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BRK Ambiental 
passa a operar 

em julho em 
Maceió e região 
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Mestre Messias 
assume comando 
da Nau de Guerra 

do Fandango 
Página 11

V
ic

to
r 

M
a

rt
in

ia
n

o
/A

sc
o

m
 C

R
B

Sem pauta, Conseg instala 
apuração contra oficial BM

TENENTE-CORONEL BM CAMILA VAI RESPONDER NO CONSELHO POR TER PARTICIPADO DO ATO ´FORA BOLSONARO´
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O Conselho de Segurança 
tem um caso para investi-
gar. Durante a pandemia, 
quase não se fala no Conseg. 
O colegiado instalou uma 
Reclamação Disciplinar para 
apurar possíveis trangressões 
disciplinares cometidas pela 
tenente-coronel Camila Paiva, 
do Corpo de Bombeiros. A 
oficial participou da manifes-
tação FORA BOLSONARO dia 
29 de maio. “Estou tranquila 
com a minha disciplina e com 
a minha cidadania”, disse a 
coronel BM Camila.     Página 3

CAMILA PAIVA

Durante manifestação pelo FORA BOLSONARO e a favor da vacina no País

NOVA ILUMINAÇÃO

Representa uma economia mensal de quase R$ 20 mil aos cofres públicos

OFICIAL GRADUADA

No Corpo de Bombeiros exerce função civil na Secretaria de Segurança Pública
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TJ decide que os
cartórios devem 
aceitar pix, débitos 
e transferências

   PAGAMENTOS

Tecnologia LED: segurança
e economia para Maceió

A Prefeitura de Maceió 
instalou 1.800 luminárias de 
LED de fevereiro a maio. O 
prefeito JHC explica que o 
compromisso maior é com o 
bem estar do maceioense e 

as tomadas de decisão focam 
neste sentido. As quase duas 
mil luminárias de LED foram 
instaladas na cidade, gerando 
uma redução de -43.499 KWH 
(quilowatt-hora).      Página 7

   TUDO CLARO

Número recorde de alunos 
em sala de aula desde 2015

Desde 2015, a Educação 
de Maceió não registrava 
números tão expressivos 
no crescimento de alunos 
matr iculados  na  rede 
municipal. Em seis meses 
de gestão JHC, a Educa-
ção de Maceió avançou 
em 8% este número. Na 
prática, são quase quatro 
mil alunos a mais em sala 
de aula. De março até a 
última semana de maio, 
foram realizadas 52.776 mil 
matrículas de alunos. Foi o 
Ensino Fundamental, do 1° 
ao 9°, com crianças a partir 
de seis anos, que mais cres-
ceu. Foram matriculados 
2.560 estudantes nestas 
turmas, este período é 
considerado um dos mais 

importantes para a forma-
ção das  cr ianças,  por 
conta do desenvolvimento 
e aprendizagem. Com o 
crescimento no número de 
alunos, as turmas contam 
agora com 36.672 alunos. 
Já na rede de Ensino Infan-
til, de crianças de 0 a 6 
anos, foram matriculados 
227 crianças, um total de 
9.777 em creches e escolas. 
O Ensino de Jovens e Adul-
tos e Idosos (EJAI) confe-
riu uma alta expressiva, 
mesmo diante da pande-
mia, 325 alunos se matri-
cularam para concluir 
o ensino fundamental. 
Deste modo, agora, a rede 
conta com 6.327 alunos 
em formação.

   EM MACEIÓ
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CRB perde para
o Palmeiras e joga 
a segunda em 
desvantagem

   COPA DO BRASIL
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Um terço dos 
alagoanos já
tomou, ao menos,
a primeira dose

   VACINA
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SOA O ALARME para o intento golpista dentro das Forças Armadas

2 O DIA Alagoas

Expressão

EDITORIAL

Os atos do sábado (29/5) que foram ignorados pela 

mídia nacional e teve grande repercussão na inter-

nacional são, antes de qualquer interesse partidário, 

legítimas manifestações em defesa da democracia, 

cada vez mais atacada pelo Governo Bolsonaro e 

cujas sementes já produzem vigorosos frutos dentro 

das instituições de segurança do estado. A mate-

rialização desse desejo bolsonarista é facilmente 

comprovada pelo modo como policiais militares 

vem reagindo às críticas ao presidente Bolsonaro. 

Como se motivados, não pelo cumprimento da lei, 

mas sim por interesses pessoais agentes de segu-

rança tem agido muito mais como persona privada 

do que como servidores públicos. Essa degeneração 

de comportamento é comprovada exatamente nos 

momentos em que a população se manifesta contra 

o governo. 

A truculência com que a Polícia Militar reprimiu a 

manifestação do dia 29 no Recife e a prisão de um 

professor em Goiânia por usar uma faixa no carro 

com os dizeres ‘Fora Bolsonaro Genocida’ soam o 

alarma para o intento golpista instalado dentro das 

forças de segurança no país.  

Para aguçar ainda mais essa pretensão, o Exército 

não puniu Pazuello, por sua participação ao lado 

do Bolsonaro em atos políticos. O fato sugere que 

se está instalando nas forças armadas um movi-

mento de anarquia patrocinado pelo presidente e 

que se refletirá nas demais forças de segurança. Em 

seu projeto pessoal de poder, Bolsonaro começa a 

construção de um partido “militar” onde as forças 

armadas e as polícias militares foram cooptadas.   

Ele avança cada vez mais no seu programa de 

governo cuja principal meta é erudir as instituições 

e tomar de assalto o poder.   

Mais do que nunca as forças do campo progres-

sista devem reagir e mobilizar a população para o 

enfrentamento aos desmandos desse governo que 

promove anarquia institucional, apela ao nega-

cionismo e flerta com a corrupção. O calendário de 

lutas populares reserva para o próximo dia 19 novas 

mobilizações em todo o país. No tocante a acusação 

de corrupão esta não vem apenas de opositores, 

mas tambem de ex-aliados. Estes garantem, por 

exemplo, que na distribuição do orçamento para-

lelo, os deputados bolsonaristas foram os mais 

beneficiados. Corrupção, entreguismo, insubordi-

nação essa é a nova política de Bolsonaro. Defini-

tivamente  o bolsonarismo não parece em nenhum 

momento ser a solução. Como bem intencionado, 

Bolsonaro é uma fraude. Está mais para miliciano 

do que para agente da lei.

Em defesa da democracia

À medida em que vamos envelhecemos é que percebe-
mos o quão importante a vida é. Enquanto somos crono-
logicamente jovens não nos importamos com o passar do 
tempo. As preocupações com o que comer, beber ou vestir 
são descartáveis. Nessa fase tudo é possível, tudo vale a 
pena. Vivemos intensamente, brincamos, farreamos, nos 
aventuramos em situações desafiadoras. É a fase de que 
tudo é possível. Que o viver refere-se ao aqui e agora.

Quando passamos dos quarenta anos de idade e nos 
aproximamos dos 50 anos de vida, nossas convicções 
mudam. Nossos pensamentos ficam mais veementes, 
nossos aprendizados direcionam nossas atitudes e ações. As 
preocupações que na juventude passavam despercebidas, 
tomam conta da nossa mente. E a forma como as digerimos 
vai depender totalmente da mentalidade que construímos 
durante o percurso de nossa existência.

A preocupação e o mistério da morte, os cuidados com 
a saúde do corpo e da mente, as reflexões sobre o que fize-
mos de bom e de ruim, de mal ou bem, as amizades que 
construímos,os momentos que de fatos foram e são impor-
tantes e valiosos, começam a nos atormentar e pensamos: eu 
de fato estou sabendo viver? Eu aproveitei com serenidade e 
sabedoria a oportunidade que recebo quando acordo coti-
dianamente? Nos últimos meses, quase que diariamente, 
recebemos a notícia que alguém do nosso convívio faleceu, 
seja por covid-19 ou por qualquer outro motivo: acidente 
automobilístico, quedas acidentais, assassinatos, infanticí-
dios, doenças graves e tantas outras causas. E sempre que 
recebemos tal notícia lastimável, nos invade um sentimento 
autorreflexivo: será que eu dei atenção suficiente?  Fui agra-
dável? Fui solícita (o) quando necessário? 

Em muitos casos nos surpreendemos quando nossa 
consciência nos pune com o sentimento de insuficiên-
cia. Quantas vezes, ao recebermos a notícia repentina de 
que algum parente ou amigo (a) foi acometido pela morte, 
imediatamente nos pesa a consciência: eu deveria ter-lhe 
dado mais atenção, deveria ter ligado mais, deveria ter valo-
rizado mais...

Sempre ouvimos dizer que devemos aproveitar cada 
momento como se fosse o último e um dia será mesmo! E a 
consciência de que agimos bem com o nosso próximo nos 
ajudará a enfrentar os desafios constantes que a vida nos 
impõe. Sempre que estivermos diante de alguém, seja quem 
for, devemos tratá-lo com respeito, dignidade, benevolên-
cia e humanidade, pois essas ações serão as que contribui-
rão para nos sentirmos de fato, seres humanizados. Pedir 
desculpas ou reconhecer erros não minimiza ninguém; pelo 
contrário, alivia a alma. A vida é um sopro e ninguém sairá 
vivo dela!

O sopro da vida
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DECISÃO DO EXÉRCITO em relação a Pazuello abre precedente na casernaPoder

Por participar das mani-
festações pelo FORA BOLSO-
NARO, a tenente-coronel 
do Corpo de Bombeiros 
de Alagoas, Camila Paiva, 
está sendo investigada por 
“possíveis transgressões 
disciplinares”. A conduta 
da oficial está sendo exami-
nada pelo Conselho Esta-
dual de Segurança Pública de 
Alagoas (Conseg-AL), que na 
segunda-feira passada, abriu 
uma Reclamação Disciplinar 
contra ela. Enquanto isso, na 
maior entidade das Forças 
Armadas do país – Exército 
Brasileiro – a omissão em 
favor do general Pazuello, 
escancara o partido político 
armado que começa a se unir 
em favor não mais do Estado, 
mas sim, de Jair Bolsonaro.

O Conseg afirma que 
os fatos dão conta de que 
a tenente-coronel Camila, 
participou de manifestações 
político-partidárias, assim 
como também, teria promo-
vido manifestação [política] 
no interior do Colégio da Polí-
cia Militar de Alagoas.

“Portanto, há necessi-
dade de apuração de possível 
transgressão disciplinar por 
parte da tenente-coronel, 
conforme previsto no Regula-
mento Disciplinar da Polícia 
Militar de Alagoas”, diz trecho 
da RD.

A tenente-coronel Camila, 
seu nome de guerra no CB, 
disse à O Dia Alagoas, que 
até o momento [sexta-feira, 
4] não foi notificada formal-
mente, e que ficou sabendo 

– da decisão do Conseg – atra-
vés da imprensa. Ela destaca 
que a única razão da qual 
partiu esse procedimento 
[Reclamação Disciplinar] por 
parte do Conseg, é por ela 
ser contra o presidente Jair 
Bolsonaro, e que ela só pode 
concluir que isso seja “perse-
guição”.

