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Bancário pode
ser levado a  júri 

popular por 
mortes no trânsito
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“Temos que
proteger a 

nossa mente
e nosso corpo”
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PF acampa em Campo Grande 
para garantir eleições limpas

ELEIÇÃO SUPLEMENTAR SERÁ NO DIA 12 DE SETEMBRO, MAS CAMPANHA COMEÇA NA SEGUNDA-FEIRA, DIA 2

A Polícia Federal vai montar 
acampamento na cidade de 
Campo Grande, no Agreste, 
para garantir uma campanha 
limpa, sem compra de voto 
nem outro tipo de falcatrua 
bem comum na cidade. O 
município está sem prefeito 
desde a impugnação de 
Arnaldo Higino, vencedor da 
eleição em 2020, condenado e 
acusado de envolvimento em 
várias irregularidades. A presi-
dente da Câmara, vereadora 
Josefa Barbosa, é quem está 
sentada na cadeira de chefe 
do Executivo.  Três candidatos 
(Téo Higino, Cícero Pinheiro 
e Inês Correia) concorrem ao 
pleito. Quem ganhar a elei-
ção terá a missão de organi-
zar as finanças do Município, 
cumprir os serviços essenciais 
prestados à população e sentar 
com os servidores, principal-
mente os professores, para 
resolver questões que vêm 
travando o ensino público na 
cidade.   Página 3

Um futuro sem pobreza
com o projeto Favela 3D

A história do Projeto 
Favela 3D começou a ganhar 
corpo quando o prefeito JHC 
assinou o termo de coopera-
ção com a Gerando Falcões, 
uma organização social que 

trabalha na construção de 
uma rede em periferias e 
favelas do Brasil e que desen-
volve projetos focados em 
esporte e cultura, geração de 
renda para famílias e egres-

sos do sistema prisional. O 
Favela 3D pode ser traduzido 
pelas iniciais das palavras 
que são o objetivo do projeto: 
transformar as favelas em 
ambientes dignos, digitais 

e desenvolvidos. A intenção 
é construir um futuro sem 
pobreza aos moradores de 
favelas. Maceió é a primeira 
capital do País a participar 
do projeto.   Página 5

COMPLEXO DE FAVELAS 

Onde moram milhares de famílias que tiram o sustento da Lagoa Mundaú terá projeto exitoso com ambientes dignos, digitais e desenvolvidos

   QUALIDADE DE VIDA

Cultura sofre 
outro golpe 
com incêndio 
da Cinemateca

   QUE FASE!
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Os 80 anos 
de atuação 
da Justiça 
do Trabalho
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OS NÚMEROS DA COVID-19 CAEM, mas ainda há a necessidade de precauções

2 O DIA Alagoas

Expressão
EDITORIAL

“Cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém”. 

Longe de ser uma verdade absoluta, pois a canja pode 

não estar bem preparada, o dito popular apela para 

a prudência e o agir com responsabilidade. É com 

esse espírito que se espera que a retomada das aulas e 

das atividades econômicas no Estado ocorram. Essa 

expectativa se deve ao fato de que o país vem apre-

sentando mudança da condição de estabilidade para 

redução nos números de contaminados e também 

de óbitos, embora alguns estados ainda apresentem 

crescimento nesses números. Nesse cenário, a taxa 

de ocupação de leitos em UTI no Estado vem decre-

scendo nas últimas semanas. Dados da última quarta-

feira, 28, apontavam em 35% o número de UTIs 

ocupadas para a doença. Há apenas pouco mais de 

dois meses esse percentual estava na casa dos 98%.  

De toda forma, essa “contabilidade” favorável não 

exime a prudência e a responsabilidade que o novo 

momento exige. Primeiro pela própria característica 

de uma pandemia que exige grandes esforços para 

se atingir o maior número de imunizados no menor 

espaço de tempo, realidade distante do país. Depois 

pelos eventuais “ataques” por variantes, como a delta, 

que já faz vítimas no país e cujas pesquisas indicam 

ser tão contagiosa quanto a catapora. Por esse motivo, 

especialistas não recomendam ainda a flexibiliza-

ção das restrições.  No entanto, o afrouxamento das 

regras de contenção já é uma realidade na agenda 

do governo do Estado e deverá ser implementado no 

início de agosto, com a fase verde, onde a economia 

deverá voltar com sua capacidade total de funciona-

mento. Essa nova etapa, chamada também de “novo 

normal”, contempla, além da reabertura da economia, 

o retorno da aulas presenciais na rede estadual de 

ensino e também na rede pública de Maceió.  

A expectativa é que em 16 de agosto a rede estadual 

retome sua rotina com aulas presencias e a rede 

pública de ensino de Maceió receba seus alunos a 

partir de 23 de agosto. Essa retomada se dará com um 

sistema híbrido de aulas, onde em dias alternados 

50% dos alunos da rede estadual frequentará a sala de 

aula e a outra metade estará na sala virtual. No caso da 

prefeitura de Maceió, o percentual é de 60% nas esco-

las e os 40% restantes em sala virtual. Aqui está um dos 

pontos mais sensíveis nessa questão.  Mesmo com 

todo o esquema de segurança montado para inibir a 

possibilidade de contaminação especialistas recon-

hecem a possibilidade do risco de um potencial surto 

da Covid-19. Isso sem levar em conta a cepa delta cuja 

estimativas da OMS deverá se tornar dominante no 

país nas próximas semanas. Que se tome então toda a 

cautela necessária.

Flexibilização e cautela 

Temos visto continuamente notícias chocantes 
de violência contra a mulher, fato que infelizmente 
não é novidade em nossa sociedade, mas que tem 
crescido assustadoramente. Isso nos leva a refletir 
quais seriam as causas e como solucionar este fenô-
meno absurdo. 

