor por algo inútil
ou que não será usado. Ao efetivar a contratação, lembre-se de observar se há versatilidade e
diferentes formas de pagamento, débito, boleto
ou transferência em conta, além disso, busque
sobre a frequência em que a taxa deve ser paga,
se mensal ou valor anual.
Observe qual a abrangência do seguro territorial,
se internacional ou não, pois, sua necessidade
mudará se você transitar em apenas uma cidade,
em todo o estado, se faz viagens pelo país ou
entre países.

Conclusão

Em suma, comprar uma bicicleta atualmente é
um investimento, não apenas para quem participa de competições, mas também para quem
uma vida mais saudável ou um meio de transporte ecológico e econômico.
É importante escolher o seguro que funcione
melhor, observando todas as características
citadas anteriormente e, se valor condiz com os

benefícios oferecidos, principalmente observando as características do atendimento e
acidentes amparados pelas condições gerais.
Gostou do tema de hoje? Acompanhe também
nosso quadro “#MOMENTOSEGURO” todas as
quintas feiras na rádio 98,3 FM, a partir das 7h30
e, na TVMAR (Canal 525 NET), a partir das 9h.
Participem com suas perguntas! Até a próxima
se Deus quiser! Um grande abraço!
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Esportes

DISPUTA DESTE ANO Deve revelar novos talentos para o cenário nacional.

FUTEBOL FEMININO EM ALAGOAS Vai na esteira da modalidade nos grandes centros e cresce com novas participações

Copa Rainha Marta reúne
30 equipes na competição
Thiago Luiz

Estagiário com Assessoria

O futebol feminino está
ganhando cada vez mais
repercussão e notoriedade.
Há alguns anos, pouca gente
se importava com a seleção
brasileira feminina, ou com
os estaduais. Mas, há pelo
menos três anos, quando
aconteceu a Copa do Mundo
para mulheres e o futebol
masculino decepcionou na
Rússia, no ano anterior, a
categoria começou a ganhar
mais popular idade. Em
Alagoas, foram montados
telões em shoppings centers
para se criar a mesma expectativa que se tem com os atletas da seleção canarinha.
O Brasil surgiu como uma
potência e ganhou ainda mais
destaque com o Corinthians,
que sempre atuou de maneira
muito forte quando o assunto
é minorias. O Timão é atual
tricampeão da Copa Libertadores da América feminina:

COMPETIÇÃO ENVOLVE ATLETAS E
Arbitragem feminina; experiência válida para os dois segmentos

trouxe o trófeu para solo
brasileiro em 2017, 2019 e
no ano passado. Por lá, a Fiel
Torcida lota os estádios para
apoiar suas jogadoras.
Alagoas corre na mesma
d i re ç ã o. O e s t a d o e s t á
chegando de vez no cenário
nacional do futebol feminino. E isso se deve à organização de uma competição
que começou pequena, mas
já tem uma realidade grande
e que pode revelar talentos
da terra. Até porque de talen-

Jogo Duro

tos, e ainda mais no futebol
feminino, o nosso território
está bem servido. Em sua
sétima edição, a Copa Rainha
Marta, que homenageia a
melhor jogadora de todos os
tempos, camisa 10 da seleção
e seis vezes eleita pela FIFA a
melhor do mundo [cinco de
forma consecutiva], começa
neste domingo (29), no Estádio Rei Pelé.
A Copa é organizada e
executada pelo Governo de
Alagoas, por meio da Secreta-

ria do Esporte, Lazer e Juventude (Selaj). A divulgação e
a chance de novas craques
surgirem fizeram a competição crescer. Ela começou
em 2015, com apenas oito
equipes. Nesta temporada,
o campeonato vai ter a sua
maior edição, reunindo 30
equipes de todas as regiões
do Estado, proporcionando
esporte e oportunidades para
600 atletas.
E além da nossa camisa
10, há outra alagoana que
também está em evidência
e é figurinha marcada nas
convocações da técnica Pia
Sundhage para vestir a camisa
verde e amarela. Natural de
Maragogi, Geyse Ferreira, ou
“pretinha”, como é carinhosamente chamada, também
pode servir de inspiração
para as garotas que disputam
a competição do Governo.
As equipes participantes
da Copa Rainha Marta terão
direito a uniformes personalizados e suporte para toda

TRÊS ZAGUEIROS SIM, retranqueiro, não! É assim a nova cara do CRB.

Jorge Moraes | jorgepontomoraes@gmail.com
Jornalista

Três
zagueiros

Como deu certo no jogo
do Sport, o técnico Daniel
Paulista deverá manter o
CRB com três zagueiros no
clássico. Muda, apenas, um
jogador, na troca de Gilvan,
com três cartões amarelos,
por Igor Mendonça, que,
inclusive, foi utilizado na
partida anterior, já como
uma preparação para o
jogo diante do CSA. No
restante, o time poderá
contar com a volta de
Maicon, já liberado pelo
departamento médico.