“Eu só posso concluir 
que é perseguição por eu ser 
contra o Bolsonaro. Vários 
militares se posicionam poli-
ticamente em favor do presi-
dente, com toda a liberdade, 
exercendo o direito demo-
crático deles, e eu fui à única 
que teve um procedimento 
aberto em desfavor. Só abri-
ram procedimento contra 
mim! Portanto, não tem outra 
explicação”, disse Camila.

Quando questionada se 
ela recebe esse procedimento 
como uma espécie de intimi-
dação, e que, se pelo fato de 
ser mulher, pode ter influen-
ciado na decisão do Conseg, 
ela afirma que o fato de outros 
policiais – homens – partici-
parem também do ato contra 
o presidente e não terem sido 

instaurados procedimentos 
contra eles isso é “curioso”. 
Em relação a se intimidar ela 
afirma que vai continuar se 
posicionando “sim!”.

“Eu sou militar, estou em 
vários grupos [rede social] de 
militares, acompanha vários 
militares pelas redes sociais, 
e vejo a grande maioria se 
posicionando politicamente 
a favor do presidente Bolso-
naro. Nem por isso foi aberto 
nenhum procedimento. 
Em relação a eu ser mulher 
é curioso, primeiro que o 
Conseg é composto apenas 
por homens. Segundo que 
tem policiais que também 
estavam no ato contra o 
presidente e também não 
foi aberto nenhum procedi-
mento contra eles, por que 
só com a Coronel Camila? 
O que tem de diferente [em 
mim]? Isso é curioso e real-
mente chama a atenção. E 
vou continuar me posicio-
nando sim, antes de ser mili-
tar eu sou cidadã, e dentro do 
que a constituição permite 
eu estarei me posicionando ”, 
destaca.

SEM PAUTA, Conselho de Segurança quer investigar participação da Coronel BM Camila no ´Fora Bolsonaro´

Coronel vai à manifestação 
e fica na mira do Conseg

Ariel Cipola
Repórter    MAGO DAS COLIGAÇÕES

Adeilson vai alavancar o 
Pros em Alagoas em 2022

O advogado Adei l-
son Bezerra, que agora é 
oficialmente presidente 
do Partido Republicano da 
Ordem Social (Pros), em 
Alagoas, foi o comandante 
de uma articulação nacio-
nal que levou dez estados 
a migrarem para a sigla. O 
encontro inicial aconteceu 
na Barra de São Miguel e, 
além de Alagoas, já vieram 
Paraíba, Rio de Janeiro, 
Goiás, Pernambuco, Bahia, 
Roraima, Rio Grande do Sul, 
entre outros estados.

O deputado estadual da 
Paraíba, Eduardo Carneiro, 
aponta que o Pros vai estar 
entre as cinco maiores 
legendas e bem mais forta-
lecido no país. Já Jimmy 
Pereira, do Rio de Janeiro, 
disse que fará o dever de 
casa. O presidente nacio-
nal Eurípides Júnior disse 
que não está satisfeito com 
o número de eleitos pelo 
partido e quer que Adeilson 
Bezerra assuma a articula-
ção nacional do Pros para 
ajudar na articulação.

Bezerra não é candi-
dato, mas é disputado pelos 
partidos. Isso porque ele 
sabe quais “peões no tabu-
leiro do xadrez político” 
deve mexer para que um 
candidato, chapa ou sigla 
tenha sucesso nas urnas. 
No PRTB, conseguiu eleger 
prefeitos, vereadores, depu-

tado estadual e federal. Com 
isso ele tornou-se o articula-
dor mais assediado para as 
eleições de 2022.

O Pros é um partido 
político fundado em 2010 e 
registrado definitivamente 
em 2013. Seu número elei-
toral é o 90 e suas cores são o 
azul e o laranja. Em abril de 
2021, possuía 123.671 filia-
dos. No estado, a sigla abriga 
o senador Fernando Collor, 
além do deputado estadual 
Bruno Toledo. O objetivo de 
Bezerra é entregar ao presi-
dente nacional do partido, 
Eurípedes Junior, um depu-
tado federal, em 2022 (esta-
duais também).

Para cumprir sua missão, 
o advogado vai juntando 
nomes que têm bons votos, 
mas que sozinhos não se 
elegem, mas que unidos 
dependem da soma de votos 
para atingir ou chegar perto 
do quociente eleitoral, algo 
em torno de 130 mil votos. 

Bezerra é consultor 
jurídico com mestrado em 
direito público interno. 
Foi presidente estadual do 
Partido Social Liberal, Presi-
dente municipal do MDB 
em Maceió, e Presidente do 
Partido Renovador Traba-
lhista Brasileiro (PRTB) 
e agora preside o Partido 
Republicano da Ordem 
Social (Pros) em Alagoas. 
Analista político.
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Defesa discreta de líder da Assomal
O presidente da Associa-

ção dos Oficiais Militares do 
Estado de Alagoas (Assomal), 
tenente-coronel Olegário 
Paes, se manifestou em favor 
da coronel Camila. Segundo 
ele, foi colocado à disposição 
dela o jurídico do sindicato 
caso ela queira.   

“Eu liguei para ela [coro-
nel Camila] pessoalmente. 
Tenho quase que certeza de 
que ela vai provar sua inocên-
cia, é lógico que tudo tem que 
ser apurado, como a gente 
sempre preza e pede aqui 

para a instituição. Que seja 
apurado com imparcialidade. 
Que se julgue à luz dos nossos 
regulamentos. Se houve ou 
não transgressão. Não se 
pode ter opiniões formados 
por questões políticas. Mas, o 
que Associação vê com muita 
intranquilidade são organis-
mos externos à corporação 
suscitar e abrir procedimento, 
isso às vezes é muito ruim, 
principalmente para as Corre-
gedorias”, disse Paes.

Segundo ele no tocante 
a uma suposta perseguição 

contra a coronel Camila, 
ele diz não enxergar dessa 
maneira. “Não encaro como 
perseguição, a tenente-coro-
nel Camila é uma pessoa 
amplamente conhecida, 
então uma pessoa com uma 
capilaridade grande, tudo 
que faz e tudo que diz tem 
um peso diferente, acredito 
que seja esse o x da questão. 
Mas acredito muito e respeito 
todos os associados, e esta-
mos aqui para dar todo o 
apoio que ela precisar”, fina-
liza Paes.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 
E MEIO AMBIENTE – SEDET
 

O CONDOMINIO SHOPPING MIRAMAR INSCRITO NO 
CNPJ/MF SOB O Nº. 02.913.148/0001, situada na Avenida 
na Avenida Juca Sampaio, nº. 2247, Bairro: Barro Duro – 
Maceió/AL, com Atividades de: CONDOMINIO EDILICIO 
E PREDIAS. Torna público que requereu a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 
MEIO AMBIENTE - SEDET, a REGULARIZAÇÃO  AUTO-
RIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL de OPERAÇÃO 
empreendimento denominado “CONDOMINIO SHOPPING 
MIRAMAR”, a ser situado na Avenida Juca Sampaio, 2247, 
Bairro: Barro Duro– Maceió/AL. Foi solicitado estudo ambien-
tal PGRS.

CORONEL CAMILA

Esteve na manifestação de 29 de maio pelo Fora Bolsonaro; e vai a outras



Cartórios extrajudiciais de 
Alagoas deverão disponibili-
zar meios eletrônicos diversos 
para pagamento de emolu-
mentos, acréscimos legais, 
dívidas e demais despesas dos 
usuários. A medida foi estabe-
lecida pela Corregedoria-Geral 
da Justiça (CGJAL), por meio do 
Provimento n.º 17/2021, publi-
cado na quarta-feira passada, e 
entrará em vigor em 30 dias.

De acordo com o texto, 
os notários, registradores e 
responsáveis interinos das 
serventias extrajudiciais de 
Alagoas deverão disponibilizar 
o pagamento mediante Trans-
ferência Eletrônica Disponível 
(TED) para conta bancária de 
titularidade do tabelião ou 
vinculada ao CNPJ da serven-

tia, bem como através de 
outras modalidades eletrôni-
cas de pagamento, tais como 
boleto bancário, cartão de 
débito, cartão de crédito e PIX, 
desde que vinculados a contas 
bancárias de titularidade do 
tabelião ou atrelada ao CNPJ 
da serventia.

Assim, todos os custos 
administrativos serão de 

responsabilidade dos notá-
rios, registradores e respon-
sáveis interinos. Também 
fica a cargo de cada unidade 
a disponibilização e divul-
gação, em local visível e de 
fácil acesso para o usuário, 
da relação de todos os meios 
de pagamento admitidos na 
serventia, com indicação do 
número da conta corrente e 
da agência bancária. 

O tabelião de protesto 
poderá utilizar o meio eletrô-
nico ou aplicativo multi-
plataforma de mensagens 
instantâneas e chamadas de 
voz para enviar as intimações, 
quando disponível o endereço 
eletrônico do devedor, caso em 
que a intimação será consi-
derada cumprida quando 
comprovada por esse mesmo 
meio a entrega no referido 
endereço.

DÉBITO ELETRÔNICO E BOLETO BANCÁRIO são mais opções que será aceitasEstado

Tabelião de 

protesto pode 

utilizar meio 

eletrônico 

para enviar as 

intimações

Fernanda dos Santos

Ascom CGJ/AL
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DETERMINAÇÃO DA CGJAL entra em vigor em 30 dias; notários, registradores e responsáveis devem divulgar meios de pagamento

Taxas de cartório podem ser 
pagas por TED, PIX ou crédito

   PANDEMIA

AL ultrapassa 1 milhão de 
doses de vacinas aplicadas

 A angústia e o medo 
de milhares de famílias 
alagoanas são sentimen-
tos que estão sendo modi-
ficados graças ao avanço 
da imunização contra 
a Covid-19. Enfrentar a 
pandemia tem sido uma 
das tarefas mais árduas 
para o Governo de Alagoas 
e a Campanha Estadual de 
Vacinação alcança núme-
ros expressivos que estão 
contribuindo para salvar 
vidas. 

Ao entrar no sexto mês 
de imunização, Alagoas 
alcançou, na quinta-feira 
passada, a marca de mais 
de 1 milhão de doses apli-
cadas com os imunizantes 
da CoronaVac, AstraZe-
neca e Pfizer.

Com isso, o Estado 
possui 723.602 pessoas 
vacinadas com a primeira 
dose de um dos três imuni-
zantes contra a Covid-19 e 
outros 283.987 cidadãos 
concluíram o esquema 
vacinal e estão protegi-
dos após a aplicação da 
segunda dose. Os dados 

estão disponíveis e com 
atualização em tempo real.

