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Além de ter a energia cortada, o contador foi arrancado da parede, juntamente com toda a fiação elétrica  do prédio
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A partir da próxima segunda-
-feira  (7), a Justiça do Trabalho em 
Alagoas suspenderá as atividades 
presenciais em todas as unidades 
administrativas e judiciais, em 
virtude do aumento de casos de 
Covid-19,idos ou suspensos.

A energia da Prefeitura de 
Chã Preta e de órgãos munici-
pais está cortada por falta de 
pagamento. A Equatorial já 
tentou negociar a dívida, mas 
não houve resposta da atual 
gestão. Tudo escuro por lá.

COVID-19 CALOTE!
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Ainda no alvo-
r e c e r  d o s 
p r i m e i r o s 

raios de uma alvissareira exis-
tência, sob os sons vibrantes 
dos aplausos da turba que 
ovaciona o talento incon-
teste de uma vate, arraigado 
as tradições poéticas de sua 
gente, que brinca com as pala-
vras transformando-as em 
rimas metrificadas, eis que 
surge na terra comum dos 
homens, berço esplêndido de 
seus antepassados, de uma 
Viçosa caambembe e ruralista, 
a figura jamais olvidada do 
jovem Hugo Marcelo Novaes 
Figueirôa, cuja vocação lite-
rária há muito se confunde 

numa sublime paráfrase 
do soneto “Recompensa”, 
nascido no imaginário inte-
lectual de Judas Isgorogota, 
pseudônimo do jornalista 
caeté [alagoano] e homem 
das letras Agnelo Rodrigues 
de Melo (1901-1979): “Certa 
manhã deixei a minha casa/ 
cinco e meia, talvez/ talvez 
seis horas da manhã da vida/ 
um sol vermelho, de um 
vermelho brasa/ por sobre 
a estrada adormecida.../ E o 
sol,vermelho de zarcão, dizia:/ 
para onde vai este menino 
doido/ que nem espera que 
lhe venha o dia?/...Era manhã, 
quando saí de casa.”

O velho engenho Bana-

nal, preteritamente sufragado 
pelo odor da cana de açúcar, 
cuja robustez econômica e 
não menos cultural povoou 
os pensamentos surreais de 
afamados poetas, daquelas 
longínquas paragens viço-
senses, que numa invejável 
aquarela multicolorida eter-
nizaram as lídimas tradições, 
nascidas no âmago do povo 
simples, mormente herdadas 
e trazidas nas veias trova-
dorescas de Hugo Novaes, 
num testemunho eloqüente e 
fidedigno, máxime do legado 
indelével de personalidades 
do jaez de Monsenhor Cícero 
Teixeira de Vasconcelos, 
Jaime Victal, Carlos Alberto 

Vilela Pimentel, Joel Victal 
dos Santos, Otoniel Pimen-
tel, Cônego João Leite Neto e 
uma plêiade de outros mais. 
As páginas empoeiradas das 
seculares epístolas, escritas 
pelas penas fulgurantes destes 
vates, doravante sucumbem 
a uma época de saudosismo 
mais que centenário, dando 
lugar à tecnologia, traduzida 
no formato de finíssimas telas 
de modernos smartphones 
e aparelhos celulares, cujos 
modelos importados virali-
zaram na sociedade hodierna, 
se tornando instrumentos de 
divulgação dos versos ritma-
dos de Hugo Novaes, cujo 
reconhecimento de seu notá-

vel talento já desponta no cená-
rio nacional, arrebanhando 
para si incontável número de 
seguidores nas redes sociais, 
espalhados pelos recônditos 
deste Brasil latino-americano. 

Se há dissimilitude entre o 
pretérito e a atualidade no que 
concerne a forma de escrita e 
propagação da poesia, esta em 
tempo algum sofrerá mutação 
em sua essência, as gerações 
transpassaram os umbrais 
do tempo, levando consigo o 
estigma de autênticos vates, 
cabendo doravante a Hugo 
Novaes a responsabilidade 
de manter sempre unido o elo 
desta secular corrente Banana-
zeira de poetas brejeiros.

Poeta Hugo Novaes

Há  ques -
t i o n a -
m e n t o s 

discutidos nos parlamentos 
alagoanos que, por si só, 
revelam o posicionamento 
do debatedor, em relação 
à pessoa que é massacrada 
nesse debate. 

A eleição já passou, o 
clichê para de desarma-
rem os palanques, mas não 
adianta. É só jogo de cena. O 
pior disso tudo é que seto-
res da imprensa acabam 
cobrando gato por lebre 
e difundindo para o seu 
público como se verdade 
fosse.

Mas, há de se ressaltar 
que, entre políticos voci-
feradores de verborragias 
ou meros repassadores de 

clichês, por exemplo, há 
aqueles ponderados. Esses, 
sem a intenção de buscar 
um culpado pelo problema 
– que é de todos – afirma 
que o político não pode ser 
o responsável pela neces-
sidade, hoje, de o Estado 
adotar medidas preventi-
vas para conter o avanço 
da doença e minorar os 
impactos iminentes de uma 
segunda onda de Covid-19.

Como num rastilho de 
pólvora, essa segunda onda 
da doença já se manifestou 
fortemente na Europa e, 
no Brasil, em vários esta-
dos e capitais. Uma delas é 
também a mais populosa 
da América Latinha: São 
Paulo. Por lá, o governador 
já recuou a fase do sistema 

de distanciamento social 
e adotou outras medidas, 
para enfrentar a nova onda 
da Covid-19. 

Dito isto, vamos aos 
fatos: o governador Renan 
Filho foi duramente atacado 
por deputados – durante 
uma sessão da Assembleia 
Legislativa, ocorrida recen-
temente. Tudo porque, a 
partir de entendimento 
entre Ministério Público, 
empresários do setor de 
eventos – notadamente os 
que trabalham com a produ-
ção de réveillon – mais 
as autoridades de saúde, 
chegou-se a um consenso de 
que não agradou a todos. 

Após alguns argumen-
tos a favor e contra, chegou-
-se ao consenso de que há 

necessidade, diante dos 
riscos de infecção pelo novo 
coronavírus nessa segunda 
onda, de Alagoas cancelar 
grandes festas de fim de 
ano, inclusive o show piro-
técnico da orla, que tradicio-
nalmente reúne milhares de 
pessoas.