É inconcebível que já no século XXI ainda convi-
vamos com uma visão patriarcal que gera a violência 
física, psíquica e social contra as mulheres, impe-
dindo a igualdade verdadeira na seara política, fami-
liar e profissional. 

Faz-se necessário que aliado às famílias, o Estado 
cumpra seu papel, implementando políticas educa-
cionais verdadeiras neste sentido, com uma posi-
ção de absoluta intolerância à violência, sobretudo 
àquela perpetrada contra a mulher, devendo para 
tanto também aprimorar-se o Poder Judiciário. 

No meu entendimento,  apesar  do fato ser 
complexo, a resposta passa em muito pela mudança 
da educação familiar e formal, tendo por base a real 
consciência de tratar-se de doença social a ser resol-
vida. Nessa missão devem ser engajadas escolas, 
igrejas, justiça e todos os demais poderes e repre-
sentações sociais, mas sobretudo as famílias, como 
quer que sejam elas constituídas. 

Meu pai, homem simples e sábio, nos aconselhava 
“meu filho, se você um dia se casar com uma mulher 
que esteja socialmente abaixo de você, traga-a para 
o seu nível. Se se casar com uma que esteja acima de 
você, suba para o nível dela.” Assim crescemos, eu 
e meus irmãos, aprendendo com ele e com minha 
mãe, mulher independente, como deveríamos 
sempre respeitar as mulheres. 

Esses ensinamentos de igualdade, admiração, 
parceria e respeito tentamos eu e Rose, mulher 
maravilhosa que divide a vida comigo há mais de 23 
anos, replicar em nossos filhos Thiago e Pedro. 

Acreditamos que a educação na família pode 
ajudar a construir um ser que entenda que as dife-
renças sejam elas quais forem fazem parte da diver-
sidade, e que devemos desenvolver a capacidade 
do diálogo e da compreensão. Que o amor liberta, 
supera e acolhe. Desejamos, eu e ela, que este seja 
nosso legado para nossos filhos homens, e talvez 
assim possamos contribuir também para acabar 
com esse pesadelo que teima em assombrar nossos 
dias.

Violência contra a mulher, 
uma doença a ser combatida 
com educação e justiça

   ARTIGO  |  Fernando Maciel *
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Conselho Editorial
Jackson de Lima Neto

José alberto Costa

Jorge Vieira

Eliane Pereira
Diretora-Executiva

Deraldo Francisco
Editor-Geral

Para anunciar:
(82) 3023.2092

Endereço:
Rua Pedro 

Oliveira Rocha, 189, 

2º andar, sala 210

Farol - Maceió - Alagoas

CNPJ:
07.847.607/0001-50

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

comercial@odia-al.com.br

Site:
www.jornalodia-al.com.br

EXPEDIENTE



PREFEITO ELEITO EM 2020 foi condenado e teve candidatura impugnadaPoder

O pleno do Tribunal Regio-
nal Eleitoral de Alagoas (TRE/
AL) se reuniu, na quarta-feira 
da semana passada, com 
representantes da Polícia 
Federal de Alagoas, para traçar 
o plano de segurança da elei-
ção suplementar no muni-
cípio de Campo Grande, no 
Agreste alagoano. A campa-
nha eleitoral começa a partir 
desta semana e será fiscali-
zada por agentes da PF, para 
evitar propaganda irregular 
e compra de votos, no dia do 
pleito marcado para 12 de 
setembro. 

A reunião com a PF teve 
a participação do presidente 
do TRE/AL, desembargador 
Otávio Leão Praxedes, e do 
superintendente da Polí-
cia Federal (PF) em Alagoas, 
Sandro Luiz do Valle Pereira. 
Eles trataram definiram as 
ações de segurança para a 
eleição suplementar no muni-
cípio e debateram estratégias 
de combate à fraude.

O corregedor regional 
da PF, Alessandro Rodrigues 
Batista, também participou 
da reunião, bem como o juiz 
auxiliar da Presidência do 
TRE/AL, Hélio Pinheiro, e 
o juiz Sandro Augusto dos 
Santos.

“A Polícia Federal é nossa 
grande parceira na realização 
das eleições, atuando sempre 
em cooperação com as 
demais forças de segurança do 
Estado. Nosso encontro serviu 
para que os novos dirigentes 
se apresentassem e, especial-
mente, para que os trabalhos 
de inteligência e segurança 
para a eleição suplementar 
em Campo Grande tenham 
início o quanto antes”, desta-
cou o presidente do TRE de 
Alagoas, desembargador 
Otávio Leão Praxedes.

Os candidatos
Três candidatos concor-

rem ao pleito, pois já estavam 
inscritos na Justiça Eleitoral: 
Téo Higino, Cícero Pinheiro e 
Inês Correia.

“Com a publicação da 
Re s o l u ç ã o  re t o m a m o s, 
oficialmente, todos os prepa-
rativos para a realização desta 
eleição suplementar em 
Campo Grande. Os partidos 
e candidatos devem aten-
tar para os prazos previstos 
e também para as normas 
sanitárias impostas pelos 
órgãos de Saúde para garantir 
a segurança de todos os envol-
vidos no processo eleitoral”, 
afirmou o presidente Otávio 
Praxedes.

Segundo ele, já está tudo 
pronto para a eleição suple-
mentar, que chegou a ser 
marcada para abril, mas 
devido ao aumento dos casos 
de Covid-19 e o fato de Campo 
Grande estar na fase verme-
lha na época, o calendário 
eleitoral foi suspenso. Podem 
votar nessa eleição os eleitores 
que se cadastraram até 11 de 
novembro de 2020.