A vacinação começou 
com os profissionais da 
saúde. Com os esforços 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesau), por meio 
do Programa Nacional de 
Imunização em Alagoas 
(PNI/AL), os 102 muni-
cípios alagoanos estão 
imunizando a população 
por faixa etária decres-
cente, atualmente em 58 e 
59 anos de idade. Com as 
novas doses que chegaram 
esta semana, 98.250 mil 
da AstraZeneca, o Estado 
avança na vacinação a 
partir dos 55 anos.

Em meados de maio 
deste ano, o Governo de 
Alagoas também alcançou 
uma importante marca, 
sendo o primeiro Estado 
brasileiro a ter concluído a 
vacinação de grupos prio-
ritários, seguindo o que foi 
determinado pelo Plano 
Nacional de Operacionali-
zação da Vacinação contra 
Covid-19 do Ministério 
da Saúde (MS). A Campa-
nha de Vacinação contra 
a Covid-19 em Alagoas foi 
iniciada em 19 de janeiro.

Caem as internações de idosos
A ampliação da imuni-

zação da população trouxe 
impactos relevantes no 
perfil dos atendimentos aos 
pacientes com a Covid-19 
na Rede Pública de Saúde, 
com a redução de idosos 
internados nas unidades 
hospitalares de Alagoas. É o 
que relata a infectologista e 
gerente médica do Hospi-
tal da Mulher (HM), Sarah 
Dominique Dellabianca, 
ao afirmar que os pacientes 
internados apresentam uma 
idade abaixo de 60 anos.

“ Temos muito  que 
comemorar com a aplica-
ção de 1 milhão de doses. A 
imunização da população 
impactou muito na rotina 
do Hospital da Mulher. 
Primeiro, com a prote-
ção dos nossos servidores, 

dos profissionais de saúde 
que estão lutando brava-
mente contra essa doença 
e, com isso, percebemos 
uma quantidade menor de 
afastamentos em razão da 
Covid-19”, ressalta a infec-
tologista.

Por outro lado, ainda 
segundo Sarah Dominique 
Dellabianca, houve uma 
mudança no perfil de aten-
dimento do hospital, com 
um maior número de jovens 
acometidos pela doença, 
por ainda não terem sido 
imunizados.  

“Antes, víamos muitos 
idosos sendo internados em 
nossos leitos para o trata-
mento exclusivo da Covid-
19. Hoje, o adoecimento 
está prevalecendo na popu-
lação mais jovem”, explicou.

Fernanda dos Santos

Ascom CGJ/AL
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ESTILO
O SILÊNCIO é de ouro e muitas vezes é resposta.

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista Social

Sociedade com

IN DESTAQUE | 

Momento família e 

descontração dos 

elegantes casais 

Ricardo Nezinho e 

Suely Mara, Raulene 

Santos e Marcelino 

Alexandre no enlace 

matrimonial do filho 

Gabriel Marcel com 

a bela advogada 

Tereza Inojosa. 

#luxototal

FASHION | 

Sempre antenado 

nas tendências e 

estilos do 

mercado, o 

barberesthetic e 

cantor Luciano 

Santos 

é destaque 

in Arapiraca com o 

seu excelente 

e brilhante 

trabalho. 

#aplausos

6 a 12 de junho     |     20216 O DIA Alagoas

  Fiquem 
atentos!
A Lei 10.962 estabelece 

que no caso de diver-

gência de preços para o 

mesmo produto entre 

os sistemas de informa-

ções de preços utilizados 

pelo estabelecimento, 

o consumidor pagará o 

menor dentre eles. Além 

disso, o CDC determina 

que propagandas e ofer-

tas devem ser honradas: 

o cliente pode exigir seu 

cumprimento. PREÇOS 

DIFERENTES? VALE O 

MENOR!
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ARRAIÁ | 

A talentosa cantora Fernanda Fer-

reira estará enriquecendo o cardápio 

musical na live da edição +QESPECIAL 

do “Arraiá dos Pocas”, no próximo dia 

25 de junho, onde promete cantar e 

encantar com grandes sucessos para o 

público de casa. #puroluxo

NA MÍDIA | 

Ontem, dia 5, o poderoso Wesley Sa-

fadão deu início ao seu primeiro show 

da turnê #SafadãoAmplificado, com 

direito a performance de DJ, músicos 

e bailarinos, tudo com exclusividade 

pelo @zoometv. #sútotal

  Dia dos Namorados cria 
expectativa de vendas

Aquela data que nenhum apaixonado quer passar 
em branco: Dia dos Namorados. A data promete 
movimentar o comércio. 
Na Thácia Joias investimos em coleção nova com 
muito luxo, pedraria e, ainda, incorporamos óculos, 
de sol e para grau, no mix de produtos ofertados aos 
clientes. 
O Editorial foi preparado valorizando os empreen-
dedores alagoanos. 
Foto:  @itaciara_albuquerque, 

Modelos: cantores @thamiressoaresoficial
@jpesouto, 
Make: @veronicamoura.makeup,
Look fem: @danichavess,
Look masc: @libertmcz,
Cabelo: @betinha.hair. 
A produção foi assinada pela jornalista aqui. 
Passa no Instagram @thaciajoias pra conferir a 
campanha completa. 
Vendas atacado e varejo pelo 82 9 9980-5026.

  Nova diretoria na 
Aliança Comercial
A Aliança Comercial de Maceió terá nova diretoria 
a partir de 1º de julho. Quem assume o comando 
da entidade para o triênio 2021/2024 é a empre-

sária Andreia 
Geraldo, 
dona das lojas 
Redfield e Lulla-
bela.
A chapa ‘Aliança 
Comercial Forte 
e Presente’ teve 
66% dos votos 
na eleição que 
foi realizada no 
começo deste 
mês. O atual 
presidente 
Guido Junior, 
continua como 
vice-presidente.

Nossa ideia é ter uma relação fácil, aberta e próxima com os consumidores, 
por isso optamos por lojas próprias nos 13 municípios em que atuaremos. 

Queremos transformar a vida das pessoas, com mais qualidade de vida
 Fernando Mangabeira, diretor presidente da BRK Ambiental em AL

   Thácia Simone   |  thaciasimone@gmail.com

Jornalista

Café & Negócios

  O tripé da sustentabilidade
Com a comemoração da Semana do Meio 
Ambiente e toda discussão que segue sobre 
desenvolvimento sustentável, a instituição 
financeira cooperativa Sicredi Expansão destaca 
o tripé da sustentabilidade, apoiado nos eixos 
social, ambiental e econômico, que envolvem 
as condições de vida da sociedade, a utilização 
racional dos recursos naturais e as formas de 
produção, distribuição e consumo também 
racionais. O equilíbrio de tais fatores é o cerne 
da chamada economia verde, que tanto chama a 
atenção ao redor do mundo.



A Prefeitura de Maceió 
instalou 1,8 mil luminá-
rias de led entre os meses 
de fevereiro e maio. Não é 
apenas a natureza que agra-
dece, mas os cofres públi-
cos também. O prefeito JHC 
explica que o compromisso 
maior é com o bem-estar 
do maceioense e as toma-
das de decisão focam neste 
sentido.

Desde fevereiro, as novas 
luminárias de LED foram 
instaladas por toda a cidade, 
gerando uma redução de 
43.499 KWH (quilowatt-
-hora). Isso representa uma 
economia mensal aos cofres 
públicos de quase R$ 20 
mil. A tecnologia também 
traz benefícios ao meio 
ambiente, já que reduz a 
emissão de CO² (gás carbô-
nico) na atmosfera em até 12 
toneladas, equivalentes ao 
plantio de 92 árvores; e não 
emite raios infravermelhos e 
ultravioletas.

Vantagens
A  m u d a n ç a  i l u m i n a 

melhor e garante maior 
facilidade na manutenção 
do serviço, já que tem uma 
durabilidade até três vezes 
maior do que as lâmpadas 
de vapor de sódio.

“Não se trata apenas 
da economia do dinheiro 
p ú b l i c o,  m a s  t a m b é m 
compromisso com o meio 
ambiente e bem-estar das 
pessoas”, explicou o prefeito 
JHC.

CERCA DE 1,8 MIL de luminárias foram instaladas em vários bairrosCotidiano

ILUMINAÇÃO 

tem estreita ligação com a segurança pública e gera condições para o desenvolvimento da sociedade

PROPOSTA DA PREFEITURA é fazer da capital alagoana uma cidade mais eficiente no gasto público

Tecnologia led traz economia 
e mais segurança para Maceió

Ascom Maceió
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Objetivo é tornar a capital uma cidade inteligente
À frente da Superinten-

dência Municipal de Ener-
gia e Iluminação Pública 
(Sima), João Folha explica 
que uma iluminação de 
qualidade torna a cidade 
mais segura, viabiliza os 
serviços essenciais e gera 
condições para o desen-
volvimento da sociedade. 

“Nosso objetivo é trans-
formar Maceió em uma 
cidade verdadeiramente 
inteligente, com qualidade 
de vida e condições para 
o maceioense prosperar 
de verdade, além de um 
consumo eficiente para o 

meio ambiente”, explica o 
superintendente.

O secretário municipal 
de Segurança Comunitá-
ria, o delegado de Polícia 
Thiago Prado, salienta que 
a relação de boa ilumina-
ção e a sensação de segu-
rança é categórica.

“A  i l u m i n a ç ã o  t e m 
e s t re i t a  re l a ç ã o  c o m  a 
segurança pública, dado 
q u e  u m  a m b i e n t e  b e m 
iluminado inibe as ações 
d e  d e l i n q u e n t e s ,  q u e 
sempre preferem locais 
sombrios, pois dificultam 
a identificação dos auto-

res dos crimes”, justificou 
Prado. 

Até o momento, a tecno-
logia já chegou a locais 
como as Grotas do Rafael, 
no Jacintinho, e da Alegria, 
no Benedito Bentes; além do 
Vale do Reginaldo, no Poço; 
da Vila dos Pescadores, no 
Trapiche da Barra; e das 
Avenidas Pratagy e Garça 
Torta, ambas no Benedito 
Bentes. A orla marítima 
de Maceió também rece-
berá o benefício, do coreto 
do Jaraguá até o Pontal da 
Barra, com as mudanças das 
luminárias na Avenida Assis 

Chateaubriand que deverão 
ser concluídas em breve.