O adjetivo menos agres-
sivo ao governador foi 
de hipócrita. Isso porque 
Renan Filho participou da 
campanha política com 
máscara e gerou aglomera-
ção em alguns momentos. 

O c o r r e  q u e  o  T S E 
(Tribunal Superior Eleito-
ral) autorizou a campanha 
política nas ruas. Todos os 
candidatos – da proporcio-
nal ou majoritária – foram 
às ruas. Quem não fosse 

engoliria moscas.
Para o dia da votação, o 

TSE adotou as medidas sani-
tárias previstas no proto-
colo. Ocorre que, paralelo a 
tudo isso, bares, restauran-
tes, shoppings e praias estão 
aglomerando. 

O comércio não é hipó-
crita, mas quando o gover-
nador, após ouvir os setores 
envolvidos adota a medida 
exata para o momento ele 
sim, é hipócrita.

Va l e  l e m b r a r  q u e 
Alagoas, todos os dias, é 
lembrado pelo noticiário 
nacional como Estado que 
registra queda no número 
de mortes por coronavírus. 

Pr imeiro a  vida,  os 
esperneios que venham aos 
montes.

Primeiro a vida
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Ricardo Rodrigues
Repórter

P
ela lógica o novo 
p r e s i d e n t e 
d a  C â m a r a 

Municipal de Maceió, no início 
de mais uma legislatura, seria o 
vereador mais votado, no caso 
o delegado Fábio Costa (PSB), 
que teve mais de 12 mil votos 
nas eleições deste ano, na capi-
tal alagoana. No entanto, como 
política não é matemática, 
muito pelo contrário, não é 
esse o critério que predomina. 

Se fosse assim, na legisla-
tura atual, o vereador Lobão 
(MDB) teria sido presidente, já 
que foi o mais votado no pleito 
anterior. Não foi. O autor de 
“Cheiro de Calcinha” sequer 
se reelegeu. Ficou de fora da 
Câmara, a exemplo de outros 
campeões de votos, como 
Givaldo Carimbão (MDB), 
Judson Cabral (PDT), Kátia 
Born (PSB) e Heloisa Helena 
(PSol). 

O nome do delegado Fábio 
Costa é forte, mas ele mesmo já 
declarou que não depende só 
dele ou do prefeito eleito JHC 
(PSB). Depende das articula-
ções em torno de dois blocos: 
situação e oposição. Entre os 
articuladores do bloco de situ-
ação está o vereador reeleito 
Francisco Sales (PSB), que já 
anunciou a adesão de pelo 
menos 13 vereadores em torno 
da chapa pró-JHC. 

No bloco de oposição, há 
dois postulantes a encabeçar 
a chapa: o vereador reeleito 
Galba Netto (MDB) e a vere-
adora novata Olivia Tenório 
(MDB), filha do delegado e 
ex-deputado federal Francisco 
Tenório. Nas redes sociais, 
nome dela vem recebendo 
adesões, como candidata à 
presidência da Casa de Mário 
Guimarães. 

Juntos, Galba Netto e Olívia 
teriam o apoio de parte da 
bancada feminina, reforçada 
por alguns vereadores novatos 
e aqueles que se reelegeram, 
mas na campanha apoiaram 
a candidatura de Alfredo 
Gaspar (MDB).

As articulações pela presi-
dência da Câmara Municipal 
de Maceió estão em pleno 
andamento e giram em torno 
desses nomes. A expectativa 
de definição ainda é remota, 
porque as negociações conti-
nuam, mas os grupos devem 
bater o martelo antes do 
Natal. Afinal, além da cabeça 
da chapa, precisa haver 
consenso também na ocupa-
ção dos cargos da nova Mesa 
Diretora. 

GUERRA DE BASTIDORES
Nos bastidores, os grupos 

se articulam e travam uma 
verdadeira guerra em torno 
dos nomes que apoiam. O 
nome de Galba Netto, que é 
filho do deputado estadual 
Galba Novais, apareceu como 
um possível candidato a presi-
dente, mas outros nomes 
também surgiram, a exemplo 
de Olivia Tenório. Por isso, a 
movimentação nos bastido-
res é intensa, já que ninguém 
aceita chapa pronta.

Dentro do processo político 
e democrático, ninguém é candi-
dato de si mesmo. Apesar do 
vereador Francisco Sales ter se 
colocado à frente da articulação 
para a presidência da Câmara, 
dizendo estar falando em nome 
de JHC, nem o nome dele está 
garantido na cabeça da chapa de 
situação. Outros nomes, ligados 
ao prefeito eleito, vem sendo 
citados, a exemplo do delegado 
Fábio Costa. 

A formação das chapas, até 
o momento, envolve outros 
vereadores, entre reeleitos e 
novatos. Um dos mais expe-
rientes, cujo nome também 
vem sendo cotado para compor 
a nova Mesa Diretora, é o vere-
ador reeleito Davi Davino (PP), 
que quase consegue colocar no 
segundo turno o candidato 
Davi Filho (PP), para disputar 
a prefeitura de Maceió.

Apesar de Davi Filho ter 
ficado neutro no segundo 
turno – dizendo publicamente 
que não declarava apoio nem 
a JHC, nem a Alfredo Gaspar 
–, seu grupo político, durante 
a campanha, estava mais 
próximo do candidato vence-
dor. Portanto, é esperado que 
os vereadores desse grupo, 
liderado pelo deputado esta-
dual do PP, fechem com a 
chapa de situação à presidên-
cia da Câmara.

Talvez por isso, o vereador 
Francisco Sales tenha decla-
rado contar com o apoio de 13 
dos 25 vereadores eleitos em 
2020. Mas, ao tomar a frente do 
processo, o vereador reeleito 
criou algumas arestas, já que 
alguns vereadores, ligados ao 
prefeito eleito, não gostaram 
dessa iniciativa, de cima para 
baixo.