O cartório da 20ª Zona Elei-
toral funcionará a partir dessa 
segunda-feira, 2 de agosto, 
até 12 de setembro. O período 
de campanha eleitoral inicia 
também em 2 de agosto.

Candidatura impugnada
Em dezembro de 2020, o 

plenário do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) indeferiu 
o registro de candidatura de 
Arnaldo Higino (PP). O então 
prefeito de Campo Grande 
tinha sido reeleito com 51,40% 
dos votos. Ele foi condenado 
por ato doloso de improbi-
dade administrativa. Em 2017, 
o então prefeito chegou a ser 
preso em flagrante suspeito de 
receber mais de R$ 11 mil  de 
propina.

H i g i n o  c o n c l u i u  o 
mandato em 31 de dezem-
bro de 2020 e se preparava 
para um novo mandato. Com 
a impugnação da candida-
tura de Higino, a Prefeitura 
foi assumida em janeiro pela 
presidente da Câmara dos 
Vereadores, Josefa Barbosa.

Salários atrasados
Em meio à indefinição 

do comando do executivo 
municipal, os professores de 
Campo Grande denunciam 
o atraso de dois meses de 
salário. Segundo lideranças 
do movimento, mais de 300 
professores estavam nessa 
situação. O último paga-
mento teria ocorrido em 
abril, mas a Prefeitura tratou 
de resolver a questão e pagar 
os atrasados.

POLÍCIA FEDERAL acampa na cidade para acompanhar e garantir lisura na disputa pela prefeitura

Começa a campanha para 
prefeito de Campo Grande

   CINEMATECA

Em SP, incêndio consome 
parte da cultura brasileira

O incêndio ocorrido na 
Cinemateca Brasileira, em 
São Paulo, na quinta-feira 
(29), provocou uma “queima 
de arquivo” em mais um 
acervo cultural brasileiro. A 
estimativa é de que quatro 
toneladas de documentos 
sobre políticas públicas do 
cinema brasileiro tenham 
sido queimadas, o que coloca 
em risco a memória das insti-
tuições e programas audiovi-
suais do Brasil.

As chamas, que chega-
ram a seis metros de altura, 
começaram por volta das 
18h e afetaram três salas no 
1º andar do imóvel localizado 
na Vila Leopoldina, Zona 
Oeste. Duas delas abrigam o 
acervo histórico de filmes da 
entidade e a terceira arma-
zena documentos impressos. 

Por volta das 20h, as 
chamas foram, enfim, 
controladas,  restando 
apenas pequenos focos 
de incêndio no interior do 
edifício. Cinco caminhões 
e setenta bombeiros atua-
ram no controle da situação. 
Ninguém se feriu.

Uma das hipóteses sobre 
as causas do incêndio é a de 
que o fogo tenha iniciado 
durante a manutenção do 
sistema de refrigeração, 
realizado por uma empresa 
terceirizada no galpão. 
Segundo o diretor da Defesa 
Civil da Lapa, Robson Berto-
lotto, que atuou no local, o 
teto chegou a desabar e 25% 

de sua estrutura foi compro-
metida.

“Vimos danos causados 
tanto pelo fogo, quanto pela 
água. Visualmente, constatei 
muitos rolos de filmes preser-
vados, mas também vimos 
prateleiras retorcidas”, rela-
tou Bertolotto.

No último ano, a Cine-
mateca Brasileira se tornou 
um símbolo do descaso, e da 
escassez de políticas públicas 
culturais do Governo Bolso-
naro. Uma forte enchente 
no ano passado alagou as 
dependências - nas quais 
agora foram consumidas 
pelo fogo - o que motivou 
o Ministério Público Fede-
ral de São Paulo (MPF-SP) a 
mover um processo contra a 
União diante da situação de 
abandono do local. A ação, 
no entanto, foi suspensa 
após o Governo prometer 
comprovar ações de reparo e 
preservação em um prazo de 
45 dias. De lá para cá, nada foi 
feito, e culminou nessa tragé-
dia cultural.

Ainda não se sabe a real 
extensão do dano ao acervo, 
que só será conhecida após 
a perícia da Polícia Federal, 
solicitada pela Secretaria 
Especial da Cultura. 

Criada em 1940 e conhe-
cida como a quinta maior 
cinemateca em restauro do 
mundo, a Cinemateca Brasi-
leira abriga 250 mil rolos de 
filme, destes, 44 mil curta, 
média e longa-metragens. 
Assim como também, 
programas de TV e registros 
de jogos de futebol. 
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Ricardo Rodrigues
Com Ascom TRE/AL

SEM SETEMBRO

Eleitores de Campo Grande vão voltar às urnas em eleição suplementar

Ariel Cipola
Repórter



SERGIO PRAXEDES

Pode ser levado a Júri Popular

NAPOLEÃO JÚNIOR

Atua como assistente de acusação

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO acompanha o caso com a rigidez da leiEstado
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Após o indiciamento no 
inquérito policial pelo crime 
de dolo eventual – em duas 
mortes – e lesões corporais 
gravíssimas na terceira vítima, 
o bancário Sérgio Praxedes dos 
Santos Filho, de 35 anos, pode 
ser levado a Júri Popular. Para 
casos semelhantes, a variação 
da pena é de 12 a 30 anos de 
prisão. No entanto, advoga-
dos criminalistas ouvidos pela 
reportagem acreditam numa 
pena de 19 anos de prisão, 
considerando atenuantes 
como réu primário, endereço 
fixo, atividade laboral determi-
nada (emprego fixo).

