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Uma lição de suborno

O suborno, irmão gêmeo da corrupção, não é coisa de hoje, 
meus amigos. Ele existe desde o começo da civilização. Essa 
prática, foi incrementada nos tempos atuais pelos políticos, 

que ficaram mais safados, mais sacanas, mais ladrões e mais am-
biciosos. A História Universal registra milhares, centenas de milhares, 
de subornos famosos em tudo quanto é canto do mundo. A ilicitude 
desse ato voltou a ser encarada mais a sério, graças a coragem de 
jovens procuradores e juízes, os quais que têm mandado pra cadeia, 
delinquentes graúdos que se achavam intocáveis. 
      A propósito disso, recordo que existiu no interior de Alagoas um 
fazendeiro iletrado chamado Eufrásio Ferreira, que era chegado a 
um subornozinho. Possuidor de uma bela grana folgada no bolso, ele 
achava que podia comprar tudo – como os caras da Odebrecht, por 
exemplo –, mormente a consciência de políticos corruptos. Em al-
guns casos até que se deu bem, como esse que vai abaixo contado.
      Eufrásio andava em litígio com outro latifundiário, o “major” 
Olindino Tancredo, por causa de uma fatia de terra poeirenta e 
acidentada, encravada no alto Sertão. Tancredo acusava Eufrásio de 
haver invadido sua propriedade e o caso foi parar na Justiça. Para 
se defender, o fazendeiro corrupto contratou um advogado famoso, o 
doutor Astrogildo Novais. A época era natalina e o indefectível Eufrá-
sio chegou pro causídico e se abriu:
      - Dotô, eu tava aqui assuntando... Cuma o Natár é adispois de 
amenhã, uqui vosmicê acha de nóis mandá um leitãozinho pro dotô 
juiz? 
       Honestíssimo, doutor Novais reagiu indignado:
       - Pelo amor de Deus, seu Eufrásio, não faça isso de jeito 
nenhum! Esse juiz é o cidadão mais decente, correto e honesto que 
pode existir neste mundo. Se o senhor mandar o leitão de presente 
pra ele, aí é que nós perderemos a causa. Tire já essa ideia da 
cabeça!
      Passou-se o período natalino, acabaram-se as férias forenses e, 
finalmente, chegou o dia de o magistrado prolatar a sentença. E ele 
deu ganho de causa ao velho corrupto.
      Dia seguinte ao do anúncio da sentença, Eufrásio correu lépido e 
fagueiro para o escritório do advogado e desabafou:
      - Eu bem qui aduvinhei qui o negóço do leitãozinho ia dá certo!
      O advogado quase desmaiou quando ouviu esse papo. Segun-
dos depois, refeito do susto, rebateu cheio de aflição:
      - Ah, meu Jesus! O senhor não venha me dizer que mandou o 
leitão para o juiz...!
      - Mandei-lo! Mandei-lo, doutor! – confirmou Eufrásio com ar inteli-
gente. – Mas mandei-lo em nome do adivelsáro!

Ladrão infeliz
      Boêmio notório, o Geltrúdio Otelo reparou no relógio, levantou-se 
da cadeira que ocupava no Bar do Duda e discursou para os seus 
companheiros de farra, que se achavam em volta:
      - Meus chapas, por hoje chega!
      Todos reagiram:
       - O quêêê? Você já parou de beber?!
       - Por hoje basta! Vou correndo pra casa!
       - Você está doente, meu irmão? – preocupou-se um dos far-
ristas.
       E o Geltrúdio:
       - Não é nada disso. É que eu não quero levar uma porrada. 
Vocês não sabem o que aconteceu ontem, quando eu estava aqui 
biritando.
       - O que foi? – indagou o mesmo parceiro.
       - Entrou um ladrão lá em casa!
       - Putamerda! Coitada da tua mulher! Deve ter passado pelo 
maior sufoco, hein?
       - Aí é que está. Coitado do bandido! O cara levou a maior por-
rada no pau da venta, que ficou toda esbagaçada. Minha mulher 
pensou que era eu chegando. Sacaram agora o meu drama?

Velhinho danado!
      Seu Godofredo Barroso morreu com quase 100 anos de idade 
– mais precisamente 99. Mas não foi de doença, se querem saber. 
Esse negócio de enfermidade não era com seu Godô. Ele morreu 
na trombada de um ônibus com um trem. Deixou viúva, a belíssima 
Maria Aparecida, quando esta se achava no auge de sua forma, aos 
25 aninhos. E como sofreu a criatura! 
       O velho Godô foi um caso raro. Quando ele tinha 84 anos, pro-
curou o médico Latércio Villanova, todo cheio de preocupação:
      - Meu filho, acho que tô ficando impotente!
      E Latércio, que conhecia o velho muito bem, começou a ficar 
assustado: 
       - Não é possível, seu Godô!
       - Estou falando sério, meu rapaz!
       - Quando foi que o senhor percebeu isso?
       E o vetusto:
       - Ontem de tarde, depois de duas trepadas. De noite, uma falha-
da na terceira... E hoje cedo também.