“Ele colocou o carro na 
frente dos bois”, comentou 
um assessor de um verea-
dor novato, que apoiou JHC 
mas não concorda com essa 
postura de Sales. Segundo 
esse assessor, outros nomes se 
articulam para uma compo-
sição diferente, provocando 
uma disputa interna dentro da 
bancada governista na casa. 
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Olívia está no primeiro mandato, mas tem DNA político Galba Netto dormiu como o preferido e acordou na disputa

Vereador Francisco Sales “queimou a largada”
Há quem diga que Sales 

queimou a largada, quando 
falou em nome do prefeito 
eleito, sem a autorização 
explicita de JHC, para a forma-
ção da chapa. Quem o conhece 
de perto, sabe que o vereador 
reeleito costuma blefar. Ele diz 
contar com o apoio de 13 vere-
adores, mas não teria sequer 
fechado com dez. 

As negociações conti-
nuam, mas se afunilam e cami-
nham no sentido da formação 
de pelo menos duas chapas: 

uma de situação, articulada 
por Sales e demais vereado-
res ligados a JHC; e outra de 
oposição, encabeçada por 
Galba Netto ou Olívia Tenório.  

A l g u n s  v e r e a d o r e s , 
integrantes desses grupos, 
querem separar a disputa pela 
presidência da Casa com a 
bancada governista, ou seja, 
o grupo de vereadores que 
dariam sustentação à gestão 
de JHC. No entanto, é difícil 
separar uma coisa da outra, já 
que governistas ou não, sem 

distinção, todos estão de olho 
na Mesa Diretora e seus prin-
cipais cargos. 

Apesar desse distancia-
mento aparente, dificilmente 
JHC vai ficar de fora dessa 
decisão. Nos bastidores, 
dizem que ele não gostou da 
postura de Sales, que se coloca 
como seu porta-voz. No 
entanto, pelo menos publica-
mente, não desautorizou o 
vereador reeleito a falar em 
seu nome, na articulação da 
chapa governista.

Duas chapas devem disputar 
a Presidência da Câmara

GRUPOS DE situação e oposição se articulam, com mulheres e novatos, para chegar à presidência da Casa de Mário Guimarães



A 
nova Corre-
g e d o r a  d o 
C o n s e l h o 

Nacional de Justiça (CNJ) 
ministra Maria Thereza de 
Assis Moura, divulgou um 
plano de modernização das 
relações entre os tribunais de 
Justiça e cartórios em todo 
Brasil. Alagoas é conside-
rado um caso emblemático de 
resistência de parte do judici-
ário, recentemente, todos os 
desembargadores do Tribunal 

de Justiça (TJ-AL) se declara-
ram suspeitos ou impedidos 
de presidir um concurso para 
mais de 200 cartórios no estado.

Eles teriam alegado algum 
tipo de vínculo com os cartórios 
locais e, com isso, não teriam a 
devida isenção para coordenar 
a seleção dos novos cartorários. 
Diante do impasse, em 2019, o 
CNJ designou o desembarga-
dor do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, Marcelo Berth, para 
presidir a Comissão Organiza-

dora do concurso dos cartórios 
de Alagoas. “Quase deram 
um xequemate no Conselho 
Nacional de Justiça”, lembrou 
Berth.

Berth conseguiu abrir o 
concurso, que obteve mais de 
6 mil inscritos de todo o país. 
O concurso estava previsto 
para março deste ano, mas 
foi suspenso devido à pande-
mia do novo coronavírus. 
O desembargador garante, 
no entanto, que irá concluir 

o processo seletivo em 2021, 
mesmo com alguns casos já em 
disputa judicial.

Faz parte do programa de 
mais de 50 páginas, apresen-
tado pela nova Corregedora, 
a operação pente-fino sobre 
os concursos que vai mapear 
outros focos de resistência por 
parte do judiciário em todo 
país. A partir daí, buscar solu-
ções negociadas ou, em último 
caso, intervir como aconte-
ceu em Alagoas. O trabalho 

estará sob a responsabilidade 
da Coordenadoria para os 
serviços Notariais e Registrais, 
criada pela ministra Maria 
Thereza. 

A diretora-executiva da 
Associação dos Notários 
e Registradores do Brasil 
(Anoreg) ,  Fernanda de 
Almeida Abud Castro, afirma 
que algumas lacunas nas 
medidas gerais dão margem a 
contestações judiciais de resul-
tados de processos seletivos.

5O DIA ALAGOAS  l  5 a 12 de dezembro  I  2020

ESTADO
redação 82 3023.2092

e-mail redacao@odia-al.com.br

Alagoas se torna prioridade 
na renovação de cartórios

CORREGEDORA DO CNJ deve identificar porque há resistência no poder judiciárilo local para a realização de concursos
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EM CENA | Quando o assunto 
é beleza, sempre tem as mãos 
mágica do elegante apresentador 
de TV e promoter Bira Franklin, 
Leiam Agência Mega Star, que 
elegeu sob sua coordenação para 
representar a cidade de Arapiraca 
na edição de 2021 no concurso 
estadual, Lucas Lima, o Mister 
Arapiraca 2020, e a bela Luiza de 
Marilaque, Miss Arapiraca 2020
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DEZEMBRO LARANJA
Mais um #DezembroLaranja, campanha do câncer de pele, se aproxima. Este 

ano, crianças e adolescentes são porta-vozes para abordar o tema de forma 

didática e descomplicada, mostrando a importância de não subestimar a doença 

e de levar em consideração medidas de fotoproteção desde a infância. E para 

liderar e colorir o Brasil e o mundo de #DezembroLaranja, a campanha desse ano 

tem como embaixadores os irmãos e influenciadores digitais Maria Clara e JP.

MACEIÓ NO CLIMA NATALINO
O clima de Natal já foi espalhado em alguns point’s de Maceió, capital alagoana. 