CSA X
Novorizontino

Na zona do rebaixamento,
no CSA não se pode nem
imaginar outro resultado
que não seja uma vitória.
Um empate é ruim e uma
derrota nem se fala. Derrota

Mudança que fez muito bem

A decisão da diretoria do CRB em trocar o comando de sua comissão técnica fez muito
bem ao clube. A saída de Marcelo Cabo e a chegada de Daniel Paulista representaram duas
vitórias e a saída da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Na estreia
do novo treinador, uma vitória apertada diante do Londrina, com um final de jogo meio
que dramático e apreensivo para seus torcedores, mas isso pouco importava. A vitória era
fundamental.
Depois, no jogo da chuva, cancelado no primeiro dia e transferido para o dia seguinte com
a mudança também do local da partida (saindo da Ilha do Retiro para a Arena Pernambuco), o CRB, em Recife, derrotou o Sport com um placar pequeno – 1 a 0 -, mas determinante para sair da zona de rebaixamento e flutuar pelo meio da tabela. Nesse jogo, Daniel
Paulista surpreendeu com a escalação de três zagueiros, o que deu muito certo.
Agora, com uma semana cheia para trabalhar, o CRB se prepara para o clássico das multidões, na quarta-feira (1), contra um CSA, que até o fechamento dessa coluna estava no Z-4,
com um jogo para cumprir, neste sábado (28), contra o Novorizontino. Alheio ao que possa
ter acontecido, no CRB o ambiente está mais leve, tranquilo, confiante no crescimento do
time na competição. Pelo que foi visto diante do Sport, pouca coisa vai mudar no time em
relação a sua escalação.
pode derrubar até o técnico
Mozart Santos, que ainda
conta com a confiança da
diretoria, mas não se sabe
até quando. Apesar da
necessidade, o grupo está
cheio de problemas, com
jogadores em recuperação
no setor médico.

logística da competição, além
de premiação de troféus,
medalhas e também financeira para os finalistas.
“A Copa Rainha Marta
é um compromisso do
Governo de Alagoas, por
meio da Selaj, com o futebol
feminino. Na terra da Rainha
Marta, nós precisamos dar
o exemplo e ano após ano,
estamos reforçando o nosso
apoio, ampliando a estrutura,
número de equipes e, consequentemente, de atletas”, afirmou o secretário do Esporte,
Lazer e Juventude, Charles
Hebert.
No domingo, a solenidade
de abertura e as partidas entre
Acauã x Guerreira e Capelinha
x Atalaia marcam o início da
competição. A expectativa é
que não demore muito para
que, entre essas 600 atletas,
apareça mais uma grande
revelação que possa chegar
ao patamar da Marta ou da
Geyse e dar ainda mais orgulho para Alagoas.

Quem
pode voltar?

O goleiro Marcelo Carné,
o meio-campo Geovani e
o atacante Oswaldo foram
as principais novidades
no CSA nesta semana de
trabalho, já na transição do
setor médico e o setor de

fisioterapia e a entrega ao
comando técnico. Quanto
aos demais jogadores,
nenhuma esperança para
Mozart contar com eles.
Cedric fez cirurgia; Gabriel
Tonini com inflamação no
púbis; Wellington ainda sem
estar cem por cento, e por
aí vai.

ALFINETADAS...
l Preciso entender. O CRB,
com a janela de contratações
fechada, trouxe dois jogadores:
Ulliam Correa e Wille. A informação segura do clube é que os dois
estavam sem vínculo contratual,
portanto, livres para assinar com
qualquer clube, mesmo com a
janela fechada;
l No CSA, o novo executivo de
futebol do clube, Felipe Ximenes,
fala tudo diferente. Diz que não
existe condições para contratar;
que a janela só permite depois do
dia 18/7; que o CSA vai ter que se
conformar com o que tem, o que
deve desagradar o atual grupo
de jogadores;
l Além disso, para contratar na
data certa, vai ter que dispensar
jogadores. O técnico Mozart
Santos já deixou bem claro que
não gosta de trabalhar com
muita gente. Quer contar com,
no máximo, 28 jogadores. Hoje,
já tem mais de 30 profissionais;
l Tocaram fogo no binga. A
arquiteta Bianca Tenório, filha
do ex-presidente do CSA e atual
presidente do Conselho Deliberativo, Rafael Tenório, entregou
o comando das obras do CT do
clube e alega desavenças entre
seu pai e o atual presidente Omar
Coêlho. Acho que é uma fuga. Na
próxima edição vou comentar o
que isso representa.
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NA CAPITAL, foram registradas 89 pessoas desabrigadas e 485 desalojadas.