Uma boca e tanto!
      Cidadão modesto, morador dos confins do Tabuleiro do Pinto, 
seu Getúlio Pitombeira procurou o saudoso odontólogo Leopoldo 
Fragoso, para encomendar uma prótese dentária. Doutor Léo man-
dou chamar o protético Juvemar Omena e pediu que ele caprichasse 
na “perereca” do velhusco.
       A prótese ficou pronta depressinha. Um dia depois de inaugurá-
la, seu Getúlio voltou ao gabinete dentário do grande Leopoldo:
       - Doutor, a dentadura tá muito grande! Não serve!
       E Léo Fragoso:
       - É impressão sua, seu Getúlio. É que o senhor não está acos-
tumado... é natural. Com o tempo, a sua boca vai se adaptar a esse 
corpo estranho e o senhor não vai mais achar que a prótese está 
grande. Ela foi feita sob medida.
       E seu Getúlio:
       - Mas eu não tô falando que a dentadura tá grande pra boca, 
doutor. Ela tá grande demais é pro copo!      

AÍLTON VILLANOVA ailton.vilanova@gmail.com

Arapiraca recebe três escolas 
reformadas nesta sexta-feira
Unidades Lions Club, Adriano Jorge e Aurino Maciel beneficiarão 2.285 estudantes

Mais três escolas esta-
duais reformadas serão 
entregues em Arapiraca 

nesta sexta-feira (6), a partir das 
9h. O governador Renan Filho e 
o vice-governador e secretário 
de Estado da Educação, Luciano 
Barbosa, entregam as reformas 
das escolas Lions Club, Adriano 
Jorge e Aurino Maciel. Ao todo, 
2.285 estudantes serão benefi-
ciados com as iniciativas.

“São três escolas tradicionais 
e cujas obras trazem muitos be-
nefícios para muitos jovens ara-
piraquenses. Em julho, foram 
entregues reformas das escolas 
Manoel Lúcio e Moacir Teófilo 
e a recuperação do ginásio do 
Quintella Cavalcanti. Agora, 
dois meses depois, a Seduc en-
trega mais três escolas total-
mente recuperadas”, frisa a ge-
rente da 5ª Gerência Regional de 
Educação, Eliete Rocha.

Com 617 alunos e 10 salas 
de aulas, a Lions Club, no bairro 
Jardim Tropical, teve toda a sua 
estrutura física recuperada, a 
cozinha foi ampliada, novo refei-
tório e as salas ganharam apa-
relhos de ar condicionado. Além 
disso, a unidade foi contemplada 
com ginásio, cujas obras já estão 
avançadas.

“Com a reforma, passamos a 
contar com uma estrutura física 
digna e que atenderá as nossas 
demandas”, conta o diretor-geral 
Ivan Almeida. Este ano, a uni-
dade começou a ofertar o ensino 
integral. “Tivemos uma procura 
muito grande da comunidade 
pelo ensino integral. Nossa pre-
visão era formar três turmas, 
mas formamos quatro”, comemo-
ra a diretora adjunta Dagmar de 
Almeida.

Primeira escola estadual de 
Arapiraca e patrimônio tombado 
pelo município, a Escola Estadual 
Adriano Jorge não passava por 
uma reforma há 20 anos. Dentre 
os serviços empreendidos, estão 
substituição de revestimento, 
recuperação da rede elétrica, mo-
dernização dos laboratórios de 

AGÊNCIA ALAGOAS

Com 10 salas de aulas, a Lions Club teve toda a sua estrutura física recuperada e será entregue hoje pelo governador

INTERIOR

Mais unidades serão construídas
Ontem (5), a Secretaria 

de Estado da Infraestru-
tura (Seinfra) publicou no 
Diário Oficial do Estado de 
Alagoas (DOE/AL), os avi-
sos de abertura de licitação 
para a construção de mais 
quatro escolas estaduais 

nos municípios de Campo 
Alegre, Senador Rui Pal-
meira, Poço das Trincheiras 
e Maragogi.