Mas por causa da pandemia da Covid-19, doença causada pelo coronavírus, 

a tradicional iluminação natalina teve a ornamentação reduzida em 40%, em 

relação ao ano passado. A iluminação está belíssima e foi instalada em vários 

pontos da capital, a exemplo da Orla Marítima, Mirante do Jacintinho, Calçadão 

do Comércio, Centro, Praça Padre Cícero, Benedito Bentes, Praça da Faculdade, 

Prado e no luxuoso corredor Vera Arruda, no Stella Maris. #vivamaceió

ENCONTRO NATALINO DOS COLUNISTAS
O dia 8 de dezembro é celebrado o Dia do Colunista Social, e para celebrar esta 

data especial, a colunista social bam-bam-bam de Maceió e presidente da 

Alacos, Jacira Leão, e o Restaurante Mister Grill realizam o “Encontro Natalino 

dos Colunistas”. O evento irá acontecer no próximo dia 8, às 13h, no Restaurante 

Mister Grill, na Orla de Ponta Verde, com show especial da cantora alagoana 

Priscila Prill. #aplausos

NA MÍDIA | Com o 
tema Realiza seu 
Sonho, o evento 
SAVE THE DATE 
online será reali-
zado de 10 à 14 
de dezembro. Sob 
reconhecimento 
à nível nacional, 
a empresária 
Joseane Correia foi 
selecionada entre 
os bons e melhores 
na categoria bem-
-casados. +INFO: 
www.savetheda-
teonline.com.br 
#puroluxo

TODA ELA | Com 
sua voz encanta-
dora, Priscila Prill, é 
a atração especial 
no próximo dia 8, 
no luxuoso Encon-
tro Natalino dos 
Colunistas Sociais 
de Alagoas

PODEROSA | 
Embaixadora do 

colunismo social de 
Alagoas e presi-
dente da Alacos, 

Jacira Leão irá 
receber no próximo 

dia 8, nas instala-
ções do Restau-

rante Mister Grill, 
in Maceió, amigos 
colunistas sociais 

para um brinde 
+QESPECIAL em 

homenagem ao Dia 
do Colunista
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CSA X América/MG
Com a volta do atacante Paulo Sérgio, que cumpriu suspensão 
automática pelo terceiro cartão amarelo, mas com a ausência 
de quatro titulares, o técnico Mozart Santos vai ter dificuldades 
para manter o mesmo estilo de jogo que vem mostrando sob seu 
comando. Como atua com muita paciência na saída de bola, o 
toque de bola desde a defesa e uma aproximação rápida com 
o ataque, a equipe deve sentir as faltas em campo pelo terceiro 
cartão amarelo do goleiro Matheus Mendes, e dos jogadores 
de meio-campo, Geovane e Yago. Além desses, o lateral direito 
Norberto está entregue ao departamento médico e não vai jogar. 
Por tudo isso, as ausências criam uma tremenda dor de cabeça 
para o treinador do CSA.

Sampaio Correa X CRB
Sem muitos problemas para escalar o CRB, o técnico Ramon 
Menezes só precisa mesmo é definir o time e colocar para jogar 
contra o Sampaio Correa. Com a volta de Claudinei ao meio-campo 
e a chegada de alguns reforços, entre eles o goleiro Douglas, e o 
lateral-esquerdo Luiz Paulo, ambos que vieram do Volta Redonda, 
do Rio de Janeiro, Menezes pode sair daquele jogo com três 
zagueiros, que colocou contra o CSA e voltar ao seu normal, no 
4X2X1X3, o que pode deixar o time mais ofensivo na busca pela 
vitória, crucial para o time nesse momento, quando está fora da 
primeira página de classificação, ou seja, os dez primeiros lugares. 

Ao CRB não interessa outro resultado que não seja a vitória. Caso 
contrário se complica com a aproximação dos retardatários.

Segue o líder na Série A
O São Paulo é o novo líder na Série A do Campeonato Brasileiro. Em 
jogo atrasado na tabela, o tricolor derrotou o Goiás por 3 a 0, e ainda 
tem um jogo a menos que seus principais adversários. O São Paulo 
está invicto a 15 jogos e isso é um feito para o treinador Fernando 
Diniz: “Acredito que é um grande momento do São Paulo e da 
minha carreira. A maneira como o time está evoluindo, principal-
mente nas coisas subjetivas, que não aparecem com tanta clareza 
para vocês que assistem, mas os laços que estão fortalecidos como 
equipe, as coisas vêm ficando cada vez mais harmoniosas, o que 
dá mais eficiência técnica e tática”, afirmou Diniz.

Abandonado pelos filhos
Com doze dias da morte de Diego Armando Maradona e as confu-
sões familiares pela herança e memória do ídolo argentino não 
param de aparecer. Desta vez, Ana Maradona, a irmã mais velha 
do craque falou ao programa “Los Ángeles de la Mañana”, para 
rebater críticas recebidas e responder a Dalma e Giannina, filhas do 
primeiro casamento do ex-jogador. Segundo a irmã do Maradona, 
as filhas abandonaram o pai e, agora, só estão preocupadas com 
a herança deixara pelo ex-jogador e que essa briga na justiça não 
vai ter época para acabar.
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Coruripe inicia mata-mata na 
“guerra” por vaga na Série C

REPRESENTANTE DE ALAGOAS na Série D enfrenta o América/RN em dois jogos para avançar de fase ou se despedir da competição

JOGODuro Jorge Moraes
jorgepontomoraes@gmail.com

Thiago Luiz
Estagiário 

2
020 tinha tudo 
para se dese-
nhar um ano a 

ser esquecido. A pandemia 
do novo coronavírus - , além 
de milhões de mortes, causou 
também prejuízos aos cofres 
de muitas empresas e, como 
não poderia ser diferente, 
de muitos clubes de futebol 
também. As equipes que não 
fazem parte de grandes centros 
urbanos, como as capitais, já 
vivem no limite do orçamento 
para disputar os modestos 
campeonatos estaduais em 
anos “normais”, viram nesta 
temporada o bolso “apertar” 
ainda mais.

Quando foi decretada a 
suspensão do futebol, muitas 
equipes do interior, especial-
mente de Alagoas, desacre-
ditaram de um retorno ainda 
em 2020. Mas com a retomada 
determinada pela Federação 
Alagoana de Futebol (FAF), foi 
preciso se virar para remon-

tar os elencos e cumprir os 
compromissos do calendário. 