Desta forma, as mortes 
do vigilante Pedro Alves dos 
Santos Júnior, de 31, (morreu 
no local) e de José Cícero da 
Silva Santos, 46 (morreu no 

Hospital Geral do Estado) mais 
os ferimentos em Quitéria 
Gonçalves de Amorim não vão 
ficar “por isso mesmo”, como 
se falou nas redes sociais no 
dia em que Sérgio Praxedes, 
embriagado, trafegou pela 
contramão em seu veículo Jeep 
Renegade e causou a tragédia.

Ele foi preso em flagrante 
porque foi cercado por popu-
lares no local do acidente. 
Na Polícia Civil, inicialmente 
foi autuado por homicídio 
culposo, era o que delegado 
plantonista poderia fazer 
tecnicamente. Mas, na audiên-
cia de custódia, o juiz Rodolfo 
Osório Gatto Hermann trans-
formou a autuação de crime 
de homicídio culposo para 
doloso, aquele em que o 
autor – ao dirigir embriagado 
– assume a intenção de matar.

O Inquérito Policial foi 
remetido à Delegacia Espe-

cial de Acidentes e, diante das 
provas colhidas pela dele-
gada Sheila Carvalho – onde 
Sérgio Praxedes é visto inge-
rindo bebidas alcoólicas e, na 
sequência, dirigindo o carro 
pela contramão na Avenida 
Fernandes Lima e colidindo 
com as motocicletas – ele foi 
indiciado pelo crime de duplo 
homicídio doloso eventual e 
lesão corporal gravíssima.

Os autos foram parar na 
Vara Especial de Acidentes e 
o juiz José Cavalcanti Manso 
Neto encaminhou tudo para 
a 8ª Vara Criminal da Capi-
tal, por considerar o crime de 
homicídio doloso, conforme já 
havia referendado o represen-
tante do Ministério Público, 
durante a audiência de custó-
dia. São fortes as possibili-
dades de Sérgio Praxedes ser 
levado a julgamento popular, 
quando sete pessoas da socie-

dade (juízes de fato) – a partir 
das quesitações formuladas 
pelo instituto do Júri Popular 
– decidirão se ele é culpado ou 
inocente. A pena – conside-
rando agravantes e atenuantes 
– será definida pela juíza Luana 
Cavalcante Freitas, com base 
no Código Penal Brasileiro 
(CPB) e no Código de Processo 
Penal (CPP).

 
O TRÁGICO ACIDENTE
Horas antes de se envolver 

neste acidente fatal, Sérgio 
Praxedes tinha participado 
da festa de aniversário do 
cabo PM Kleverton Pinheiro 
de Oliveira, o “Kell Ferreti”, 
de quem é amigo pessoal, 
conforme fotos postadas por 
ele mesmo, nas redes sociais.

Algumas imagens de 
Sérgio Praxedes nesta festa 
vazaram nas redes sociais 
mas, a grande maioria delas 

foi apagada por Ferreti. A festa 
começou na noite de quinta-
-feira (22) e terminou na 
manhã de sexta-feira (23), e foi 
realizada na Rua Sílvio Sandes 
Torres Júnior, n 80, no Barro 
Duro. Bem distante do local 
do acidente fatal, conforme 
o próprio Ferreti postou nas 
redes sociais.

O acidente trágico aconte-
ceu perto das 7h da manhã e 
informações dão conta de que, 
no caminho para casa – ele 
mora na Pitanguinha – Sérgio 
Praxedes resolveu tomar mais 
algumas cervejas na loja de 
conveniência de um posto 
de combustíveis na Fernan-
des Lima, perto do retorno 
na avenida. Numa situação 
normal, às 9h, Sérgio Praxe-
des deveria estar no Banco 
Bradesco – agência da Rua do 
Livramento, no Centro – onde 
é gerente.

BANCÁRIO SÉRGIO PRAXEDES pode ser levado a julgamento popular por duplo homicídio e lesões corporais gravíssimas

Homicídio doloso para Caso 
da Avenida Fernandes Lima

Deraldo Francisco

Repórter

Justiça nega pedido de liberdade
Para o advogado Napoleão 

Ferreira de Lima Júnior, assis-
tente de acusação contra-
tado pela família do vigilante 
Pedro Alves dos Santos Júnior, 
durante a instrução proces-
sual, Kell Ferreti deverá ser 
chamado à presença da 
juíza Luana Freitas. Isso deve 
ocorrer com cabo PM tanto 
na condição de testemunha 
referida (aquela que é citada 
nos autos por outras pessoas 
ouvidas) como para explicar o 
motivo de ter apagado as fotos 
onde Sérgio Praxedes apare-
cia em sua festa. Há a possibi-
lidade de isso ser considerado 
uma obstrução ao trabalho da 
Polícia Civil e da Justiça. Neste 
caso, Kell Ferreti teria que 
responder criminalmente.

Na quinta-feira (29), o 
desembargador João Luiz 
Azevedo Lessa, negou pedido 

de liberdade impetrado pela 
defesa de Sérgio Praxedes. 
No final de semana passado, 
ele foi transferido da Central 
de Flagrantes para o Setor de 
Triagem do Cadeião.

O advogado sustentou que 
“...a gravidade dos crimes, 
o clamor social e a suposta 
periculosidade do seu cliente 
[Sérgio Praxedes] não são 
fundamentos idôneos para 
autorizar a prisão...”.

Na decisão, o desembar-
gador alegou que “...a conces-
são de liminar em habeas 
corpus é medida de extrema 
excepcionalidade, somente 
admitida nas situações em 
que demonstrada de forma 
manifesta a necessidade e 
a urgência da ordem, bem 
como o abuso de poder ou 
a ilegalidade do ato impug-
nado...”.