De acordo com o supe-
r intendente da Sima,  a 
expectativa até o fim do 
ano é dobrar essa economia 
mensal. “Estamos fazendo 
u m  t r a b a l h o  i n t e n s o 
de i luminação em toda 
Maceió, vamos levar o LED 
para outros pontos da capi-
tal. Nosso objetivo é, pelo 
menos, dobrar esses valores, 
garantindo a melhoria para 
ainda mais pessoas. Mais 
luz significa mais segurança 
e mais qualidade de vida”, 
afirma João Folha.
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CONTRATO prevê serviços em Maceió e outros 13 municípios de ALEspecial

Quando se fala em serviço 
de inteligência, geralmente 
as pensam logo em trabalho 
policial, mas desta vez, uma 
equipe especialmente prepa-
rada para ações de prevenção 
e correção de problemas nas 
redes de distribuição de água 
e toda a logística de recolhi-
mento do esgoto será empre-
gada em Maceió, Atalaia, Barra 
de Santo Antônio, Marechal 
Deodoro, Barra de São Miguel, 

Coqueiro Seco, Messias, 
Murici, Paripueira, Pilar, Rio 
Largo, Satuba e Santa Luzia 
do Norte. Trabalhando com 
tecnologia e soluções, a BRK 
Ambiental inicia suas ativida-
des na região metropolitana de 
Maceió no mês de julho.

A gigante do saneamento, 
que tem capital canadense 
da multinacional Brooksfield 
e do Fundo de Investimento 
do FGTS e está em atuação 
em 125 municípios nos esta-
dos do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, São Paulo, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo, Tocantins, 
Bahia, Maranhão, Goiás, 
Pará e Pernambuco, chega 
com toda a sua expertise em 
Alagoas tendo o objetivo 
de beneficiar 1,5 milhão de 
pessoas com o fornecimento 
de água de qualidade e sane-
amento básico, com a coleta, 
tratamento e destinação 
adequada do esgoto.

As metas da BRK neste 
contrato em Alagoas são 
ousadas e incluem o uso de 
tecnologia de ponta para 

a prestação dos serviços. 
“Nosso contrato é de 35 anos 
e vamos investir ao longo 
deste tempo R$ 2,6 bilhões, 
sendo que R$ 2 bilhões serão 
empregados nos seis primei-
ros anos, ou seja, até 2027. 
Este é o prazo que espera-
mos alcançar a universaliza-
ção do serviço de água. Já o 
serviço de esgoto, que é bem 
mais complexo, esperamos 
atender 90% da região com 
sistema de esgotamento sani-
tário até 2037, vale destacar 
que até o ano passado apenas 

27% da população tem esgoto 
tratado. Também temos 
como meta reduzir as perdas 
de água para no máximo 25% 
em 20 anos, que até 2020 
era de cerca e 59% da água 
captada e tratada”, explica 
o diretor presidente da BRK 
Ambiental Alagoas, Fernando 
Mangabeira. 

Ele afirma que a meta é 
que Maceió tenha 80% da 
cidade saneada até 2029. Já 
Marechal Deodoro deve ter 
o saneamento concluído até 
2027. 

META OUSADA Empresa investirá R$ 2 bilhões em 6 anos e busca a universalização da água na região metropolitana

Água e saneamento terão o 
serviço de inteligência da BRK

MUDANÇA

Fernando Mangabeira (ao centro), Otávio Junqueira e Herbert Dantas apresentaram como a BRK Ambiental atuará em AL 

Iracema Ferro

Repórter
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Tecnologia é importante aliado
Segundo o diretor de 

operações, Herbert Dantas, 
a tecnologia será um impor-
tante aliado no cumprimento 
destas metas. “Temos robôs 
que conseguem mapear as 
falhas nas tubulações e equi-
pamentos que fazem o corte 
do asfalto, evitando que tenha-
mos de fazer obras demoradas 
e que causam transtornos para 
a população. Vamos direto 
ao ponto, resolvemos o 
problema, fazemos a compac-
tação adequada do solo e 
recompomos o asfalto, sem 
deixar ondulações que podem 
causar acidentes e prejuízos 
aos condutores”, detalha.

Estes equipamentos serão 
de grande serventia para resol-
ver problemas crônicos como 
o saneamento e distribuição 
de água em locais como a 
Avenida Antônio Gomes de 
Barros (antiga Amélia Rosa), na 
Jatiúca, Rua Soldado Eduardo 
dos Santos, no Santo Eduardo, 
e a Rua Miguel Palmeira, no 
Farol.

Faltando um mês para 
começar efetivamente suas 
operações na região metro-
politana de Maceió, a BRK 
Ambiental já está em Alagoas 
realizando estudos e se intei-

rando dos problemas no 
sistema de saneamento. Um 
dos desafios que a empresa 
encontrará é o sistema Catolé-
-Cardoso, que tem uma impor-
tante estação de captação e 
tratamento de água (ETA), 
sendo responsável pelo aten-
dimento de uma parcela signi-
ficativa do sistema da região 
metropolitana. O sistema 
sofreu problemas com o afun-
damento de solo na região de 
Bebedouro e, com isso, será 
necessária a construção de 
uma nova ETA e mudanças no 
sistema de captação.  

Sobre a relação entre BRK e 
Casal, ele esclarece que a BRK 
ficará com 100% da operação 
de água e saneamento (capta-
ção, tratamento, distribuição 
de água, além de coleta, trata-
mento e disposição de esgoto) 
em Atalaia, Barra de Santo 
Antônio e Marechal Deodoro. 
Já em Barra de São Miguel, 
Coqueiro Seco, Maceió, 
Messias, Murici, Paripueira, 
Pilar, Rio Largo, Satuba e Santa 
Luzia do Norte, a captação e 
tratamento de água perma-
necem por parte da Casal e a 
distribuição de água, coleta, 
tratamento e disposição de 
esgoto ficam por conta da BRK. 

Empresa prioriza aproximação com clientes
O diretor presidente frisa 

que em Maceió serão seis 
pontos de atendimentos, 
cinco nas centrais Já e uma loja 
própria na Avenida Fernandes 
Lima, Farol, próximo da supe-
rintendência da Caixa Econô-
mica Federal. Cada cidade 
atendida pela BRK contará 
inicialmente um uma central 
de atendimento e, a depen-
der da necessidade por causa 
das distâncias, este número 
poderá ser ampliado.

“Nossa ideia é ter uma 
relação fácil, aberta e próxima 
c o m  o s  c o n s u m i d o re s, 
por isso optamos por lojas 
próprias nos 13 municípios 
em que atuaremos. Quere-
mos transformar a vida das 
pessoas, com mais qualidade 
de vida”, defende.

Fernando Mangabeira 
adianta que o governo de 
Alagoas prepara dois novos 
pacotes para o saneamento 
no interior do Estado, cujos 

leilões devem ser divulgados 
no próximo ano. “Se o projeto 
for tão bem elaborado quanto 
o da região metropolitana 
de Maceió e tiver atrativi-
dade, participaremos”, afirma 
lembrando que a BRK decidiu 
participar do leilão em setem-
bro do ano passado porque a 
empresa considerou o projeto 
elaborado pelo governo de 
Alagoas em parceria com o 
BNDES como muito bem 
feito.



Como funciona o seguro de cargas?
São quatro os principais seguros para o transporte 
de cargas. O seguro de Responsabilidade Civil é um 
deles, este serviço garante indenizações por danos 
à carga transportada.Geralmente sua contratação 
é obrigatória, e essa proteção funciona como um 
compromisso de entrega e recebimento da carga, 
garantido sempre pelo transportador.
Esse tipo de seguro cobre prejuízos sofridos pelo 
proprietário da mercadoria transportada, mas sua 
cobertura é bastante restrita. Isso porque, só são 
indenizados prejuízos causados por acidentes com 
o veículo transportador.
Situações de roubo ou furto das mercadorias, por 
outro lado, não são seguradas.O mesmo para danos 
causados por mau acondicionamento dos produ-
tos, entre outros casos.
Há também o seguro para Transporte Nacional, 
ou seja, para o mercado interno.Outra opção de 
proteção, internacional, diz respeito ao mercado de 
importação e exportação. Ambos são obrigatórios.
Além destes, há o seguro de Responsabilidade Civil 
– Desaparecimento de Carga. A opção é facultativa, 
e pode ser contratada pelo transportador.
Ou seja, pelo motorista ou pela empresa transpor-
tadora responsável. A opção cobre o desapareci-
mento total ou parcial da carga, devido a um furto 
ou roubo.
Para a contratação destes seguros mais abrangen-
tes, o consumidor precisa ter atenção ao tipo de 
apólice escolhida.Isso porque, há riscos que não 
são cobertos por algumas seguradoras.Entretanto, 
diferentemente do seguro de responsabilidade civil, 
casos de roubo, furto ou armazenamento indevido 
são, na maioria das vezes, cobertos.

Quem deve contratar o seguro de carga?
Essa é uma dúvida bastante comum, pois, muitas 
vezes a carga que está sendo transportada é de um 
terceiro. A contratação depende do acordo firmado 
entre o dono da carga e o transportador, porém, 
existem algumas regras que são obrigatórias.
O Decreto 61.867 determina que ambos devem ter 
seguros. No caso do proprietário ele deve ter um 
seguro de bens para preservar o seu patrimônio. 

Já o seguro de responsabilidade da operação de 
transporte visa indenizar qualquer dano causado 
a mercadoria do momento do embarque até o 
desembarque.
Vale ressaltar que o seguro que protege o veículo, 
esse é de responsabilidade apenas do transportador.

Diferenças entre seguro de transporte de cargas e 
de caminhões
Ao contratar um seguro para carga, é importante 
que o consumidor entenda que a proteção funciona 
apenas para os produtos transportados. Para o 
cuidado do veículo, seja ele um caminhão, uma van, 
navio ou outro, é necessário contratar um seguro 
para veículo. Imagine, então, que o caminhão da sua 
empresa seja roubado com toda a carga. Ambos não 
são recuperados.
Caso possua o seguro para carga, você será ressar-
cido por ela. Para receber valores pelo caminhão, 
porém, você também deverá ter contratado um 
seguro de veículo.
Do contrário, não obterá indenização para a 
compra de um novo auto de transporte. Lembre-se 
de, ao contratar uma transportadora para seus bens, 

verificar se os seguros existem. Assim, qualquer 
problema poderá ser rapidamente ressarcido com a 
indenização da seguradora.

  Conclusão
Em suma, os índices de roubo de carga estão em 
plena ascensão. Na maioria dos casos, os veículos 
são roubados e depois encontrados vazios. Esse é 
um dos principais motivos pelo qual o seguro para 
transportes de cargas é tão importante.
Tanto que, no Brasil, a regulamentação diz que toda 
carga em circulação deve estar segurada.Ou seja: 
contratar o seguro de transporte de carga garante 
um pouco mais de tranquilidade para o dono dos 
bens. Isso porque, caso sejam roubados, furtados 
ou sofram avarias, eles contarão com a indenização 
que repara as perdas financeiras.
E aí, gostou do tema dessa semana? Espero que 
tenha gostado!Acompanhe também nosso quadro 
“Momento Seguro” todas as quintas feiras na rádio 
98,3 FM, a partir das 7h30 e, na TVMAR (Canal 525 
NET), a partir das 9h. Participem com suas pergun-
tas! Até a próxima se Deus quiser! Um grande abraço!