No caso de Coruripe e 
Jaciobá, ainda havia a obriga-
ção de fazer um time compe-
titivo para a disputa da Série 
D do Campeonato Brasileiro. 
Uma tentativa de “suspiro” 
em uma temporada marcada 
por tantos desafios. O Azulão 
do Sertão caiu ainda na fase de 
grupos. Fez uma campanha 
muito discreta e não conseguiu 
brigar por uma vaga à próxima 
fase da competição, ficando 

como lanterna do Grupo 4. 
Já o Hulk, conseguiu 

fazer um bom desempenho 
na Quarta Divisão. O time 
alviverde ficou com a quarta 
posição do mesmo grupo, 
com 21 pontos conquistados 
e avançou para o mata-mata. 
Na fase eliminatória, encara 
o América-RN. O primeiro 
confronto, neste domingo ( 6), 
é no Gerson Amaral. De acordo 
com o presidente, Francisco 
Luiz, a ideia é tentar garantir a 
classificação em casa: “Vamos 

respeitar o adversário, porque 
é muito forte. Mas estamos 
trabalhando duro para vencer. 
Cada partida é um desafio, 
uma história diferente. Vamos 
jogar em casa e tentar garantir 
a classificação aqui”. 

Relembrando os momen-
tos de dificuldade nesta 
temporada, o mandatário 
do Coruripe comemorou o 
desempenho da equipe na 
competição nacional, mas 
disse que ainda é pouco, perto 
das expectativas: “Não é fácil, 
mas quem está na chuva é para 
se molhar. Quando entramos 
numa guerra, é pensando em 
vencer. Meu pensamento vai 
muito longe. Estamos traba-
lhando para tentar brigar pelo 
acesso. Eu sonho com isso, de 
pés no chão, esperando que 
as coisas aconteçam de forma 
natural”, disse ele.

De olho na ascensão à Série 
C, o Coruripe tenta agora na 
gestão de Francisco conquistar 
coisas grandes. E dentro dos 
planos, está a classificação em 
cima da equipe Potiguar, na 

segunda fase da Série D. “Se a 
gente conseguir a classificação 
será um marco muito impor-
tante, porque o Coruripe é um 
time guerreiro. Caso se concre-
tize significa que estamos no 
caminho certo”, afirmou o 
presidente. 

E o projeto de conseguir 
se destacar na Quarta Divi-
são do  nacional não é um 
pensamento para o projeto de 
curto prazo. De acordo com 
França, como é conhecido o 
dirigente, é fortalecer a equipe 
já para a próxima temporada. 
Física, técnica e, sobretudo, 
financeiramente: “Nós somos 
verdadeiros sobreviventes. 
Trabalhamos sem dinheiro, 
sem ajuda financeira, sobre-
vivendo com o apoio nossos 
patrocinadores. Esperamos 
um bom resultado na Série 
D para deixar o clube ainda 
mais forte em 2021, focando 
no Alagoano, trabalhando 
com muita precaução finan-
ceira e correndo atrás para que 
a gente possa já visar o Esta-
dual”, disse.

O clássico sem empolgação e sem gol

O que ninguém queria, mas uma situação esperada, 
foi o resultado do clássico entre CRB e CSA, esta 

semana, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Impre-
visível, como sempre, o 0 a 0 arrancou reclamações dos 
torcedores em geral. Empatar não é problema. O pior é 
jogar sem vontade, sem criar oportunidade de gols e 
passar a impressão que perder assustava e, por isso, os 
dois times não se arriscavam ao ataque. O CRB, atuando 
com três zagueiros, mais dois homens de marcação no 
meio-campo, e deixando um homem de criação - Diego 
Torres - apenas para marcar, foi o máximo que o técnico 
Ramon Menezes pôde fazer.

Do lado do CSA, especialmente no primeiro tempo, o 
treinador Mozart Santos ainda tentou jogar mais ofen-
sivamente, mas esbarrou na incompetência de seus 
atacantes para finalizar, especialmente Pedro Júnior e 
Gabriel, que continuam devendo uma melhor apresenta-
ção. No segundo tempo, os papéis se inverteram. O CRB 
voltou atacando, mais sem muita qualidade no que fazia 
em campo, e o CSA ficou mais se defendendo. Por tudo 
isso ficou bem claro que os dois times ficariam jogando 
até hoje, e o gol não sairia. O empate sem gol ficou de bom 
tamanho, para um jogo que se esperava muito mais e os 
jogadores em campo não quiserem contribuir para isso.

Agora, sequenciando a competição, o CSA recebe o 
América/MG, no estádio Rei Pelé, e o CRB vai até São 
Luiz do Maranhão para enfrentar o Sampaio Correa, 
equipes que estão no G-4 da competição. Sem nenhuma 
dúvida, serão jogos importantes para a soma de pontos, 
mas muito difíceis, dada a colocação dos adversários 
nesse momento da tabela. Verdade mesmo é que Ramon 
Menezes (CRB) e Mozart Santos (CSA), treinadores que 
tiveram no meio-campo seu local de atuação como joga-
dores, não conseguiram arrumar seus times e, por isso, 
o empate e com o jogo sem qualidade técnica, terminou 
ficando de bom tamanho para os dois.

l A guerra está instalada 
no Flamengo, depois da 
eliminação na Copa Liber-
tadores da América. Antes, 
o clube já tinha sido elimi-
nado na Copa do Brasil, 
em competições já dirigi-
das pelo técnico Rogério 
Ceni. O Dome, treinador 
espanhol foi dispensado, 
porque a diretoria temia 
isso, mais não resolveu. 
O clube pode começar a 
dispensar e negociar alguns de seus principais jogadores;

l Outro clube carioca que está em situação bastante 
delicada é o Vasco da Gama. Eliminado da Copa Sul-Ameri-
cana, o time segue no Z-4 da Série A do Brasileiro e é um 
seriíssimo candidato ao rebaixamento no ano que vem. Os 
dirigentes prometeram jogadores para o técnico português 
Ricardo Sá pinto e não deu ninguém, agora estão chegando 
as cobranças. Coisas do Vasco da Gama mesmo.

ALFINETADAS...

Conforme o presidente, o Coruripe só tem os recursos dos patrocinadores
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Envie crítica e sugestão para ndsvcampus@gmail.com

Dois
dedos

de
prosa

E
stas são reflexões do Professor Amaro Hélio Leite da Silva sobre a natureza e a oportu-
nidade de um curso de especialização em História de Alagoas a ser realizado no IFAL, 

ainda este ano.
É bom que os jovens de diversas formações tomem conhecimento e mais uma vez, Campus 

agradece ao Professor Amaro por sua importante colaboração.
Vamos ler!
Abraço, 

Sávio de Almeida

Reproduzido a pedidos.