SALA DE ALERTA DA SEMARH

informa que níveis de vários rios em Alagoas continuam elevados, deixando cidades em risco

Defesa Civil corrige número de
desabrigados e desalojados
Fábia Assumpção
Agência Alagoas

O boletim atualizado da
Defesa Civil Estadual, liberado às 11 horas da sexta-feira
passada, informa que 3.572
pessoas foram afetadas pelas
intensas chuvas que atingem
o estado desde a terça-feira,
em 33 municípios alagoanos.
De acordo com a Defesa Civil
Estadual, até a sexta-feira
havia 1.752 pessoas desabrigadas e 1.820 desalojadas.
O município com maior
número de desabrigados é
São Miguel dos Campos, com
525 pessoas desabrigadas e
432 desalojadas, totalizando
957 pessoas afetadas pelas
chuvas. Na capital, a Defesa
Civil Estadual registrou 89
pessoas desabrigadas e 485
desalojadas. Outros municípios bastante atingidos pelas
chuvas são Rio Largo, com 297
desabrigados; Feliz Deserto,
com 272 desabrigados e desalojados; e Coruripe, com 261
desabrigados.
Nível dos rios
O monitoramento hidrometerológico da Sala de Alerta
da Secretaria Estadual do
Meio Ambiente e Recursos
Hídricos (Semarh) informa
que os níveis dos rios Mundaú
e Pa ra í b a p e r m a n e c e m
elevados, impactando nas
lagoas Mundaú e Manguaba,
mantendo os riscos de transbordamento durante a sexta-feira.
O volume de águas das
lagoas deve permanecer em
elevação, agravando ainda
mais a situação dessas áreas,
no decorrer dos próximos
dias.
O Rio Jacuípe permanece
acima de sua cota de trans-

O município
com maior
número de
desabrigados
é São Miguel
dos Campos
bordamento, com elevação
gradual. A cota de alerta para
cheia é de 530 cm, e às 9h desta
sexta-feira, a cota apresentou
560 cm, com tendência de
elevação.
O Rio São Miguel segue
elevado, com pontos de transbordamento, porém com
tendência de diminuição de
sua cota nas próximas horas.
Os rios Santo Antônio, Camaragibe e Manguaba também
seguem elevados, porém com
tendência de diminuição de
suas respectivas cotas.
A previsão é de chuvas
isoladas, intercaladas com
períodos de tempo seco nesta
sexta-feira em todo Estado,
principalmente nas regiões
ambientais do Agreste, Litoral, Zona da Mata e Baixo São
Francisco.
A Sala de Alerta segue
monitorando as condições
sinóticas e hidrológicas.
O monitoramento diário
da previsão de tempo, assim
como dos níveis dos rios, pode
ser feito pelo site da Semarh,
nos links:
h t t p : / / w w w. s e m a r h .
al.gov.br/tempo-e-clima/
previsao
h t t p : / / w w w. s e m a r h .
al.gov.br/boletim-hidrologico
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STELLANTIS continua só trocando os emblemas das montadoras nos
carros, Jeep e Ran já provaram isso, agora é a vez da Fiat e da Peugeot.

Igor Pereira | igor93279039@hotmail.com
Jornalista

Stellantis lidera no
quadrimestre no Brasil,
Argentina e Chile
A Stellantis avança na liderança na América do Sul e
nos três maiores mercados
da região – Brasil, Argentina e Chile. No acumulado do ano, a Stellantis
comercializou um total
de 249 mil veículos no
mercado sul-americano,
o equivalente a 23,5% de
participação nas vendas na
região. De janeiro a abril,
a Stellantis comercializou
173,6 mil veículos no Brasil
(33,8% de participação
de mercado), 47,4 mil
unidades na Argentina
(36,4%) e 16,9 mil veículos
no Chile (11,4%). A Fiat é a
marca que mais se destaca
na América do Sul, com
140 mil unidades vendidas
e 13,2% de participação no
período.
Os dois sedãs mais
acessíveis no Brasil
Nos últimos anos, tem
crescido cada vez mais a
preferência dos brasileiros
e o desejo em adquirir um
veículo SUV. Mas, apesar
dessa categoria liderar o
sonho de consumo dos
usuários, os sedãs, juntamente com os hatches,
continuam em alta. Hyundai HB20S – R$ 80.990,00.
A configuração sedã do
Hyundai HB20 faz do carro
o mais barato da categoria
atualmente: na versão
Vision, pode ser comprado
por R$ 80.990,00. O veículo
é equipado com motor
Kappa 1.0, que atua em
conjunto com a transmissão manual de cinco
marchas. A potência varia
de 75 a 80 cv, de acordo
com o combustível. O
modelo é bem equipado
desde a versão de entrada
e como destaque conta
com central multimídia,
com pareamento de
smartphone por meio do
Android Auto e do Apple
Carplay, bem como ar
condicionado, direção
elétrica e computador de
bordo com sete funções.