DICAS PARA GARANTIR a cobertura ideal para as cargas e o seu transporte

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro

  Entende como funciona 
o seguro de transporte 
de cargas
Saiba tudo sobre como funciona o seguro para 
transporte de cargas e entenda como é impor-
tante protegê-la.  
Bens ou mercadorias transportadas em meios 
ferroviários, rodoviários, aéreos e hidroviários 
precisam estar seguros, seja o transporte feito 
por uma empresa especializada ou por um 
profissional autônomo.
Existem no mercado, formas de seguro obriga-
tório e facultativo, capazes de garantir que uma 
carga transportada, independentemente do tipo, 
chegue ao seu destino em segurança. Na coluna 
de hoje vamos tirar suas dúvidas sobre o seguro 
para cargas.
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  E na Série B?
Seguindo essa linha de 
surpresa com os resultados, 
na Série B o quadro não é 
muito diferente. Os chama-
dos times de camisa pesada 
foram surpreendidos, 
mesmo que, hoje, estejam 
jogando com o nome feito ao 
longo de décadas. O Cruzeiro 
foi derrotado pelo Confiança, 
em Aracajú; o Vasco da Gama 
perdeu para o Operário/PR, 
em São Januário; enquanto 
o Botafogo ficou no empate 
com o Vila Nova, em Goiânia. 
Está provado que camisa 
não ganha jogo, tem que ter 
time de qualidade e planeja-
mento.

  E não para 
por aí...
Outro exemplo claro de 
que clubes grande e clubes 
pequenos as vezes se 
igualam dentro de campo 
é que, quem pensava já ter 

visto tudo essa semana, o 
Atlético Goianiense voltou 
a vencer o Corinthians, em 
São Paulo, agora pela Copa 
do Brasil. Já o modesto 4 de 
Julho, do Piauí, venceu por 
3 a 2 o famoso São Paulo, 
o favorito para vencer até 
com seu terceiro time, mas 
saiu derrotado de campo. 

O futebol está mudando 
mesmo.

  Copa do Brasil
Não foi tão feio o bicho 
esperado no jogo do CRB 
diante do grande Palmeiras. 
Com um time quase titular, 
o clube paulista chegou até a 
ser pressionado pelo CRB em 

boa parte do jogo, especial-
mente na reta final, quando 
o clube alagoano tentou o 
empate. A derrota por 1 a 0 
deixou uma ponta de espe-
rança para o jogo da volta, 
mesmo que em São Paulo, 
onde o Palmeiras continua 
sendo o grande favorito para 
se classificar.

GALO TERÁ MISSÃO DIFÍCIL, mas avisa que está bem vivo na competiçãoEsportes

O CRB vai para o Allianz 
Parque tentar uma missão 
difícil: vencer o Palmeiras, na 
quarta-feira (9). No jogo de 
ida pela terceira fase da Copa 
do Brasil, o Verdão levou a 
melhor no Rei Pelé, vencendo 
por 1 a 0 com gol de Willian. 
Num jogo em que o futebol 
não encheu os olhos, defen-
sivamente o Galo até que se 
comportou bem, mas desper-
diçou ótimas e raras chances 
no ataque. Com o resultado 
no Rei Pelé, o Palmeiras vai 
jogar pelo empate. 

Apesar da tradição e 
do poderio econômico do 
Palmeiras, a equipe não vive 
o melhor momento. Perdeu 
o título do Campeonato 
Paulista para o São Paulo e 
estreou com derrota na Série 
A do Campeonato Brasileiro. 
Para completar, teve o goleiro 
Weverton, o zagueiro Gustavo 
Gómez e o lateral Viña convo-

cados para suas seleções para 
disputar as Eliminatórias para 
a Copa do Mundo, além de 
Gabriel Menino, convocado 
para amistosos preparatórios 
com a seleção olímpica.

E, jogando no Rei Pelé, o 
CRB teve até a chance de sair 
na frente do placar, em lança-
mento de Reginaldo Lopes 
que achou o Erik na boa, mas o 
atacante isolou e desperdiçou 
o lance. Segundo o zagueiro 
Gum, capitão do time, a falta 
de capricho no setor ofen-

sivo foi determinante para 
o resultado: “Respeitamos o 
Palmeiras, mas sonhamos 
com a vitória e acredito que 
no melhor momento que 
tivemos não conseguimos 
concluir em gols, e isso custou 
a derrota”, disse o zagueiro. 

A partida foi apenas a 
segunda de Allan Aal no 
comando técnico do Regatas 
e isso pode atrapalhar na hora 
da implantação da filosofia 
de jogo do novo treinador. 
Ele já aproveitou para avaliar 

Marthã, reforço recém-
-chegado ao Ninho do Galo, 
já que outras contratações 
como Alisson Farias e Victão 
não podem disputar a Copa 
do Brasil pelo CRB, porque já 
atuaram na competição por 
seus antigos clubes. 

E apesar da falta de oportu-
nismo do CRB, os jogadores do 
Palmeiras não encontraram 
um time que deu vida fácil. A 
prova disso foi a declaração do 
meia Rafael Veiga após o jogo: 
“Somos uma equipe compe-
titiva e eles colocaram inten-
sidade, dificultando o jogo. 
O campo pesado e o cansaço 
pesaram, mas nunca terá 
acomodação aqui. Acho que 
temos que valorizar essa vitó-
ria por 1 a 0, em um jogo que 
não foi fácil”, disse.

No Allianz Parque, a 
parada será mais difícil para 
o CRB, porque o jogo define o 
classificado e quem fica com 
a “bolada” de  R$ 2,7 milhões. 
E eliminar o Palmeiras na 
Copa não é um fato desco-

nhecido dos alagoanos. Em 
2002, o ASA avançou de fase, 
deixando o time paulista pelo 
caminho, pelo critério do gol 
fora de casa, após vencer por 
1 a 0 em casa e perder por 2 a 
1 no antigo Parque Antarc-
tica. Agora o Galo vai tentar 
a façanha e o técnico Allan 
Aal garantiu que o time não 
desistiu. “Acabou o primeiro 
tempo dos 180 minutos. A 
gente sabe que vai ser um jogo 
difícil, como foi aqui. É funda-
mental que a gente mantenha 
a intensidade que tivemos no 
começo do jogo e na maior 
parte do segundo tempo”.

Esse foi apenas o segundo 
jogo do treinador à frente do 
clube e ele elogiou o time. 
“A equipe vem evoluindo. É 
o segundo jogo que a gente 
trabalha. Os jogadores estão 
se entregando em todos os 
jogos e espero que a gente 
tenha uma manutenção 
maior dessa intensidade com 
a bola, para poder transformar 
as oportunidades em gol”.

CRB EQUILIBROU o jogo no Rei Pelé, mas acabou perdendo o primeiro confronto pelo placar magro de 1 a 0

Palmeiras faz o mínimo e leva 
vantagem para Allianz Parque
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JOGOS SEM TORCIDA deixam times grandes menos competitivos mundo afora           

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  Coisas estranhas acontecem no futebol
Não pode ser por acaso que algumas situações estão acontecendo no futebol pelo 
Mundo afora. Na Europa, o Sporting, depois de 19 anos, voltou a ser campeão, deixando 
para trás os favoritos Benfica e Porto, em Portugal. Na Espanha, foi a vez do Atlético de 
Madri, depois de 11 anos ser campeão, na frente dos poderosos Barcelona e Real Madri. 
Na França, o campeão foi o Lille, desbancando o riquíssimo time do PSG, de Neymar e 
Mbappe.
Ainda na Europa, o Vila Real, da Espanha, pela primeira vez, conquistou a Liga da Europa, 
a segunda mais importante daquele Continente. Enquanto isso, o favorito Manchester 
City, time do técnico Pepe Guardiola, perdeu o título da Champions Ligue para o Chelsea, 
mesmo que o campeão seja grande também, mas não era o favorito da maioria.
No Brasil, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Corinthians 
Paulista perdeu para o Atlético Goianiense, em São Paulo; o Fortaleza derrotou o Atlético 
Mineiro, em Belo Horizonte; o Ceará venceu o Grêmio, em Fortaleza; o Internacional, em 
Porto Alegre, ficou no empate com o Sport; e o Bahia sapecou 3 a 0, no poderoso Santos, 
em Salvador.

Thiago Luiz
Estagiário

PALMEIRAS TEVE

Dificuldades para vencer o CRB por 1 a 0 no Rei Pelé; a disputa está aberta

l Com uma estreia nada boa 
na Série B do Brasileiro, CSA e 
CRB voltam a jogar neste final de 
semana. O CSA recebe o Sampaio 
Correa, neste sábado, enquanto 
o CRB vai enfrentar o Cruzeiro, em 
Belo Horizonte, no domingo;

l Numa análise fria, acho que 
eles podem vencer, mas serão jogos 
sofríveis, do ponto de vista do fute-
bol e dos sustos que devem passar. 
O CSA, praticamente só contratou 
o Kévim e o torcedor cobra. O CRB 
trouxe jogadores meia-boca, ou 
seja, mais ou menos;

l Numa competição longa como 
é o Campeonato Brasileiro, os dois 
clubes poderiam pensar grande, 
abrir os cofres com todo cuidado 
e reforçar os times com jogadores 
mais experientes e de melhor 
qualidade técnica;

l No CRB, a diretoria ainda fala 
em reforços. Já no CSA, o silêncio é 
maior do que em sepultamento, 
especialmente por parte da viúva. 
A coincidência é que os dois times 
precisam contratar o chamado 
camisa 9, um jogador referência, e 
ninguém se manifesta sobre isso.

  ALFINETADAS...
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FOLGUEDO ALAGOANO resiste em comunidade no Litoral NorteCultura

A lendária “barca nova” 
tão cantada e sonhada pelos 
marinheiros do Fandango 
do Pontal  da Barra,  em 
Maceió, sairá do porto logo 
em breve. Após uma reunião 
realizada entre os membros 
do grupo, foi  escolhido 
aquele que conduzirá os 
destinos da afamada Nau de 
Guerra que em 2020 comple-
tou noventa anos entre 
os mares nunca vistos do 
imaginário popular. A vaga 
estava desocupada desde o 
falecimento do inesquecí-
vel Mestre Pancho (Ronaldo 
da Costa) há pouco mais de 
dois meses, vítima da Covid-
19.

C o m o  a c o n t e c e  n o 
sacerdócio é também na 
cultura popular. A renova-
ção quase que apostólica 
das tradições vai dando aos 
folguedos  oportunidade de 
renovação sem perder a sua 
vocação, a cada novo mestre 
um novo ciclo se abre, a 
cada novo (sacerdócio) 
repassa uma nova prima-
vera. Quando um mestre se 
encanta (falece) configura 
nos corações daqueles que 
conviveram o sentimento 
de orfandade, as primei-
ras semanas são de dor e 
luto. Nos meses seguintes o 
ardor pela brincadeira vai 
aos poucos revigorando o 
espírito de alegria quando 
desponta no horizonte um 
novo líder. 