Um curso de
especialização em História

Lançamento do Núcleo 

de Estudos Afro-brasileiro 

e Indígena (Neabi-Ifal 

Maceió), junho/2019
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Visite o Blog do Sávio Almeida

Lançamento do Núcleo de Estudos Afro-brasileiro e Indígena (Neabi-Ifal Maceió), junho 2019

Amaro Hélio Leite da Silva

POR QUE UMA ESPECIALIZAÇÃO 
EM HISTÓRIA DE ALAGOAS NO IFAL?

A p r i m e i r a 
graduação 
em História 

é relativamente recente em 
Alagoas, data de 1952, antes 
mesmo da criação da Univer-
sidade Federal de Alagoas 
(Ufal), em 1961 . Entretanto, 
a pós-graduação é muito 
recente, tendo como marco 
os primeiros anos do século 
XXI, quando a Ufal criou 
duas pós-graduações Latu 

sensu (uma em História do 
Nordeste e a outra em Histó-
ria do Brasil – já extintas) e 
um mestrado em História em 
2012 (um dos mais recentes 
do país)  . Já a Universidade 
Estadual de Alagoas (Uneal) 
criou, apenas em 2018, o 
primeiro curso de Especiali-
zação em História do Brasil, 
no Agreste alagoano (no 
campus Palmeira dos Índios) 
e, em 2010, o curso de Licen-
ciatura Indígena. Embora 
essas instituições tenham 
contribuído, ao longo desses 

anos, para formação de espe-
cialistas na área de História, 
ainda é grande a carência de 
instituições formadoras de 
profissionais pós-graduados 
em Alagoas, sobretudo no 
que diz respeito às especifi-
cidades sociais, culturais e 
históricas da nossa forma-
ção, em especial, a História 
de Alagoas.

Já o Instituto Federal de 
Alagoas (Ifal), embora tenha 
surgido do Centro Federal 
de Educação Tecnológica – 
voltado apenas para o ensino 

médio e tecnológico (Cefet) 
–, quando é criado em 2008, 
passa a agregar também 
pesquisa e extensão, tanto no 
ensino médio-técnico-inte-
grado como no ensino supe-
rior. A partir de então, o Ifal 
criou vários cursos de licen-
ciatura, passando a formar 
professores nas áreas de 
humanas, exatas e ciências 
da natureza. Nesse contexto, 
a demanda por especiali-
zação desses profissionais 
aumenta muito no estado, 
sobretudo na área de huma-

nas, tanto dentro como fora 
do instituto. Daí a impor-
tância do curso de Espe-
cialização em História de 
Alagoas, por considerarmos 
uma base fundamental para 
os egressos de licenciatura, 
sobretudo enquanto pós-
-graduação voltada à nossa 
formação espacial, étnica e 
nossas relações produtivas e 
de gênero; buscando contri-
buir para uma formação 
especializada desses profis-
sionais, na prática pedagó-
gica e na pesquisa.

Especialização em História de Alagoas:
etnia, trabalho e gênero
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A opinião dos autores pode não coincidir no todo ou em parte com a de Campus.

Lançamento do livro Índios de Alagoas, Coleção Índios do Nordeste, v. XIX, novembro 2019

UM PROJETO COLETIVO

A ideia de uma pós-gradu-
ação em História de Alagoas 
nasce de uma proposta do 
professor Luiz Sávio de 
Almeida ao Grupo de Estudo 
Memória, Tecnologia e Etno-
-história, do Instituto Federal 
de Alagoas (Gemteh-Ifal), 
formado, inicialmente, pelos 
professores Amaro Hélio Leite 
da Silva, Daniela Ribeiro de 
Bulhões Jobim e Maurício dos 
Santos Correia. Na verdade, o 
professor Sávio já havia estru-
turado a proposta em torno 
das linhas de pesquisa e do 
seu eixo teórico-metodoló-
gico. Coube a nós desenvolvê-
-la em forma de projeto de 
curso latu sensu, de acordo 
com as necessidades do grupo 
e do Ifal. Para tanto, formamos 
um comissão de professores 
especializados na área, dentro 
e fora do instituto.

Com o apoio da Coorde-
nação de Ciências Humanas 

(campus Maceió)  forma-
l izamos a  Comissão de 
Construção do Curso de 
Especialização em Histó-
ria de Alagoas, no ano de 
2018, composta por docentes 
desta coordenação, além de 
outros campus e de outras 
instituições de ensino supe-
rior. Estes docentes atuam 
em várias áreas de estudo 
e pesquisa, a exemplo de 
História, Geografia, Sociolo-
gia, Filosofia, Educação, entre 
outros. Todos especialistas – 
inclusive com mestrado e/ou 
doutorado concluídos ou em 
fase de conclusão – nas suas 
áreas de atuação e nas disci-
plinas componentes da grade 
curricular do curso.

O projeto de Especializa-
ção em História de Alagoas é 
fruto de um trabalho coletivo, 
dialógico e participativo de 
todos os membros da Comis-
são, embora tenha sua base 
fundamental na proposta do 
professor Sávio de Almeida. 

Neste sentido, construímos 
uma proposta de pós-gradu-
ação latu sensu destinada a 
profissionais de educação 
básica (da rede pública esta-
dual e federal), com carga 
horária de 360h distribuído 
em oito meses, na modalidade 
presencial. Ou seja, o curso 
visa capacitar professores e 
profissionais da Educação a 
compreender a História de 
Alagoas, com ênfase em temas 
ligados a sociedade e a cultura 
do povo alagoano, a exemplo 
da afro-brasileira, indígena, 
periférica e de gênero. 

Para tanto, buscaremos 
refletir sobre a formação 
do espaço, da história e da 
diversidade sociocultural de 
Alagoas, contribuindo para 
uma abordagem em História 
de Alagoas onde se reconheça 
e se valorize o protagonismo 
das diversas etnias e grupos 
periféricos formadores da 
nossa sociedade e cultura, 
especialmente indígenas, 

negras/os, proletárias/os e de 
gênero.