Nova PEUGEOT Partner Rapid
e a cara da Fiorino (FIAT)
A PEUGEOT anuncia
o lançamento da Partner
Rapid, primeiro projeto da
Marca alinhado à plataforma Stellantis. Produzida na fábrica de Betim
(MG), a novidade carrega
toda a tradição e expertise do grupo no desenvolvimento de comerciais
leves. A PEUGEOT aposta
ainda nos seus diferenciais
de pós-venda e no atual
potencial de crescimento
no Brasil. No acumulado
de 2022, de janeiro a abril, a
PEUGEOT registrou alta de
17% em volume de vendas
do mercado de Veículos
Utilitários Leves ( VUL),
c o m p a ra d o a o m e s m o
período de 2021. Atualmente a PEUGEOT possui
7,4% de participação neste
segmento. Um nicho que
tende a continuar com
crescimento este ano, estimulado pelo aumento do
trabalho autônomo e pela
movimentação de pequenas
cargas nos centros urbanos.
Além disso, esses modelos
têm grande valorização de
mercado, se transformando

em oportunidades no futuro.
A Partner Rapid chega à rede
de concessionárias em todo
o país, com o sucesso garantido dos programas da REDE
PRO e TOTAL CARE PRO compromissos e vantagens
de pós-venda da Marca,
ainda sem precedentes no
mercado brasileiro. A Partner Rapid se encaixa no
perfil de um consumidor
exigente, que precisa de um

veículo confiável, projetado
para cobrir necessidades de
espaço para carga, eficiência, segurança e conforto.
“A PEUGEOT Partner Rapid
deve ultrapassar as expectativas dos consumidores,
motivados pelos benefícios
e experiências diferenciadas do pós-venda da Marca”,
explica Felipe Daemon,
Head de Brand PEUGEOT
na América do Sul.

Citroën vende carros com
parcelas só para 2024
O sonho de ter um SUV
na garagem vai ficar mais
próximo neste mês com
uma exclusiva campanha de
descontos e financiamento
para o Citroën C4 Cactus. O
modelo poderá ser encontrado em todas as concessionárias a partir de R$ 99.990 na
versão Live, pela modalidade
e-commerce. Clientes que
adquirirem o modelo por
meio do Banco PSA também

poderão pagar a primeira
parcela somente para 2024
pelo plano Novo de Novo,
com entrada de 60% e recompra garantida. Os descontos
via e-commerce também
foram estendidos para a
versão Feel, que será ofertado
por R$ 108.990,00. Todos
os concessionários Citroën
participam da campanha,
que irá durar até o dia 31/05.
Essa novidade vai ao encon-

tro do sucesso constante
que o SUV C4 Cactus obteve
no mercado brasileiro. Nos
primeiros quatro meses de
2022 o modelo registrou um
volume de vendas quase 50%
superior ao mesmo período
do ano passado. Essa performance ajudou a Citroën a
crescer 35% no mesmo período, enquanto o C4 Cactus
ampliou sua participação no
mercado em 82%.

DUAS | RODAS
Chega ao Brasil a
Yamaha YZF-R3 World
Para comemorar o
brilhante currículo da
Yamaha na motovelocidade, chega ao Brasil a
edição especial YZF-R3
World GP 60th Anniversary Edition, uma
máquina perfeita para o
uso diário e que carrega o
DNA de mais de 60 anos
de competições e vitórias.
A marca estreou em grandes prêmios mundiais em
1961, no GP da França,
e desde então conquistou mais de 500 vitórias
com pilotos como Phil
Read, Giacomo Agostini,
Wayne Rainey, Eddie
Lawson, Jorge Lorenzo e
Valentino Rossi. O mais
recente piloto a integrar
esse esquadrão de elite,
é Fabio Quartararo,
atual campeão e líder da
MotoGP na temporada
de 2022. Com produção
prevista até dezembro de
2022, esta Edição Especial
tem como destaques a
pintura branca associada
ao famoso Yamaha Speed
Block em vermelho. Vem
com o number plate
amarelo na parte frontal
e para-lama dianteiro
na cor vermelha. No
tanque ainda conta com
o emblema alusivo ao
aniversário, juntamente
com uma faixa vermelha também presente
nas laterais da rabeta. A
Edição Especial ainda
traz destaques dourados
nas rodas, nos garfos e
nos emblemas do diapasão, assim como os das
Equipes da Yamaha de
fábrica.
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Dois
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A arte de Eduardo Bastos presta homenagem aos assassinados. Não colocamos os
nomes: são todos os que faleceram. Era coorientador de aluno na especialização em História de Alagoas, IFAL/ Maceió. A parceria é com Mônica Carvalho de Almeida.
Publico umas notas que escrevi e sugerem um primeiro roteiro de discussão com ele:
nelas consta muito do que conversei com a professora mencionada. O roteiro usa deliberadamente, os termos ‘bicha’ e ‘veado’ para acentuar o tom da intolerância. Antes de
publicar aqui em Campus/O Dia, submeti o texto a duas grandes e capazes amigas; elas
acharam que valeria a pena. Obrigado às duas. Na verdade, o texto era uma carta eletrônica que nunca mandei.
Vamos ler.
Abraços,