Do luto surge um novo 
ciclo fazendo resplande-
cer no cenário uma aurora 
ou mesmo, como no caso 
do Fandango,  um novo 
“Messias” para não deixar 
cair a cultura daquele lugar.

Novo Mestre

O escolhido, que nasceu 
no dia 9 de novembro de 
1952, é natural do Pontal, 
se chama Manoel Messias 
Martins de Oliveira, tem 
68 anos e reside na Av. José 
Alípio Barbosa da Silva, n° 
170. Ele iniciou na brinca-
deira aos doze anos, nos 
tempos idos do saudoso 
Mestre Aminadab e, desde a 
reativação do grupo há vinte 
anos, era o contra-mestre 
do folguedo de inspiração 

marítima. “Eu tinha apenas 
12 anos quando entrei na 
brincadeira, seu Amina-
dab chamou o Zau, juntou 
aquela meninada toda e 
formaram o Fandango. Dali 
a gente lutou para fardar, 
nosso fardamento quem 
deu foi a Marinha. Era uma 
calça folgada, outra aper-
tada, mas tudo isso para a 

gente levantar a cultura”. 
Lembrou.

Apesar de ter chegado 
a trabalhar em usina foi na 
pesca do sururu da Lagoa 
Mundaú que encontrou 
sua subsistência.  Já  no 
Fandango, ele descobriu 
o segredo de deixar a vida 
um pouco mais colorida e 
feliz – segredo esse que só é 

sentido por aqueles que se 
entregam à folia da cultura 
popular.

“Após a morte do Zau, o 
grupo ficou 14 anos parado. 
Nisso, a Lela chamou eu, o 
Pancho e o Noventa para 
formamos novamente o 
Fandango e nós levantamos 
em 2000. Já são vinte anos na 
brincadeira”, disse Messias. 
“Agora conto com o apoio da 
Mariana e das outras meni-
nas porque sozinho não tem 
como né?!”, completa.

Repasse do Apito

Com a Lagoa Mundaú de 
testemunha,os familiares 
do saudoso mestre Pancho 
passaram simbolicamente 
a batuta na figura do apito 
que caminha no grupo há 
pelo menos duas gerações, 
tendo sido utilizado por 
Izaldino e Pancho. 

Agora caberá de fato e por 
direito ao abnegado Messias 

a odisseia mítica vivida 
pelos habitantes daquele 
charmoso bairro. Pra quem 
não sabe, o apito é para o 
mestre o meio de comuni-
cação direto com os brin-
cantes e tocadores, é com 
esse instrumento que ele 
dá o ritmo, inicia e encerra 
as cantorias ou marchas da 
brincadeira.

C o m  a  j u v e n t u d e 
presente entre os formado-
res do Fandango, a garantia 
da continuação da brinca-
deira está assegurada, cabe 
agora ao já querido por 
todos mestre Messias ter 
disposição, perseverança e 
amor. Enquanto a pande-
mia não passa, os afama-
dos marinheiros aguardam 
ansiosos o trinado do apito 
e a voz contagiante do seu 
mais novo mestre a ecoar 
entre as folhas dos coquei-
rais dizendo, “Marinhei-
rooos!”

PONTAL DA BARRA Sucessor do Mestre Pancho assume a responsabilidade de levar seu legado adiante

Mestre Messias: uma nova 

primavera no Fandango

Jo
ã

o
 L

e
m

o
s

6 a 12 de junho     |     2021 11O DIA Alagoas

João Lemos

Repórter

PASSANDO O APITO

Mestre Messias simbolicamente recebe o comando do Fandango do Pontal



INSCRIÇÕES abertas para o Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica.

   Alyshia Gomes   |  alyshiagomes.ri@gmail.com

Colunista

Estudar Lá Fora

  Programa de Bolsas 
Rhodes Scholarships for 
Global – Reino Unido
Fonte: University of Oxford
As inscrições para a bolsa Rhodes estão abertas. 
A bolsa permite que jovens talentosos, de qual-
quer lugar do mundo, inclusive do Brasil, façam 
uma pós-graduação na Universidade de Oxford.
As Bolsas Rhodes, estabelecidas em 1903, são 
o programa internacional de bolsas de estudo 
mais antigo do mundo e um dos mais prestigia-
dos. 
Administrado pela Rhodes Trust em Oxford, o 
programa oferece 100 bolsas de estudo anual-
mente para estudos de pós-graduação na 
Universidade de Oxford, no Reino Unido - uma 
das universidades líderes mundiais. 
As bolsas de estudo Rhodes são para jovens líde-
res de intelecto e caráter excepcionais que estão 
motivados a se envolver com desafios globais, 
comprometidos com o serviço ao próximo e que 
prometem se tornar líderes voltados para valores 
e princípios para o futuro do mundo. 

Os critérios gerais de seleção são:
* Excelência acadêmica - requisitos acadêmicos 
específicos podem ser encontrados em * Crité-
rios de elegibilidade’ descritos no edital. 
* Energia para usar seus talentos ao máximo 
(conforme demonstrado pelo domínio em áreas 
como esportes, música, debate, dança, teatro e 
atividades artísticas, inclusive quando o traba-
lho em equipe está envolvido).
 * Verdade, coragem, devoção ao dever, simpa-
tia e proteção dos fracos, bondade, altruísmo e 
companheirismo.
 * Força moral de caráter e instintos para liderar e 
se interessar por seus semelhantes.
 Consulte a área de Bolsas de estudo do site da 
Rhodes Trust para obter todos os detalhes: www.
rhodeshouse.ox.ac.uk .

  Live sobre “estudar 
na França”
Fonte: Campus France
No dia 10 de junho, às 18h, a agência de promo-
ção da educação francesa fará uma live sobre 
os primeiros passos para estudar na França. A 
transmissão vai ser feita pela conta do Campus 
France Brasil no Instagram.
O momento servirá para orientar os interessados 
em estudar na França, mas ainda meio perdidos 
com a grande quantidade de informações dispo-
níveis. A ideia da transmissão é dar um pano-
rama geral do processo e indicar o passo a passo 
para estudar na França, em diferentes tipos de 

projeto: graduação, mestrado e doutorado. Entre 
os temas abordados, também estão o papel do 
Campus France, documentos básicos, custos dos 
estudos, benefícios para estudantes e bolsas de 
estudos.

  2ª Semana DAAD 
de Janelas Abertas – 
Alemanha
Fonte: DAAD
O DAAD, Serviço de Educação da Alemanha, 
divulgou a realização da 2ª Semana DAAD de 
Janelas Abertas, que ocorrerá nos dias 7, 9 e 11 de 
junho.
Em parceria com outras instituições alemãs e 
a Fiocruz, os organizadores vão apresentar um 
programa completo sobre oportunidades de 
estudos e pesquisa na Alemanha, opções de 
bolsas individuais e fomento à pesquisa.

Aqui está a programação:
* 7 de junho, das 17h às 19h: Estudar na Alemanha

* 9 de junho, das 17h às 19h: Pesquisar na Alema-
nha
* 11 de junho, das 11h às 13h: Aprender alemão, 
warum?
O primeiro dia enfocará as possibilidades de 
“Estudar na Alemanha” com apresentações 
sobre o sistema alemão de ensino superior, 
programas de master e universidades alemãs. 
Já o segundo encontro se concentrará no tema 
“Pesquisar na Alemanha” e informará sobre 
programas para doutorandos, professores e 
pesquisadores avançados. Nesses dois dias o 
evento ocorre das 17h às 19h. Ao final, serão 
abertas salas virtuais separadas para os interes-
sados em um atendimento mais detalhado junto 
aos palestrantes.
O último dia será a sexta-feira (11/06) e, por isso, 
a programação é mais cedo: das 11h às 13h o 
papo será sobre o aprendizado do alemão, testes 
de proficiência e o programa.
Para participar, os interessados devem fazer a 
inscrição no link  bit.ly/daad-janelas-abertas. 
O evento será transmitido ao vivo no canal do 
YouTube do DAAD Brasil.

  Fulbright recebe inscrições 
para programa Professor 
Pesquisador Visitante
A comissão Fulbright publicou vários editais, 
dentre os quais o que prevê vinte bolsas de 
ensino e/ou pesquisa para professores e pesqui-
sadores de todas as áreas do conhecimento.
Dois programas para professor pesquisador 
são lançados anualmente, sendo um para 
professores em meio de carreira e outro para 
professores menos experientes. Esta semana, 
dou ênfase no programa Professor Pesquisador 
Visitante. 
Podem participar os professores e pesquisa-
dores de todas as disciplinas, com mais de sete 
anos após o doutorado, interessados por uma 
experiência de três ou quatro meses de duração 
para realizar pesquisas e/ou ministrar palestras 
em instituições de ensino superior ou centros 
de pesquisa nos Estados Unidos. O candidato 
deve apresentar, no entanto, carta de aceite da 
instituição anfitriã nos EUA.

Além das informações já mencionadas, o 
edital exige os seguintes critérios de elegibili-
dade: 
* Possuir nacionalidade brasileira e não ter 
nacionalidade norte-americana;
* Ter concluído doutorado anteriormente a 31 
de dezembro de 2014;
* Possuir atuação acadêmica qualificada na 

área e reconhecida competência profissional 
com produção intelectual consistente;
* Ser membro ativo com dedicação exclusiva do 
corpo docente de instituição de ensino supe-
rior ou de instituição de pesquisa;
* Ter proficiência em inglês compatível com o 
bom desempenho nas atividades previstas;
* Permanecer no Brasil durante a seleção, afilia-
ção e partida aos EUA; e
* Não receber bolsa ou benefício financeiro de 
outras agências ou entidades brasileiras com o 
mesmo objetivo.
Os selecionados serão beneficiados com seguro 
de saúde e contra acidentes, taxa para o visto, 
bem como US$ 19,200 para quatro meses de 
permanência nos EUA, US$ 20,200 para duas 
visitas de dois meses ou US$ 14,400 para três 
meses de permanência para cobrir as despesas 
de passagem aérea e manutenção nos EUA.
Para Luiz V. Loureiro, Diretor Executivo no 
Brasil, o objetivo do programa é expor os 
professores pesquisadores brasileiros para o 
meio acadêmico americano, dentro do espírito 
do programa Fulbright. Informações sobre 
processo de inscrição em https://fulbright.org.
br/bolsas-para-brasileiros/professor-pesqui-
sador-visitante-nos-eua/.
Alyshia Gomes escreve sobre Educação Inter-
nacional, Educação Global e temas correlacio-
nados no jornal “O Dia Alagoas” e no site “O Dia 
Mais”. Dúvidas, comentários e sugestões, entre 
em contato através do email alyshiagomes.ri@
gmail.com.
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Alunos do curso de Medicina do Cesmac fizeram uma reflexão sobre a pandemia que se 
desenvolve aceleradamente no Brasil e, em um exercício crítico, compararam a covid ao 
cólera no século XIX e XX: uma espécie de cotejo entre os caminhos históricos de um vibrião 
e de um vírus, em dois momentos distintos da história política do Maceió, história da qual 
o universo da saúde, sem dúvida, é parte inerente.  Parte do resultado está aqui, neste 
número de O Dia. Trata-se de um trabalho que teve o empenho de três professores:Lúcio 
Verçoza, Rafaela Brandão e Ana Tojal. Claro que estamos agradecidos e honrados com o 
empenho dos professores mencionados. E é claro que O Dia agradece a todos os alunos e, 
especialmente, aos que publica neste número.