“Serão investidos R$ 16 
milhões para que a gente 
siga melhorando a qualida-
de da educação de Alagoas, 

inclusive para levar o ensi-
no médio a cidades que ain-
da não o tinham, a exemplo 
de Poço das Trincheiras e 
Senador Rui Palmeira”, ob-
servou o governador Renan 
Filho.

As escolas serão dotadas 

de 12 salas de aula e qua-
dra coberta, dentre outros 
equipamentos. Os próximos 
municípios que vão receber 
novas escolas são Parico-
nha, Rio Largo e São Sebas-
tião. Em breve, a licitação 
será publicada no DOE.

matemática e ciências e instala-
ção de espaços da acessibilidade 
para idosos e cadeirantes.

“Esta reforma é reivindi-
cação antiga e chegou em boa 
hora, pois, apesar de sermos 
uma escola pequena, temos uma 
procura muito grande de toda a 
sociedade. Sempre soubemos que 
a Adriano era linda, mas agora, 
com essa nova pintura e fachada, 
as pessoas estão encantadas”, re-
lata a diretora Valéria de Albu-
querque.

Com sete salas de aula e 808 
alunos matriculados do 6º ao 9º 
ano e no ensino médio regular 
noturno, a Adriano Jorge possui 
um dos melhores desempenhos 
no Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb) entre 
as unidades da rede estadual.

Quem também passou por 
uma revitalização em toda a sua 
estrutura foi a Escola Estadual 
Aurino Maciel, localizada no 
bairro Capiatã. A unidade de en-
sino, que conta com 860 alunos 
do 6º ao 9º ano e na Educação 
de Jovens e Adultos e Adultos 
(EJA) no ensino médio, ganhou 
nova coberta, estacionamento, 
rampas de acessibilidade, nova 
pintura e uma revitalização de 
seus jardins, que foram acresci-
dos de espaços de convivência. A 
escola também vai ganhar giná-
sio, com obras em estágio avan-

çado.
“Nossa escola tem mais de 

50 anos e nunca havia passado 
por uma reforma desse porte, 
apenas por pequenos reparos. 
Se tivesse que escolher uma 
palavra para resumir a atual 
realidade da escola, esta pala-
vra seria mudança. Hoje, nossos 
alunos têm uma instituição de 
ensino mais bonita e confortá-
vel”, destaca o diretor adjunto 
Abdias Lúcio da Silva.

OBRAS
O Governo de Alagoas infor-

mou que nos últimos dois anos já 
reformou quase todas as escolas 
estaduais de Arapiraca. Dentre 
as unidades previamente recu-
peradas, estão as escolas Izaura 
Antônia de Lisboa, Senador Rui 
Palmeira (Premen), Quintella 
Cavalcanti, Manoel Lúcio, Pe-
dro Reis, Moacir Teófilo. A Esco-
la Estadual Manoel André tam-
bém passa por reformas.

A cidade, que antes só tinha 
um espaço para a prática espor-
tiva, ganhou seis novos ginásios 
(escolas Izaura Antônia de Lis-
boa, Senador Rui Palmeira, Pa-
dre Jeferson, Pedro Reis, Arthur 
Ramos, Colégio Militar) e teve 
um de seus mais tradicionais 
espaços para a prática esporti-
va, o ginásio da Escola Estadual 
Quintella Cavalcanti, totalmen-
te revitalizado e modernizado. 

Com os dois ginásios em cons-
trução (Aurino Maciel e Lions) e 
outro que está para ser licitado 
(Escola Costa Rego), serão nove 
ginásios até 2018.

A cidade teve o regime de 
ensino integral implantado em 
três escolas – Izaura Antônia de 
Lisboa, Senador Rui Palmeira e 
Lions – e foi contemplada com a 
primeira unidade do Colégio Ti-
radentes da Polícia Militar fora 
de Maceió.

Além disso, o município 
agrestino será beneficiado com a 
construção de um projeto pionei-
ro na rede pública estadual que 
unirá educação, esporte e cultu-
ra, fortalecendo ainda mais os 
laços entre escola e comunidade.

Denominado Centro de 
Educação Integral (CEI), o es-
paço que abrange as escolas 
estaduais Quintella Cavalcan-
ti, Izaura Antônia de Lisboa e 
Pedro Reis contará com diver-
sos equipamentos esportivos e 
culturais, a exemplo de pista de 
atletismo, piscina semiolímpica, 
campo de futebol society com 
grama sintética, três ginásios 
e auditório e concha acústica. 
A ideia do Governo de Alagoas 
é que o espaço beneficie não só 
os mais de cinco mil estudantes 
das três unidades de ensino, 
mas toda a população arapira-
quense.

COM DIEGO VILLANOVA