Luiz Sávio de Almeida

Ano 010 Número 484 R$ 3,00
Alagoas 29 de maio
a 4 de junho 2022
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Missiva eletrônica sobre gays, não endereçada a um
quase orientando do curso de Especialização
em História de Alagoas, IFAL/Maceió
Meu caro:
A minha insuficiência como orientador
Você sabe que nunca estudei a questão; nem bibliografia eu
seria capaz de indicar; então, vamos em frente para aprendermos juntos, perguntar aos outros. Conversei com sua coorientadora, para falar sobre o tema e montar este primeiro roteiro
de discussão. Aqui tem matéria para discutirmos, para que eu
possa ir colocando a minha cabeça no lugar, possibilitando um
começo para seu texto. É como se eu estivesse apenas pensando
alto e apenas lhe provocando: nada mais do que isto. Tome
a missiva como um roteiro não muito sistemático, para uma
primeira discussão, com o objetivo de assentar uma caminhada
a seguir.
Sempre achei importante, que se construa um belo texto
sobre os gays em nosso estado. Acho que revendo a condição
deles, é possível rever a própria Alagoas ou seja: Alagoas tem que
aprender com eles, como – bendito cacófato – ela é. É simples,
meu caro: o que ela faz com os gays é, exatamente o que ela é:
nada mais e nada menos do que isto. E podemos, talvez, explorar
uma permanente ofensa e dou amplitude à esta ofensa ao dizer
que a palavra preconceito, amiúde utilizada, é pouca para tanta
perseguição, tanta violência, tantas, tantos..
Para enfrentar o tema, teremos que aprender juntos, andar
juntos. Você me escolheu como orientador e eu aceitei, também,
para aprender. A sua vida lhe dá uma imensa autoridade sobre
mim; ela é muito mais rica do que tudo que eu posso falar, que
eu possa pensar sobre o tema. A minha fala não é nada diante
da densidade de sua vida. No máximo, o que posso fazer (e isto
com extremo cuidado), é dialogar, estar com você na sua escrita;
no entanto, a autoridade é sua. Vamos então retirar esta fantasia
de orientador: há um grande desnível estabelecido, entre o seu
precioso conhecimento de vida e o pouco que eu posso discutir.
Jamais eu estaria dizendo que somente o gay poderia pensar
e falar sobre o gay. Não é isto: o reforço à identidade, pelo que
entendo, não pode levar a tanto. Como tese, quero aproximar
o gay ao inacabado, comentado por Otávio Iani em livro que
editei sobre a obra do Clovis Moura. É um artigo que sugiro para
você ler. A meu ver, Iani capta muito bem o sentido da obra do
Clóvis e o inacabado, categoria que Iani opera, sendo um bom
ponto de partida para uma reflexão sobre nosso tema. Assim,
além de outros pontos, de imediato se poderá ver o quanto será
importante a contribuição de seu trabalho, não importa se ele
seja um artigo para responder a um requisito do curso que você
está tentando fazer. Sei de sua responsabilidade e sei de seus
aperreios de vida.
Um distinção prioritária
Não sei se corretamente, mas entendo que é necessário, logo
de início, fazer uma distinção entre o que seria uma história dos
gays e uma história do movimento gay. Acho que esta distinção é
essencial; na verdade, as duas terminam por integrarem-se, mas
são diferentes. O movimento leva a uma caracterização fortemente política, mas isso é diferente do que se poderia considerar
como a vida gay, a forma dele ser e existir. O ponto de partida
é que o gay não se esgota no movimento que, politicamente,
o representa. O movimento nem de longe é capaz de atingir o
essencial: a vida sobre a qual pouco foi produzido nas Alagoas,
salvo nas entrelinhas da crônica policial.
Por outro lado, parece viável afirmar, que temos muito mais
escritos sobre a morte gay do que a história de vida gay, a vida
castigada das bichas e sapatões, termos poderosos e que retiram
o senso de que naquelas pessoas, existe humanidade. Há uma
transfiguração que acaba o humano ou o imprensa. É evidente
que morte e vida se misturam, mas a crônica do assassinato é
o que pontifica. As histórias de vida somem, mas a crônica do
assassinato ou da crueldade quanto a eles, vez em quando
assume o disse-que-disse da sociedade, quando viram espetáculo e, portanto, vêm à público. Se existe a morte anunciada, na
certa a do gay é uma delas. Veda-se a vida e escancara-se a morte
trágica, na construção de um espetáculo público.
É preciso que o gay seja de alguma forma famoso, para que a
morte natural seja divulgada. Claro que isto acontece, também,
com os que não são, mas não tem o sentido que se desenvolve na
morte gay: o trágico associado aos diferentes, às minorias e, no
caso, travestido de julgamentos. Famoso ou ‘infamoso’, sempre