Aos professores e aos alunos, o agradecimento de Campus/O Dia.
Vamos ler.
Um abraço,

Luiz Sávio de Almeida

Um vibrião e um
vírus na terra
das Alagoas
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Como entender a epidemia do cólera no século XIX? 
O que o cólera tem a dizer sobre a pandemia da Covid-19 

no século XXI? 
Essas indagações foram discutidas em sala de aula com os 

alunos do primeiro período do curso de Medicina do Centro 
Universitário Cesmac, no módulo “Integração Serviço, Ensino 
e Comunidade” (ISEC), durante o segundo semestre de 2020. A 
obra-guia que norteou as discussões foi “Alagoas nos tempos 
do cólera”, do historiador Luiz Sávio de Almeida. Livro que 
persegue o itinerário do vibrião e que revela com maestria as 
relações entre a sociedade e o processo saúde-doença. 

Obra que já nasceu clássica tanto para as Ciências Sociais 
quanto para a Medicina. O autor, que teve a generosidade de 
participar da aula, sublinhou que não se pode perder de vista 
a dimensão social da doença e da saúde. E isso vale tanto para 
o historiador, quanto para o médico. Os textos que seguem, 
produzidos pelos estudantes de primeiro período, são resul-
tado desse debate.

 Aproveito ainda para agradecer a Luiz Sávio de Almeida e ao 
Jornal “O Dia” por possibilitarem a publicação desses escritos 
– que no fundo são um registro das reflexões de jovens apren-
dizes da medicina diante da pandemia.

Presenciamos um momento histórico, o qual necessita do 
entendimentoepidemiológico fundamentado na organização 
social e na fatídica cidadania agônica de LuizSávio de Almeida. 
Relaciono esse chamamento ao exercício cidadão dos fadados 
aoesquecimento em tempos de agonia, reduzindo o caráter 
pandêmico à regionalidadeepidemiológica social, à forma 
como nos tornamos vulneráveis a epidemias devido àconstru-
ção social em que vivemos.

A ideia trazida pelo historiador Luiz Sávio de Almeida de 
que a história estuda osprocessos de mudança que ocorrem 
durante o desenvolvimento de uma sociedade, sendoassim um 
estudo de sistemas de relações, levanta um ponto importante 
no quesito daconstrução histórica relacionada a processos 
epidêmicos: O trânsito existente nesse processode mudança 
escancara contradições sociais e agrega novos valores aos já 
preexistentes.

Tendo como base teórica um verdadeiro plot twist histórico, 
Luiz Sávio de Almeidajoga na mesa uma perspectiva a partir 
do ponto de vista do sofredor e da agonia que nasce docaos 
implantado pelo absoluto descontrole econômico somado ao 
terror mortífero dasepidemias. Dessa forma, surge a neces-
sidade em desviar os holofotes dos heróis históricospara os 
anônimos no processo de criação do novo. Em seu estudo sobre 
o cólera, houve umenfoque ao pavor e ao horror do sofrimento 
por antecedência nas cidades que abriam covas eampliavam 
os cemitérios enquanto a população agoniava numa espera da 
tragédia que estavapor vir.

O coronavírus, assim como foi com o cólera, passa por 
dentro da nossa formação históricae se nutre da estrutura 
social maltratada com a qual se depara. É por meio dessa cons-
truçãoespacial em que existimos que a transmissão do vírus 
deve ser analisada, até mesmo pelo fatode ele só existir devido 
à nossa existência e da forma como existimos. Através dessa 
reflexãopode-se chegar à conclusão trágica de que nós somos 
a epidemia, ela é feita à nossa imagem esemelhança.

Numa sociedade estruturada na desigualdade, submetida a 
uma gestão tola e estúpida,os conceitos de democracia e cida-
dania tendem à conveniência. Desse modo, se torna ilógicaa 
culpabilização do indivíduo sobre o aumento da transmissão 
sem levar em consideração acobrança da higiene de quem não 
tem acesso à água. É perigosamente ignorante imaginar queto-
dos estão no mesmo barco e se sentir no direito de cobrar a 
terceirização de umaresponsabilidade que é do Estado: higiene 
básica é questão de saúde pública!

O conceito de cidadania agônica trazido pelo historiador 
Luiz Sávio de Almeida épertinente para ilustrar esse cenário: 
pessoas marginalizadas eram chamadas a responder comati-
tudes que elas jamais poderiam saber que existiam. Dito isso, 
vale ressaltar que essaspessoas chamadas a serem cidadãs em 
épocas de agonias são as mesmas que têm seus direitosnega-
dos diariamente pelo Estado. A pobreza como fator agravante 

do cenário epidemiológicopermite que o vírus tenha a condi-
ção de se tornar histórico e essa historicidade só é possívelser 
analisada a partir da constatação do fato de que vivemos numa 
sociedade de carência naqual o vírus se contextualiza.

É ilusório acreditar num aprendizado coletivo pós-coro-
navírus ao ser levado em contao passado histórico de outras 
epidemias, o medo não convence a longo prazo e a socieda-
denão está disposta a adquirir novos hábitos e atitudes que 
mudem seu rumo.Em uma de suas sábias falas, o historiador 
levanta o ponto indiscutível de que vivemosnum país escasso 
de utopias, onde inexiste a ideia de se construir um mundo 
novo. Vivemosnum contexto mórbido em que cabrestos 
imaginários são o adereço da moda dos defensoresdo estado 
mínimo e do atual governo que defendem ideais negacionistas 
e segregacionistas.

É preciso ampliar o debate reformista para que haja a liber-
tação da farsa imposta porum governo medíocre e pelos seus 
aliados, principalmente aos que carecem também deedu-
cação, e construir de forma eficaz uma integração com a 
comunidade. Em tempos difíceis,a indignação há de servir de 
combustível para mudanças, em memória àqueles cujosofri-
mento se perdeu no tempo e estão fadados ao esquecimento.

Uma breve apresentação

Acerca da análise do historiador Luiz Sávio
de Almeida sobre as epidemias e pandemias

   ARTIGO  |  Lúcio Verçoza

   ARTIGO  |  Letícia Cantuária Santana
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Como disse certa vez o médico português Abel 
Salazar “o médico que só sabemedicina, nem medi-
cina sabe”. O cenário atual nos comprovou isso a 
partir do momento emque a Medicina e a ciên-
cia se depararam, mais uma vez, com uma situ-
ação em que asincertezas são muito maiores do 
que as certezas, e em que quando se pensa estar 
progredindo,somos novamente trazidos ao estágio 
inicial.

Um novo vírus, mas uma realidade muito 
parecida com a já vivida anteriormente porou-
tras gerações. A pandemia do coronavírus atingiu 
as populações inicialmente de formasilenciosa, 
escondida e poderosa. Ninguém esperava ou ao 
menos acreditava nunca ter quevivenciar algo 
parecido; viver em uma realidade em que o distan-
ciamento social virou regra eo contato virtual 
passou a ser a principal forma de comunicação 
entre as pessoas.Peste Negra, Gripe Espanhola e 
Cólera, todas são pandemias que se alastraram 
napopulação e causaram o mesmo sentimento na 
sociedade: angústia, revolta e medo. 

Falandoprincipalmente sobre a Cólera, 
devido à sua presença significativa no Nordeste 
brasileiro,especialmente em Maceió, não é difícil 
encontrar similaridades com a situação atual do 
país.Apesar da diferença na forma de contágio, a 
pandemia da Cólera - que tem como principalfoco 
a infecção do trato intestinal, e a transmissão atra-
vés da rota fecal-oral por ingestão deágua e alimen-
tos contaminados em locais de baixo saneamento 
- possui inúmeras correlaçõescom a pandemia do 
coronavírus. Na época, aprincipal medida utilizada 
pelo governo eautoridades em saúde para conter o 
avanço da doença foia higienização pessoal. E isso 
é o quemais temos escutado hoje em dia.

Estamos em um mundo onde pessoas não são 
mais pessoas e sim números,contabilizados em 
umpainel e anunciados a todo tempo. Você não 
conhece aquela pessoa quemorreu na Ásia, do 

outro lado do mundo, ou na Argentina, bem aqui 
do lado. Para você,assim como para outros milhões, 
ela é só mais um número no meio de tantos outros 
quetiveram suas vidas arrancadas por um inimigo 
invisível. É difícil acreditar que a humanidadenão 
muda seus hábitos, mesmo após tamanha devasta-
ção. Na teoria, acreditamos que tudomuda a partir 
do momento que algo ruim acontece enós acorda-
mos em uma realidadetotalmente diferente da que 
estamos acostumados, mas se isso é verdade, por 
que aindavivemos épocas em que situações antes 
já vividas, ainda nos afetam?

Não falo sobre o controle de agentes, mas sobre a 
forma como o ser humano trata asituação. No caso 
da pandemia da Cólera, como dito anteriormente, 
a higienização pessoal erade extrema importância 
para que a doença fosse contida e a falta de sanea-
mento em diversoslocais se mostrou um enorme 
agravante, então, por que ainda é preciso lutar - 
muitas vezespor muito tempo e sem sucesso - para 
que seja instalado um sistema de saneamento 
nascomunidades? Sabemos a importância e o 
problema que essa falta pode acarretar. Milhares de 
pessoas morrem, famílias ficam incompletas, mas 
o ser humano pensa estar tudo bemcontinuar tudo 
do jeito que está.

Houve uma época em que o governo chegou a 
dizer que “é só cavar mais covas”; eisso mostra o 
quão desumana a sociedade pode ser; ignorar as 
causas e o que deve ser feitopara prevenir é mais 
fácil do que tratar a população e mudar costu-
mes. Com a Covid é amesma situação, as pessoas 
morrem, o isolamento é obrigatório e a aglomera-
ção é vetada,mas boa parte da população custa em 
não entender essa necessidade. Enquanto muitos 
estãomorrendo, estão internados lutando pela vida 
ou sofrendo pela perda de entes queridos, outros-
continuam vivendo sua vida normal, quando, na 
verdade, nada está normal. As pessoas sãoinsensí-
veis e esse é o maior problema.