A história do Projeto Favela 
3D começou a ganhar corpo 
quando o prefeito JHC assinou 
o termo de cooperação com a 
Gerando Falcões, uma orga-
nização social que trabalha na 
construção de uma rede em 
periferias e favelas do Brasil e 
que desenvolve projetos foca-
dos em esporte e cultura, gera-
ção de renda para famílias e 
egressos do sistema prisional.

O Favela 3D pode ser tradu-
zido pelas iniciais das palavras 
que são o objetivo do projeto, 
ou seja, transformar as favelas 
em ambientes dignos, digitais 
e desenvolvidos. A intenção 
é construir um futuro sem 
pobreza aos moradores de 
favelas. Maceió é a primeira 
capital do País a participar do 
projeto. 

A ação consiste na cons-
trução de protótipos onde as 
experiências para melhorar a 
qualidade de vida de quase dez 

mil famílias do Vergel do Lago e 
demais bairros de Maceió que 
margeiam a Lagoa Mundaú. 
Neles serão realizados oito 
pontos de transformação digi-
tal, segundo a Gerando Falcões. 

Os pontos consistem no 
acesso à moradia digna, à 
saúde, cidadania e cultura 
de paz, direito à educação, 
primeira infância, autonomia 
da mulher, cultura, esporte 
e lazer e geração de renda. 
Cada um destes pontos de 
transformação digital deve 

desenvolver suas respectivas 
ações, como por exemplo, 
garantir pavimentação com 
drenagem e tratamento de 
esgoto, segurança alimen-
tar, formação e engajamento 
dos jovens, educação básica, 
superior e para o trabalho, 
empoderamento feminino, 
empreendedorismo e acesso 
ao microcrédito. Ou seja, toda 
a orla lagunar será urbanizada 
e humanizada para transfor-
mar as vidas de quem reside lá.

Na capital alagoana, as 

ações do Favela 3D serão 
desenvolvidas pela Prefeitura 
de Maceió, a Gerando Falcões 
e o Instituto Mandaver, uma 
organização da sociedade civil, 
sem fins lucrativos que desde 
2015 atua na transformação 
social do Vergel do Lago, ao 
desenvolver ações de assis-
tência e empreendedorismo 
social com o desenvolvimento 
de oficinas de cultura, esporte 
e qualificação profissional 
para gerar renda às famílias da 
comunidade.

PROJETO quer transformar favelas em ambientes dignos, digitais e desenvolvidosCotidiano

COMPROMISSO

Prefeito JHC foi conhecer de perto o trabalho na comunidade

CASCA DO SURURU

vira matéria-prima para fabricação de pré-moldados

RESIDENCIAL

vai oferecer moradias dignas e  confortáveis, com toda a infraestrutura necessária

FUTURO SEM POBREZA: famílias do Vergel e bairros vizinhos contarão com moradia, geração de renda e autossutentabilidade

Favela 3D traz qualidade de 
vida no entorno da Mundaú

Secom Maceió

Orçamento do estado de Alagoas
O prefeito JHC diz que seu 

compromisso é com o resgate 
da dignidade dos moradores e 
destacou que o Favela 3D vai 
ajudar no combate à desigual-
dade social em Maceió. “Esse 
espaço, onde antes as pessoas 
estavam vivendo sem espe-
rança, expectativa e oportuni-
dade, queremos transformar 
num local onde as pessoas 
possam utilizar toda a sua 
potencialidade”, disse JHC.

O secretário municipal 
de Assistência Social, Carlos 
Jorge, fundador e idealiza-
dor do Mandaver, explicou 
que está sendo realizado 
um levantamento técnico 
completo do território para 
ser implementada a parte 
executiva de desenho e de 
infraestrutura do projeto.

A Prefeitura de Maceió será 
responsável pela execução de 
políticas públicas, a iniciativa 
privada no investimento de 
recursos de inovação e finan-
ceiro. O trabalho direto com 
a comunidade será condu-
zido pela Gerando Falcões e 
o Mandaver. A cidade de São 
José do Rio Preto (SP) foi a 
pioneira na instauração do 
Favela 3D no Brasil. 

“Vamos trabalhar com 
o que cada ente tem para 
oferecer de melhor. A Prefei-
tura de Maceió tem escala e 
capacidade para levar solu-
ções sustentáveis por meio de 
políticas públicas, a iniciativa 
privada apoiando financei-
ramente e com inovação. Por 
fim, a Gerando Falcões e o 
Instituto Mandaver trabalham 
direto com a comunidade, 
garantindo que os moradores 
sejam o centro das soluções 
e que elas sejam embasadas 
na realidade local que conhe-
cemos bem”, explica a dire-
tora de tecnologias sociais da 
Gerando Falcões, Nina Rentel.

As famílias que vão fazer 

parte das ações do Favela 3D 
são das comunidades conhe-
cidas como Torre, Muvuca, 
Peixe e Sururu de Capote, que 
ficam no entorno da Lagoa 
Mundaú, no Dique Estrada. 
Lá, a situação de extrema 
pobreza é vista pela condi-
ção de vida dos moradores 
que fazem dos barracos de 
lona local de moradia e que, 
apesar da situação ambien-
tal, com a poluição da lagoa, 
a maioria das famílias retira o 
sustento da pesca e da venda 
de sururu.É nessa região 
que está sendo construído 
o Condomínio Parque da 
Lagoa. O residencial terá 1.776 
moradias e contará com área 
de lazer, quadras de esportes, 
estacionamento, praças, pista 
de skates, campos de futebol, 
além de sistema de esgota-
mento sanitário, o que reduz 
a poluição na Lagoa Mundaú.

Pela primeira vez na vida, 
estão famílias vão morar em 
casas de alvenaria, com ruas 
pavimentadas, esgotamento 
sanitário, água potável, acesso 
à escola e saúde pública, 
tendo cursos de formação 
que vão estimular o empreen-
dedorismo, o acesso a crédito 
popular e outras ações que 
levem dignidade e qualidade 
de vida para a comunidade. 