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alguém poderá colocar uma colher de intolerância, como fez,
recentemente, aqui em Alagoas, um pastor de determinada
denominação evangélica, talvez o mais drástico pronunciamento da intolerância e do preconceito que já foi demonstrado
em Alagoas durante todos os tempos.
A bicha de lata d’água na cabeça
Vou sempre marcar a palavra bicha, para manter viva a intolerância; a palavra ‘veado’ foi banida de Maceió pela chamada
Lei Paulão e não a sinto tão feroz quanto bicha. Acho, não tenho
certeza, que se estabelece multa a quem falar de ‘veado’ (salvo
o bicho). Pelo menos isto circulou em Maceió e não tive o interesse em checar se a bicha foi até motivo de postura municipal.
Bicha, veado são sons, gestos e entonações: dependem de todo
um contexto ao serem utilizados. Neste nosso texto, bicha é
usada com o máximo de respeito, mas ao mesmo tempo traz o
vergonhoso, o impuro, o desadoro, o impenitente de pronunciamentos como o do pastor. Acho que seu trabalho deve começar
pela fala dele.
Pois bem, do que falávamos deriva estarmos com dois
elementos associados quando se lida com o cotidiano gay; de
um lado temos a crônica da morte, sempre espetacularmente
trágica e, do outro a circulação do preconceito. No entanto, acontece, a meu ver, que isto não responde e não pode responder pela
vida que se realiza dia a dia. Por outro lado, não se pode tomar
o gay como um universo homogêneo: são muitos os tipos e são
muitas as formas de ser. A palavra gay é elástica, cobre diversas
situações e circunstâncias, abrange uma série de diferenças, das
quais desejo dar relevo às de renda e, desta forma, dar evidência
ao pobre, ao da baixa renda, aos dos ‘agrotados’ desta inefável
Maceió.
A sociedade os pune, em conjunto, com o preconceito, mas
ao pobre tudo parece se agravar. O preconceito é geral, mas tem
resultados diferentes; entre ricos e pobres a forma de vida, o cotidiano é extraordinariamente diferente. É bom ver, então, que
uma sociologia histórica do gay terá, obrigatoriamente, que verificar o preconceito no contexto de vida, ver as circunstâncias em
que ele interfere. Por onde anda o gay paupérrimo, a não ser no
nicho de sua pobreza? Isto demonstra que existem peculiaridades. Todas as situações se articulam no geral do preconceito, mas
se diferenciam na forma de ser, no que, como exemplo, basta se
falar na diferença entre o Governador do Rio Grande do Sul e
uma criatura que sobe as escadarias de uma grota desta Maceió,
uma espécie de gay com lata d’água na cabeça. No fundo, a
palavra gay é abrangente e precisa ser vista contextualmente,
em diversas conotações de existência e, portanto, de cotidiano.
Acho que este é o caminho para lhe dizer que seu artigo deveria
encontrar um detalhe para trabalhar.
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Uma história dos gays e os gays da história
Como pensar a história destes gays? Com um
formulário? Sem dúvida, parece-me que o grande
caminho consistiria em buscar o cotidiano e nele,
deste modo, ver as relações com grandes variáveis,
no que destaco especialmente o estado, através
de sua malha de serviços e o poder através de suas
formas de dominação formais e informais; estar
no cotidiano é ter condições de ver três vias essenciais: a dele consigo mesmo, a dele com as condições e as circunstâncias em que as duas primeiras
ocorrem.
É pouco, mas é talvez suficiente para este
momento da missivinha, entender que ser gay
é ser uma relação necessariamente conflitante,
inclusive, pelo que acontece com as diferenças e
as mesmices de igualdade. É ver também que ele
anda no tempo, nas relações e, então, é saber que
ele é uma dinâmica, um movimento e um trânsito.
Claro que as divisões que levam às circunstâncias
são tratos lógicos de observação, pois o evento os
integra. Evento aqui é tomado como a decisão que
ocorre no seio das probabilidades que estão no
desdobramento do tempo.
Fazer a história do movimento tem uma outra
dimensão. Vou assumir o risco de afirmar que um
movimento requer determinado tipo de organicidade: ele não é solto e informe. O movimento é
uma forma específica de expressar o gay organicamente, mediante a ideia de militância. Enquanto
no primeiro caso, o do cotidiano, estamos no enfoque central das formas e modos de existência, no
segundo estamos na representatividade sempre
orgânica. É cabal a diferença, mas não estamos
diante de uma situação de dois conjuntos sejam
mutuamente exclusivos. Estamos diante de agregações ao conhecimento ampliado sobre os gays.
Possivelmente, meu caro, é mais fácil fazer a
segunda do que a primeira e dentre outros pontos,