Desse modo, a partir de 
uma proposta pedagógica 
interdisciplinar no seio das 
Ciências Humanas, pensamos 
numa formação de professo-
res para a abordagem qualifi-
cada das realidades históricas 
e contemporâneas do povo 
alagoano. Nosso propósito é 
oferecer referenciais concei-
tuais-metodológicos para 
conhecimento da formação 
social e histórica de Alagoas, 
destacando as de temáticas da 
história e cultura afro-brasi-
leira e indígena, bem como a 
dos grupos operários e peri-
féricos da realidade alagoana. 
Desse modo, justificamos 
nossas linhas de pesquisa em 
três grandes eixos:

A) HISTÓRIA E CULTURA 
DOS POVOS INDÍGENAS E 
AFRO-BRASILEIROS DE ALAGOAS

Entendemos que não há 

como estudar a História de 
Alagoas sem passarmos, 
necessariamente, pela histó-
ria e cultura afro-brasileira e 
indígena. As histórias desses 
povos constituem a base 
formadora da nossa histó-
ria e sociedade, mas, para-
doxalmente, ainda é pouco 
conhecida ou tratada numa 
perspectiva do passado, 
carregado de estereótipos e 
preconceitos sociais e cultu-
rais; por isso, buscaremos 
contribuir para superação das 
concepções eurocêntricas, 
discriminatórias presentes 
no senso comum e no próprio 
espaço da vida acadêmica e 
escolar. 

Conforme afirmamos em 
nosso projeto, “Nosso propó-
sito é construir uma linha 
de pesquisa para o conheci-
mento da dinâmica histórica 
e cultural dos índios e negros 
de Alagoas, seu processo de 
resistência, sua diversidade, 
seus ritos e saberes”.

B) TRABALHO, 
PERIFERIA E SOCIEDADE

O trabalho está na base 
e s t r u t u r a n t e  d a  n o s s a 
formação econômica, social 
e cultural, enquanto ação 
humana que transforma a 
natureza e a si próprio, sem 
qualquer  determinismo 
economicista ou qualquer 
ortodoxia marxista. Daí a 
necessidade de se estudar o 
nosso processo histórico de 

formação a partir do traba-
lho, analisando suas contra-
dições econômicas e políticas, 
que levam a marginalização 
do trabalho assalariado. Ou 
seja, é uma linha de pesquisa 
que buscará compreender o 
processo de estabelecimento 
das hierarquizações sociais, 
a valoração da propriedade 
privada, os juízos de valor da 
sociedade alagoana ao longo 
da história e seus reflexos na 
organização da sociedade 

atual e na exclusão e resistên-
cias periféricas.

C) PODER, GÊNERO 
E SOCIEDADE

A sociedade alagoana tem 
como fundamento de sua 
organização relações sociais 
de produção profundamente 
marcadas pela concentra-
ção de renda e de poder nas 
mãos das famílias tradicio-
nais. Estas foram constituí-

das a partir da exploração do 
trabalho escravo, da concen-
tração de terras e de capital, 
o que deu origem ao poder 
de mando senhorial exer-
cido pela figura do patriarca 
– que geralmente era branco, 
s e n h o r  d e  e s c r a v o ,  d e 
engenho, coronel, grande 
proprietário – que subjugava 
todos da “casa grande” e da 
“senzala”: lavradores, mora-
dores, pobres, índios, negros 
e mulheres. Esta é a base da 

nossa formação colonial-
-capitalista e, consequente-
mente, das nossas relações 
sociais e de gênero.

É por isso, que esta linha de 
pesquisa terá como objetivo 
estudar as relações de gênero 
constitutivas das sociedades 
humanas, focando o olhar 
para o formato que elas assu-
mem na sociedade capitalista 
e seus impactos para a especi-
ficidade das relações produti-
vas e culturais de/em Alagoas.
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Percebe-se, então, que a 
História de Alagoas não se 
fez apenas de grandes fatos e 
heróis. É uma história que pode 
e deve ser “vista de baixo”, 
na perspectiva dos margi-
nalizados pela sociedade e 
pela escrita. Parafraseando 
E. P. Thompson, na história 
oficial de Alagoas essa história 
emerge como problema que 
o governo tem de lidar (2001, 
p. 185). Segundo Sharpe, a 
“história vista de baixo” signi-
fica “compreender o povo no 
passado à luz de sua própria 
experiência e suas próprias 
reações a essa experiência” 
(1992, p. 42). Nesse sentido, 
consideramos necessário 
refletir melhor sobre a histo-
riografia e a história do povo 
alagoano, destacando sobre-
tudo as relações e o cotidiano 
do trabalhador, do índio, do 
negro, da mulher e da perife-
ria – marcado pela resistência 
política e cultural, além das 
relações de gênero desiguais. 
Para tanto, estamos propondo 
o curso de especialização em 
história de Alagoas.

No livro Memórias das 
Ciências Sociais em Alagoas, 
já chamávamos atenção para 
o silêncio criado pelos clássi-
cos da historiografia alago-
ana, que negavam qualquer 
protagonismo indígena na 
construção da nossa histó-
ria. O índio era considerado 
primitivo, selvagem, parte 
de um passado distante. 
Alguns até o concebia, muitas 
vezes, “como matriz de nossa 
cultura, mas encoberto pelas 
ruínas das aldeias (extintas 
oficialmente pelo decreto de 
1872); ou igaçabado nas guer-
ras de conquistas dos ‘homens 
bons’ (do poder local); ou 
desaparecido completamente 
no processo de ‘integração’ ao 
mundo do branco” (SILVA, 
2018, p. 24-25). 

Esta mesma postura ocor-
reu com relação a história 
afro-brasileira em Alagoas, 
considerada apenas objeto 
de estudos e curiosidade dos 
folcloristas. A historiografia 
alagoana se limitava apenas 
aos estudos da escravidão e da 
resistência quilombola – como 

parte de um passado colonial 
e selvagem que deveria ser 
superado. As manifestações 
afro-brasileira eram tomadas 
como sobrevivência desse 
passado.