Nina Rentel enfatiza que o 
Favela 3D é um projeto disrup-
tivo e inovador para promover 
uma transformação completa 
das favelas.“Vamos criar um 
modelo de redesenho para 
transformar a favela numa 
comunidade inteligente, 
autossustentável e cidadã, 
passando por uma transfor-
mação local completa, com 
intervenção urbana, educa-
cional, social, de segurança 
pública e de desenvolvimento 
econômico para interromper 
o ciclo de pobreza na favela”, 
pontua.
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Parque da Lagoa é sonho virando realidade
O Mandaver já desen-

volve práticas que promovem 
a autosustentabilidade local 
por meio de cursos de forma-
ção profissional e geração de 
renda. A exemplo do comércio 
informal local, que atualmente 
já faz a troca da casca do sururu 
por créditos monetários na 
região. O sururotes se tornou 
uma moeda de troca que faz 
a economia circular, o que 
criou um Banco Comunitário. 
Nele, as empresas dos bairros 
circunvizinhos trocam merca-

dorias por sururotes. 
Já existe uma fábrica de 

premoldados criados com a 
casca do sururu, por exemplo. 
Produtos de limpeza, como 
sabão e detergentes são cria-
dos em atividades do Instituto, 
dando aula de autossutenta-
bilidade. Pneus em desuso e 
garrafas pets se transformam 
em decoração.

Em paralelo, ergue-se o Resi-
dencial Parque da Lagoa, que 
é um dos pilares mais impor-
tantes do Favela 3D e está sob a 

responsabilidade da Secretaria 
Adjunta de Habitação Popular. 
As moradias darão dignidade às 
pessoas que antes não tinham 
um lar para chamar de seu e no 
local serão conduzidos projetos 
de qualificação profissional.

“Vamos implantar os proje-
tos sociais que irão favorecer 
as pessoas da região. O Favela 
3D vai ajudar ainda mais nesse 
processo de desenvolvimento 
da comunidade”, garantiu o 
secretário adjunto de Habita-
ção, Eduardo Rossiter.
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Mesmo antiga, CLT está atual
Entretanto, para quem 

entende que a CLT é uma lei 
antiga, datada de 1943, está 
muito enganado, explicou 
o magistrado. “Uma vez que 
desde sua vigência,  até os dias 
atuais já sofreu mais de 500 
alterações legislativas no seu 
texto, sendo que dos 921 arti-
gos da CLT vigente em 1943, 
625 artigos referem-se a direito 
material trabalhista e coletivo, 
296 artigos são de normas de 
processo. Dos 625 artigos de 
normas de direito material, 370 
artigos já foram alterados, sem 
falar nas normas de processo 
do trabalho”, detalhou.

Como exemplos, o juiz 
Luiz Jackon cita a Lei 605/62 
(feriados, Repouso Sema-
nal Remunerado – RSR, 13º 
salário); Decreto Lei 1.535, 
de 13/4/1977 (férias de trinta 
dias); Lei 12.551, de 15/12/2011 
(trabalho à distância) horas 
de percurso); Lei 10.243, de 
19/6/2001 (horas de percurso); 
Lei 13.419, de 2017 (gorjetas).

Ao longo da sua existên-
cia, a Justiça do Trabalho tem 
acompanhado as mudanças 
constantes das relações de 
trabalho, se adequado às novas 
realidades e modernizado sua 
atuação, para atender a socie-
dade de forma mais célere e 
pautada em iniciativas conci-
liatórias. Tal comportamento, 
tornou-se fundamental para a 
garantia de direitos.

Pacificar as relações de 
trabalho e garantir segurança 
jurídica para que o desenvol-
vimento econômico e social se 
concretize são os pilares dessa 
especialização do Judiciário. 

“A Justiça do Trabalho, 
através do esforço conjunto 
de seus juízes e servidores 
foi ganhando seu espaço na 
sociedade ao longo dos anos, 
pois é certo que para fazer um 
concurso para Juiz do Trabalho 
se necessita acima de tudo de 
vocação, de uma visão social 
do processo, do conflito entre 
capital e trabalho, de uma 
maior sensibilidade, e isso 
os juízes do Trabalho tem de 
sobra e a sociedade reconhece. 
Também destaco a rapidez 
com que as causas trabalhistas 
são julgadas, em comparação 
com as das demais Justiças, 
não somente porque se tratam 
de causas mais específicas e 
menos complexas, mas acima 
de tudo, pelo rigor das Correge-
dorias Locais, assim como pelo 
fato do processo de conheci-
mento trabalhista ter normas 
de utilização mais simples, que 

não admitem procrastinação 
de advogado, assim como o 
impedimento da utilização de 
Agravo de Instrumento contra 
qualquer decisão do Juiz, reali-
dade que impede o advogado 
de se utilizar desta via para no 
Tribunal travar o caminhar do 
processo em sede de primeiro 
grau. Essa qualidade concede 
ao processo do Trabalho uma 
rapidez ímpar, que reflete no 
rápido julgamento das causas, 
realidade também reconhe-
cida pela população”, explicou.

Para o juiz Luiz Jackson, 
dos ramos do Poder Judiciário 
Brasileiro, a Justiça do Traba-
lho é uma das mais prepara-
das para este novo milênio e as 
dificuldades e desafios que os 
cercam.