basta pensar na incapacidade da linguagem
para o trato da vida e aqui fica aberta uma larga
discussão teórica, especialmente se entendermos,
ampliando uma das que passam pela moderna
antropologia, que somente o gay poderia saber
falar sobre ele mesmo, mas isto parecerá contornado, ao se dizer que a escrita tende a sugerir sobre
ele. Neste sentido, eu não teria dúvida em dizer,
embora saiba que depois teria de limitar o que será
proposto, que a vida gay é um texto complexo com
o qual se tem de dialogar.
Diria alguém mais apressado que estou sendo
tendencialmente encaminhado para a hermenêutica. Não é assim: a hermenêutica está sendo
apenas instigante, mormente pelo dialogal que
pode e deve existir. A possibilidade de achegar-se
à existência gay encontra-se na possibilidade de se
dialogar com ele, aprender com ele e não ensinar
sobre ele; é preciso deixar que a fala gay ilumine o
texto: a escrita tem de ser acolhedora e isto discutiremos, se você entender que deve, posteriormente. O que nós estamos chamando de dialogal e
acolhedora são situações que se completam: o gay
não é e nem pode ser um objeto; o gay é uma vida
e dialoga-se para que sua fala transpareça nítida
e clara, configurando tons desta mesma vida.
Então, é fazer o máximo possível para que a fala
dele esteja, mas, também, a que resulta do diálogo.
Parece, à primeira vista, que estou fazendo uma
grande requisição à história oral. Tudo depende de
como se deve entender o que seja história oral e
história de vida.
E indo um pouco mais além, aportamos, agora,
na discussão de detalhes, no sentido de que eles
encaminhem e tornem evidente a construção
sobre o todo e não tentar uma construção do todo
para caber os detalhes: a roupa antes do corpo.
Este sair de gera resultados diferentes: história de
vida, detalhes, dialogal, por outro lado, demandarão uma necessária relação contextual. As bichas
estão em contexto e não existiriam sem ele. Claro
que é mais do que sabido, mas deve ser lembrado:
não há uma bicha em si. Ela está em um sistema de
relação, onde se abrem, de imediato, dois conjuntos: ela (A) e (B) não-ela e existe com conjunto de
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intermediação (C). Por mais esquemático que isto
possa parecer, será capaz de, fugindo-se de uma
preocupação com sistema, ajudar a organizar a
sistemática desta relação.
Bicha pobre e bicha rica
Existem duas formas diferentes para se contar a
história dos gays em Alagoas: ou se toma uma linha
institucional ou se busca esta história no cotidiano
de uma gama de pessoas que foram perseguidas e
cuja grande maioria não deixa rastros e some no
tempo. Claro que se pode mesclar as duas proposições, no entanto, a intimidade do mundo gay
está na malha do cotidiano, que se arrasta, em
boa parte, por ruas mal andadas, pelos pequenos
mundos de pedaços de noite onde a carência, o
maltrato público e familiar levam ao risco de vida.
Claro que nem todos vivem assim, mas este é um
quadro que pode ser pensado para a imensa maioria dos que são pobres, negros, ‘agrotados’. Não é
que os bem postos da pequena classe média para
cima, deixem de sofrer seus vexames, mas eles não
se ramificam pelo mundo da baixa renda. É sobre
estes que eu, em primeiro plano, pensaria. Se me
perguntar a razão, direi que se trata de pessoas que,
além do preconceito, sofrem o esmagamento da
estrutura social.
A professora Mônica Carvalho de Almeida é
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autora de um texto sobre a morte de Seu Rodrigues;
ele chegou a tomar conta de minhas filhas; era
uma pessoa muito boa e que trabalhou em nossa
casa por um tempo. A rua não gostava; também
havia uma cidadã, não me lembro do nome, que
trabalhava conosco e não sei o destino dela. Eram
domésticas, moravam em nossa casa e tomavam
conta de nossos filhos. E bote tempo nisso, como
diria o Edgar Setton. Eram pessoas honradas, o que
digo aceitando a imensa carga pequeno burguesa
da expressão. Isto foi na década de sessenta.
Imagine: a rua... O tempo passou e Seu Rodrigues
foi assassinado. Este texto de Mônica Carvalho de
Almeida deve ser guardado como um documento
importante para o tipo de história que necessitamos escrever, uma história que tente, apesar de
sua impotência, entrar o máximo na vida gay de
Alagoas, em seus momentos de afirmação e até nos
dissabores da morte.
Nisto, parece-me que temos uma outra indicação sobre o como deve ser vista e montada a escrita
historiográfica sobre o gay: trabalhar os marcos
políticos a partir da vida gay e não deixar que
eles, os marcos, centralizem o texto, deslocando
a humanidade gay que parece deve ser o centro