Embora a historiografia 
oficial manipule, silencie ou, 
simplesmente, acabe com 
as nossas raízes populares 
e étnicas, a sua história está 
ligada ao tipo de sociedade 
que é formada em Alagoas.  A 
escrita da história de Alagoas 
não pode ser dissociada do 
lugar e contexto de sua produ-
ção. No caso da historiografia 
alagoana, ela nasce do poder 
e é escrita pelos seus repre-
sentantes, os homens bons 
(ALMEIDA, 2004, p. 11). Em 
1872, a Revista do Instituto 
Archelogico e Geographico 
Alagoano – que depois se 
transformaria em Instituto 
Histórico e Geográfico de 
Alagoas – inicia o seu primeiro 
número chamando atenção 
para “as coisas do passado, 
memória de suas grandezas e 
justiça da gente de sua terra” , 
que por serem atos de “gran-
dezas” e “justiça” não pode-
ria ser a “gente das matas”, e 
sim a “gente do poder”. Essa 
revista funda uma tradição 
historiográfica que se mantém 
hegemônica até a década de 
setenta do século XX. Ela cons-
trói a imagem de uma socie-
dade ideal, que não precisa das 
“gentes” indígenas, negras e 
pobres para existir. 

A sociedade senhorial 
das Alagoas tinha a necessi-
dade de contar os seus feitos 
e amarrá-los a um modo de 
saber pretensamente “cientí-
fico” e “verdadeiro”, a história. 
Segundo Maciel, esta forma 
de escrita marca a escrita do 
passado, que necessariamente 
vai falar do grande jogo de 
poder das elites, e que jamais 
pode ser ameaçado pelas 
formas alternativas de poder e 
saber do povo (MACIEL, 2004, 
p. 25-26). 

Reaf i rmamos  aqui  a 
proposta do projeto do curso, 
pois acreditamos que possa 
“estimular os novos campos 
de pesquisa em História de 
Alagoas, fazendo com que 
os alunos conheçam as bases 
econômicas, sociais, culturais 
e étnicas da nossa formação 
histórica” . Desse modo, esti-
mulamos a curiosidade do 
estudo das ciências humanas – 
à pesquisa – contribuindo para 
aprimoramento e qualidade 
dos profissionais em educa-
ção e dos cursos do próprio 
Ifal, tanto no nível técnico inte-
grado, quanto nas Licencia-
turas. Enfim, é uma proposta 
que visa ir além daquelas já 
proposta nos projetos pedagó-
gicos dos cursos de pós-gradu-
ação em história existentes 
no estado, apontando para 
um outro campo de conheci-
mento e atuação pedagógica, 
no âmbito da historiografia 
alagoana. 

Neste sentido, concor-
damos com Dirceu Lindoso 
quando afirma que a escrita 
cumpre um papel fundamen-
tal na construção da socie-
dade. Símbolo da violência, a 
escrita transforma os “cárceres 
da vida em cárceres do texto” 
(LINDOSO, 2005, p. 34). Isto 
significa dizer que os silên-
cios da historiografia oficial 
de Alagoas ou sua conotação 
ideológica senhorial contri-
buem para a imagem de 
uma sociedade excludente 
e violenta, construindo uma 
escrita que – desde a Guerra 
dos Cabanos (1831-1835) e 
o estabelecimento do Insti-
tuto Histórico e Geográfico 
de Alagoas (1872) – passou a 
excluir as “sociedades alterna-
tivas” ou “rebeldes” da histó-
ria oficial, estabelecendo a 
diferença social entre aqueles 
que tem o poder de mando (e 
escrita da história) e os outros 
que tem o poder da resistência 
(LINDOSO, 2005, p. 48-49). 

A ruptura com essa tradi-
ção historiográfica veio com 
os historiadores da Cabanada. 
Em A Guerra dos Cabanos, 
Manuel Correia de Andrade 
foi o primeiro a chamar aten-
ção para a necessidade de 
estudo sobre a gente cabana de 
Alagoas e Pernambuco. Desta-
cando protagonismo político 
dos cabanos, ele afirma que este 
movimento foi visto, durante 
muitos anos, “como revolta de 
bandido, de escravos fugidos 

do cativeiro e olvidada pelos 
estudiosos” (ANDRADE, 
2008, p. 20). Este destaque é 
dado também por Décio Frei-
tas em Os Guerrilheiros do 
Imperador, Dirceu Lindoso 
em Utopia Armada, Luiz 
Sávio de Almeida em Memo-
rial Biográfico de Vicente de 
Paula, Marcus Carvalho em 
Hegemony and rebelion in 
Pernambuco (Brasil), 1832-
1835, entre outros.

É na esteira desse movi-
mento de ruptura que o Curso 
de Especialização em História 
de Alagoas pretende cami-
nhar, contribuindo para a 
escrita de uma história plural, 
étnica e na perspectiva do 
trabalho. Em outras palavras, 
o curso rompe com a tradição 
historiográfica senhorial dos 
grandes temas e dos grandes 
personagens, e vai em busca 
da história do povo alagoano 
– das nossas matrizes étnicas, 
daqueles que vivem do traba-
lho –, que constrói as suas 
práticas sociais e representa-
ções culturais no cotidiano. 

Para viabilizar essa pers-
pectiva acadêmica, o curso foi 
pensado em cinco momen-
tos: 1. Teórico, construído por 
teoria da história e temáticas 
ligadas à história de Alagoas; 
2. Metodológico, destacando-
-se os métodos e técnicas de 
pesquisa em história; 3. Elabo-
ração do projeto de pesquisa; 
4. Orientação dos projetos de 
pesquisa; e 5. Seminário de 
qualificação . 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O curso de Especializa-
ção em História de Alagoas 
(no Ifal) não pretende dar 
conta dos problemas e carên-
cias teórico-metodológicas 
da historiografia alagoana 
(jamais poderia), mas buscará 
instigar e refletir sobre outros 
paradigmas de estudos e 
pesquisas dessa mesma 
historiografia, para além da 
história oficial-tradicional. 
É um olhar para a formação 
histórica dos espaços étni-
cos, periféricos e das rela-
ções produtivas e de gênero, 
que não são apenas físicos 
ou econômicos, são também 
simbólicos e políticos.
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