De acordo com ele, a Justiça 
do Trabalho tem muita impor-
tância social, até porque a rela-
ção capital x trabalho é a relação 
jurídica mais importante do 
mundo capitalista e necessita 
de uma olhar especializado, de 
um julgamento por especialista 
em tais conflitos, e não genera-
lista, dada a sua especificidade, 
e isso, no decorrer da existência 
da Justiça do Trabalho e dos 
números que a cercam tem se 
provado favorável para a Justiça 
do Trabalho”, analisou o juiz do 
Trabalho que já foi advogado 
trabalhista militante, atual-
mente também especialista em 
Economia do Trabalho e Sindi-
calismo pela UNICAMP/SP e 
em Direito Constitucional do 
Trabalho pela UFBA.

O próprio TST reconhece 
que apesar dos avanços sociais 
e tecnológicos ao longo das oito 
décadas, há um longo cami-
nho ainda a ser percorrido pela 
Justiça do Trabalho. Um breve 
retrospecto revela que o perí-
odo histórico de trabalhadores 
livres e assalariados é muito 
curto no Brasil em compara-
ção ao trabalho escravo. São 
pouco mais de 100 anos de 
trabalho livre e remunerado, ao 
passo que foram cerca de 400 
anos nos quais a economia se 
apoiou no trabalho escravista. 

Não há, portanto, como 
compreender o panorama 
social contemporâneo da 
classe trabalhadora sem levar 
em conta o longo domínio 
colonial e imperial ao qual o 
Brasil esteve submetido. Os 
ventos de liberdade são muito 
recentes em nossa história e só 
podem ser entendidos na sua 
complexidade se analisarmos 
o contexto de opressão que os 
antecederam.

Busca por verbas 
rescisórias subiu 
com a pandemia

Na avaliação da advogada 
Arycia Mariano, especifica-
mente na atuação do Judiciário, 
durante o período pandêmico, 
a grande procura pela busca de 
resoluções judiciais se deve à 
inadimplência de verbas resci-
sórias. 

“Os empregadores, em sua 
maioria, alegam que a pande-
mia vem causando falência e 
fechamento definitivo de seus 
empreendimentos e, por conse-
quência, a inadimplência de 
pagamento de verbas rescisó-
rias tem sido causa frequente 
de busca pela solução judicial”, 
comparou à situação antes da 
pandemia causada pelo corona-
vírus.

O juiz Luiz Jackon lembrou 
que a legislação trabalhista 
precede a criação da própria 
Justiça do Trabalho. “Pode-se 
inclusive afirmar, que a primeira 
lei trabalhista deste país foi a Lei 
n.º 3 353 de 13 de maio de 1888, 
Lei Áurea, que extinguiu de uma 
vez a chaga da escravidão em 
nosso país, de lá para cá muita 
coisa mudou, e cada vez que 
o Brasil se insere no modo de 
produção capitalista e se indus-
trializa, a legislação trabalhista 
evolui, inicialmente esparsa, a 
exemplo do Decreto n.º 1.313, de 
1891, que regulamentou o traba-
lho dos menores de 12 a 18 anos, 
dentre outras normas”, detalhou 
o magistrado.

No entanto, o grande marco 
referencial da legislação traba-
lhista é a Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT. Idealizada 
por Vargas, lembrou o juiz, a CLT 
surgiu pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, e teve 
como objetivo unificar, conso-
lidar toda legislação trabalhista 
existente no Brasil. Seu principal 
objetivo é a regulamentação das 
relações individuais e coletivas 
do trabalho, nela previstas.

Na avaliação de Luiz Jackson, 
tratou-se de um grande avanço, 
pois ao mesmo tempo temos 
uma sistematização da legisla-
ção trabalhista, onde se regem 
tanto os contratos individuais de 
trabalho, as relações coletivas de 
trabalho (acordos e convenções 
coletivas de trabalho), a ques-
tão do funcionamento, receita e 
organização do sindicato, bem 
como das normas processuais 
que disciplinam tanto a compe-
tência dos órgãos de jurisdição 
trabalhistas, como o processo 
trabalhista de uma forma geral.

A
sc

o
m

 d
o

 T
ri

b
u

n
a

l R
eg

io
n

a
l d

o
 T

ra
b

a
lh

o

80 anos de práticas trabalhistas e Justiça Social
Em meio à pandemia 

causada pela Covid-19, a 
Justiça do Trabalho comple-
tou 80 anos de instalação no 
Brasil, no último dia 1º de 
maio, Dia Internacional do 
Trabalhador. Criado em 1946, 
o Tribunal Superior do Traba-
lho (TST) teve sua primeira 
presidente mulher apenas 
na gestão atual, eleita para 
o biênio 2020/22: a ministra 
Maria Cristina Peduzzi. 

A data fez com que a Justiça 
do Trabalho se tornasse uma 
senhora octogenária respei-
tável e moderna, com os 
olhos voltados à tecnologia e 
muitas vezes tendo que aten-
der suas demandas de forma 
online para garantir uma rela-
ção justa entre empregado e 
empregador especialmente 
diante da maior crise sanitá-
ria enfrentada pelo Brasil nos 
últimos cem anos. Durante 
a pandemia, por exemplo, a 
tradição da toga trabalhista 
deu lugar a plenários virtuais 

e julgamentos telepresen-
ciais.

A advogada especialista 
em Direito do Trabalho e 
Direito Previdenciário, Arycia 
Gizete Mariano Cavalcante 
Martins, atua na Justiça do 
Trabalho há 10 desses 80 anos. 
Ela explicou que a Reforma 
Trabalhista de 2017 ocasio-
nou grandes mudanças nas 
leis trabalhistas envolvendo 
banco de horas, férias, tele-
trabalho, jornada de trabalho, 
honorários periciais e sucum-
benciais e acordo entre as 
partes.