do tipo de história que desejamos construir, onde
fundamentalmente a fala e a vivência apareçam
como destaque. Estamos diante do gay e o tempo.
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A bicha é mais do que vítima
A bicha é a dignidade de resistir. Vamos ver o que
é isso. A história das bichas deve ser iniciada bem
antes de aparecer a ideia de movimento e encontrar
o gay, sem dúvida como resistência à opressão e não
como mera e constante vítima. Sem dúvida que ele
é vítima do preconceito, mas, sem dúvida, que, a seu
modo, sempre surgiu a resistência e persistência e,
nisto, se constrói a ideia de um gay em confronto
permanente: ele não é uma passividade, mas ação.
A história a ser escrita não deve caracterizar uma
vítima, mas discutir como se confronta e resiste no
cotidiano social e é, neste cotidiano, que se encontram práticas políticas de afirmação.
Em meu modo de perceber a questão, meu
caro João, o gay deve ser procurado no difuso das
práticas que cria para resistir. Então, talvez seja
oportuno propor que o trato é a existência gay, por
mais canhestra e insuficiente que isto possa parecer
quanto à possibilidade da escrita captar vida. Por aí,
necessito mais uma vez reconhecer que existe o gay
e existe uma malha de relações gay e um contexto
onde ele é gay. Como se pode notar, da existência
se parte para verificar relações e contexto. Há um
termo gasto que deve ser recuperado: vivência, a
prática de uma vida, os momentos da existência.
As bichas mudam de cor
Por outro lado, deve ser considerado que o
gay, fazendo parte de um contexto, fatalmente
muda com as variações do contexto. O preconceito permanece como estratégia de dominação,
mas a circunstância onde ele se dá, modifica-se. O
preconceito é sempre atual, está na flor da memória publica, recuperável facilmente, é memória
baixa. Mas o fato, meu caro, é que desde Heráclito
que a bicha não é, está sendo. Ele é um movimento
permanente dele mesmo e anda contextualmente.
O preconceito permanece, como eu disse, como
estratégia de dominação. O tempo se modifica,
a bicha se modifica: a bicha não é, ela está sendo.
E ainda com Heráclito, é de se pensar que a bicha
jamais toma banho duas vezes no mesmo rio.
Ele muda e o preconceito mantem-se mudando
também, aparentemente parado, mas sempre será
um exercício renovado: permanece como estratégia
e muda como circunstância. É importante buscar,
neste ponto, um lugar aparentemente comum:
não é possível ser bicha em abstrato; ela não é
um mero constructo e torna-se necessária voltar
ao trivial do aqui e do agora. Bicha existe, está em
um espaço onde, politicamente, como minoria,
confronta-se com uma maioria impositiva. Gay é
um enfrentamento diário e é, desta forma, que tudo
o que faz e realiza é enfrentamento e resistência. Ao
invés de se pensar em uma bicha acovardada, deve
ser pensada uma bicha que diz que é: ela enfrenta e,
como é óbvio, não existe um enfrentamento passivo
e se há registro de passividade, é apenas aparente.
Resistência: esta é a tônica da vida e vai desde
os tempos em que se tinha a espetacularização
para o deboche, das, por exemplo, bichas nas cidades do interior, como existia o Pilalá na década de
cinquenta, cozinheiro de casa de família, ao contrário do Quinha que era chamado para fazer as festas
das madames. Garanhuns na mesma década de
cinquenta do século passado, tinha um termo para
chamar a linguagem gestual gay: culete. O adamado
era chamado também de culeteiro. A bicha sempre
construí sinais de si mesmo, como gestual culeteiro,
como a sua moda. O que é visto pelo não-gay como
frescura, na verdade é o insólito da resistência, da
afirmação que existe diferente por ser diferente e
quer ser diferente. Ser bicha, meu caro, é resistir,
como pode e com suas invenções, à opressão.
Maceió teve Ramona, que mereceria, pelo seu
enfrentamento, um belíssimo texto. Foi cozinheira de
forno e fogão, com suas feijoadas aos sábados, afrontando a bela sociedade de Maceió. Segundo circulou,
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foi morar no Rio de Janeiro, ser cozinheira do Copacabana Palace e conviveu com grã-fino. Eis que se
está nos tempos do Zeiga como lugar de veados, sede
da chamada União dos Veados de Alagoas, a comentada UVA, conforme o deboche que se fazia; a UVA,
era dito que ficava por ali, se não me engano, vizinho

ao atual prédio da Tv Gazeta. Maceió teve suas bichas
favoritas pelos anos sessenta e foi por estes anos que
se deram os famosos episódios da fúria contra o
terrível Celite, algo a demonstrar como a sociedade
se armava contra o cheiro da bicha.
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