Citando o historiador alagoano Luiz Sávio 
de Almeida, “a pandemia não é apenas a Covid, 
mas nós também”. Isso só confirma porque é tão 
importante tratar a Medicina comouma área 
interdisciplinar.Ao se trabalhar com pessoas é 
preciso ter uma visão ampla delacomo um indi-
víduo com um papel singular na sociedade. 
Quando um paciente chega aohospital ou UPAs 
com Covid (ou qualquer outra doença) é preciso 
analisar todo o aspecto emque aquele indivíduo 
está envolvido; não focar apenas na doença e sim 
na pessoa como umtodo.

Luiz Sávio de Almeida baseou a teoria de sua 
pesquisa para o desenvolvimento da obra“Alagoas 
em Tempos de Cólera” em Edward P. Thompson 
(1924 -1993), teórico do marxismo inglês. O mais 
interessante em Thompson é que ele traz luz à 
história de um pontode vista diferente do comum, 
com o olhar diferente do hegemônico/vencedor/
heroico. E foiisso que Almeida buscou revelar em 
seu livro: a visão dos doentes e da população sobre o 
tema,afinal, até aquele momento, a produção histó-
rica sobre a cólera em Alagoas tinha apenas oponto 
de vista médico, dos atores aportados pela ciência.

Mas o quão importante é isso? Quando a 
análise aborda o pavor e a lógica dossujeitos nas 
cidades que se preparavam com antecedência 
para “receber” a doença - já que,invariavelmente 
ela chegaria -, construindo cemitérios, por exem-
plo, e a amplitude situacionalgerada pela preca-
riedade, quando comparada aos dias atuais, do 
conhecimento médico sobre opatógeno e sua ação 
- comum, afinal, tanto a medicina quanto a ciência 
avançam e seredescobrem com o passar do tempo 
-, percebe-se que o poder da narrativa perpassou 
cada umdos sujeitos envolvidos.

Muito do que aconteceu com as duas ondas 
de Cólera em Alagoas está passível decomparação 
com a logicidade da atuação do mundo contra a 
Covid-19. O que Almeida procuraquestionar em sua 
produção, é como houve a reincidência da epide-
mia - destacando tudo oque a palavra simboliza - 
no século XX, como todo o conhecimento médico 
desenvolvido doséculo XIX para os dias atuais.

Para ele, isso era algo que não fazia sentido e 
se perguntava em qual época estava,realmente, a 
pobreza de conhecimento. O que reaviva a ques-
tão de que se deve aprender como passado. Hoje, 
numa época “tecnotrônica”, podem ser feitas 

coisas que no século XIX aspessoas não acredita-
riam. As ciências como um todo avançam muito 
mais rápido queantigamente, numa progressão 
geométrica, se me é permitido dizer, que resulta 
numarenovação informacional difícil de ser acom-
panhada. Contudo, há a reincidência depande-
mias, e a população, os governos e as entidades de 
saúde, terminam por encará-las comuma repeti-
ção de atitudes.

Cabe aqui, portanto, evidenciar o principal 
ponto de Almeida: o processo epidêmiconão se dá 
no processo patológico somente, pelo contrário, 
abrange toda a estrutura social emque o patógeno 
se dissemina, como se organizam as estruturas de 
poder, qual o nível deconsciência que os indiví-
duos têm desse layout e o que tem sido feito em 
cada uma dessassituações para que haja a manu-
tenção do poder. Ele conclui, dessa maneira, que 
nós somos aepidemia.

É impossível discordar do historiador, quando 
se há tanta iniquidade no mundo.Choca-me pensar 
que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) em2019, o quociente entre os 
rendimentos médios dos 10% com maiores rendi-
mentos e dos 40%com menores rendimentos do 
estado de Alagoas é de 18,1. O fato desse número 
ser umadezena reafirma a disparidade existente.

Almeida até traz à tona a Covid-19, resgatando 
o assunto para os dias atuais, quandoafirma que 
nós damos vida ao vírus, que ele caminha porque 
nós caminhamos e, assimcomo nós, chega a todos 
os locais em que há interação humana. Nós termi-
namos ampliandoseu poder e, ironicamente, nos 
tornando reféns dele, uma vez que, apesar de todos 
os avançostecnológicos, não fomos hábeis para 
montar um sistema eficiente de contenção. 

Hoje, nosvemos tão aterrorizados com a possi-
bilidade de morte trazida pelo vírus, quanto na 
época doCólera; estamos aprisionados em nossas 
casas e cavando covas em terrenos impróprios, 
poisos cemitérios não aportam a quantidade 
de óbitos. Esse patógeno coloca em jogo não só 
asaúde do povo, mas a moral e a cultura, que guiam 
seus comportamentos, construídas aolongo dos 
anos, afinal, são elas, infelizmente, que o impul-
sionam.

Inimigos invisíveis e indivíduos insensíveis

Epidemias e Pandemias sob o olhar de Luiz Sávio de Almeida: um artigo de opinião

   ARTIGO  |  Giulia Góes Pachêco

   ARTIGO  |  Clarissa Maria Tito Beltrão
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A pandemia global do coronavírus chegou 
como uma avalanche nascomunidades globais, 
trazendo consigo um misto de medo, pânico, 
dúvidas e incertezas, tantosobre o futuro 
quanto sobre outras realidades semelhantes em 
tempos remotos, como asmoléstias decorren-
tes da cólera no século XIX. A realidade pandê-
mica atual iniciou-se deforma sutil em algumas 
cidades da China e se espalhou, progressiva-
mente, mundo afora,atingindo desde gran-
des potências como os Estados Unidos até 
países com realidadescompletamente dife-
rentes na África, causando milhares de mortes 
e tornando visíveissituações latentes que, por 
diversos motivos, poderiam não ser evidentes 
às populações emperíodos de normalidade 
social. Logo, percebe-se que as pandemias 
funcionam, também,como um mecanismo de 
amostragem para análises sociais, revelando 
o que realmente importapara as sociedades e 
evidenciando que muitos comportamentos, 
individuais e coletivos, sãorepetidos no decor-
rer de cada uma delas.

Antes de tudo, torna-se evidente a estru-
tura arquetípica de um surto pandêmico,como 
proposto pelo historiador Charles Rosenberg, e 
que se observa no panorama atual daCovid-19 e 
que se observou, através de estudos historiográ-
ficos de Alagoas e de outrasregiões do Brasil, com 
o Cólera. Segundo ele, as epidemias se desen-
volvem em três atos. Oprimeiro, caracteriza-se 
pela relutância dos indivíduos em reconhecer o 
caos eminente, o quecontribui para a dissemi-
nação do patógeno e para o aumento no número 
de mortes, forçando oreconhecimento da crise 
de saúde pública. No segundo ato, a população 
– agora ciente dasituação de crise – reivindica 
medidas preventivas e cobra explicações ao 
Poder Público natentativa de conter o avanço da 
pandemia. Enfim, no último ato, as epidemias 
acabam, sejapelos esforços da população no 
combate ao patógeno, seja com o esgotamento 
das possíveisvítimas.

Inicialmente, foi pelo porto do Pará que o 
cólera abarcou no Brasil em 1853, noentanto 
foi através de sistemas mais modernos que o 
Coronavírus aterrizou no Brasil, pelosaeropor-
tos de São Paulo. No Pará rapidamente o vibrião 
do cólera desceu do navio e tomou acidade de 
Belém. Em São Paulo, o vírus da Covid-19 demo-
rou um pouco mais para seespalhar, muito em 
virtude dos casos assintomáticos e do grupo 
restrito da camada social emque o vírus se 
alojava, de início. Entretanto, as mortes come-
çaram em questão de poucos dias.

As mídias anunciaram os rastros de morte 
das duasdoenças, em épocas completamente 
diferentes, mas com um medo tão igual quanto. 
Ademasiada publicação dos números de mortes, 
que crescia cada vez mais, nas duas situações-
contribui para instaurar um pânico social. 
Contudo, vale ressaltar que em 1855, com aepi-
demia do cólera, a morte assumia estruturas 
coletivas, trazendo vítimas desde a CasaGrande 
até a Senzala, porém as suas estruturas sociais 
permaneciam intactas. Atualmente,com o coro-
navírus, o curso da pandemia segue o mesmo 
caminho, assolando milharesde vítimas de todas 
as classes sociais, porém o preço pago por aque-
les menos abastados émuito maior.

Nessa perspectiva, vale destacar que segundo 
o historiador Luiz Sávio de Almeida,na obra 
Alagoas nos Tempos do Cólera, ressalta que a 
memória do cólera foi apagada nasentrelinhas 
e a experiência vivenciada no período pandê-
mico do vibrião foi perdendo clareza.Porém, 
tais lembranças foram ficando firmes na medida 
em que se incorporou ao imaginárioda cultura 
popular. Isso porque, segundo ele, “quanto mais 
a doença interfere no vivercoletivo mais estará 
associada na memória, na recordação, e mais 
densamente estará nacultura que lhe é perti-
nente”. E esse contexto cultural explica muito 
bem a questão de muitosxingamentos estarem 

associados a enfermidades vivenciadas pelas 
pessoas, a exemplo de:“peste bubônica”, “bexiga-
-lixa”, “gota serena”, “febre do rato” e muitas 
outras como o dito“vá pra casa da peste”, que 
perdura até os tempos de Covid-19 como sinô-
nimo de um lugarque ninguém cogita conhecer. 
Evidenciando, assim, a permanência da histó-
ria de um passadoque não pode ser totalmente 
esquecido.

Em suma, a presença dos surtos epidêmicos 
e a sua correlação cultural não altera odrama 
social e político, visto que, ainda segundo Luiz 
Sávio de Almeida, apesar de toda aforça agoni-
zante e destrutiva do cólera e da Covid-19, 
estes, não conseguiram abalar porcompleto as 
estruturas sociais da desigualdade. E, em 2020, 
com o coronavírus, diversassão as forças que 

mantém essa estrutura arquetípica de desigual-
dade. Logo, muitas dasestratégias de prevenção 
disseminadas pelos meios de comunicação com 
a pandemia de 2020,como a higienização das 
mãos, uso de álcool gel e de máscara ou o isola-
mento social traz àtona questionamentos do 
quanto essas medidas são inclusivas e que não 
excluem, naprática, aqueles indivíduos em situ-
ações de vulnerabilidade social. 

Nas palavras do historiadorLuiz Sávio de 
Almeida, como explicar para alguém que nunca 
teve acesso a água potável, queela precisa lavar 
e higienizar as mãos o tempo todo, devido ao 
vírus? Uma sociedade na qualo lucro e os inte-
resses privados prevalecem sobre o bem-estar 
da população está fadado acontabilizar muitas 
e muitas mortes.

Pandemias: Medos antigos, realidades atuais

   ARTIGO  |  Lucas de Jesus Silva