Efeitos da pandemia
“Além disso, a pandemia 

causada pela Covid-19, em 
2020 e que ainda perdura, 
afetou diretamente os empre-
gadores, tendo em vista que 
diante do isolamento obriga-
tório, tiveram que fechar seus 
negócios por longos períodos, 
sendo motivo, inclusive, de 
falência de várias empresas 

e afetou também os empre-
gados que, em grande parte, 
ficaram sem salário e sem 
perspectiva de retorno ao 
emprego”, frisou.

 Diante do vírus, as empre-
sas e empregados tiveram que 
se reinventar, com o obje-
tivo de manter a economia e 
o emprego. Arycia Mariano 
explicou que grande parte das 
empresas adotaram o home 
office ou teletrabalho para 
diminuir os riscos de conta-
minação de seus funcionários. 

A profissional também 
lembrou que foram criadas 
algumas Medidas Provisórias 
para sanar, temporariamente, 
problemas relacionados a essa 
forma de trabalho durante a 
pandemia.

“O teletrabalho ou traba-
lho remoto é uma tendência 
irrefreável no mercado de 
trabalho, mesmo para quem 
tem funcionários regidos 
pela Consolidação das Leis do 
Trabalho”.

ADVOGADA

Arycia Mariano disse que a inadimplência de verbas rescisórias aumentou

JUIZ LUIZ JACKSON

Destaca o acesso fácil do trabalhador à Justiça do Trabalho como fator determinante

Quando as páginas da 
Carteira de Trabalho e Previ-
dência Social (CTPS) são 
fechadas diante da assinatura 
de uma rescisão de contrato 
de trabalho, é na Justiça do 
Trabalho que o ex-funcionário 
reencontra a dignidade e os 
direitos trabalhistas perdidos. 

E falar em relação traba-
lhista justa se tornou algo 
especificamente ainda mais 
difícil diante de um inimigo 
invisível e potencialmente 
mortal que atingiu funcio-
nários e empregadores. De 
uma hora para outra, patrões 
e empregados tombaram 
diante do vírus causador da 
Covid-19.   

Para muitos, a queda foi 
fatal. Tanto nos negócios, 
nas economias quanto na 
vida. Empresas tiveram que 
se modernizar, funcionários 
aprenderam que computador 
não era algo restrito às profis-
sões mais tecnológicas. Uns 
se adequaram e sobreviveram 
ao mundo capitalista e – cada 
vez mais tecnológico – das 
relações de trabalho. Outros 
tantos perderam o emprego e 
se viram obrigados a recome-
çar do zero. 

O mecânico de automó-

veis Douglas Samuel Correia 
Ferreira, de 24 anos, tinha 
a tão sonhada estabilidade 
profissional, formalizada pelo 
contrato de trabalho assinado 
na CTPS. Na teoria, estava tudo 
nos conformes. Na prática, a 
empresa estava tomando um 
caminho equivocado. 

Segundo ele, a empresa em 
que trabalhava estava agindo 
de forma irregular diante dos 
seus direitos trabalhistas. O 
mecânico contou que traba-
lhou durante três anos na 
empresa sem ter gozado férias 
em nenhum período, nem 
mesmo recebia pelo valor das 
férias. “Tinha um salário fixo e 
uma comissão, no entanto, o 
valor da comissão não entrava 
na contribuição”, reclamou.  

O mecânico resolveu, 
então, ajustar os parafusos 
da sua relação trabalhista, 
buscou orientação com advo-
gado especialista na área, 
procurou a Justiça do Trabalho 
e teve sua audiência marcada 
três meses depois. 

Em sua busca por Justiça, 
Douglas Samuel encontrou 
em seu caminho, dentro do 
ramo especializado em Direito 
do Trabalho, pessoas como 
o juiz Luiz Jackson Miranda 
Júnior, juiz federal do Traba-
lho e para quem a legislação 
trabalhista no Brasil se altera 

sensivelmente, adequando-
-se à realidade social, mas sem 
deixar de perder a sua natu-
reza protetiva ao trabalhador, 
que pode restar diminuída em 
algumas situações, mas jamais 
extinta, “sob pena de perder-
mos a identidade, a própria 
razão de existir das normas 
trabalhistas, que é a de justa-
mente proporcionar direitos 
e igualdade formal e material 
para a parte da relação jurí-
dica de emprego menos favo-
recida, que é e continua a ser o 
empregado”, defendeu.

D o u g l a s  S a m u e l  e  a 
empresa na qual ele trabalhou 
fecharam acordo, embora 
esteja faltando ainda receber 
parte do valor. Já reinserido no 
mercado de trabalho, o mecâ-
nico aconselha todo traba-
lhador que se sentir lesado 
procurar o meio legal: a Justiça 
do Trabalho. 

“No meu caso, a Justiça 
do Trabalho não representou 
apenas o ganho salarial que 
tinha perdido. Foi uma ques-
tão de honra, de justiça social. 
Ter os direitos trabalhistas 
assegurados é uma questão de 
dignidade”, lembrou, emocio-
nado o mecânico.  

O juiz Luiz Jackson credita 
a confiança que o ex-funcio-
nário – e a sociedade – têm na 
Justiça do Trabalho à facili-

dade de acesso à Justiça, pois 
na Justiça do Trabalho não se 
pagam custas antecipadas 
de processo, a exemplo da 
Justiça comum ou da Fede-
ral comum, mas somente ao 
final, e o trabalhador, parte da 
mais fraca da relação jurídico-
-processual, se beneficiário 
da Justiça gratuita, mesmo se 
perder a causa não arca com 
as custas ou quaisquer outras 
despesas, valendo a ressalva 
que honorários de sucumbên-
cia (a parte que perde paga 
o advogado da que ganha), 
somente foram estabeleci-
dos para todos os processos 
com a reforma trazida pela Lei 
13.467/2017, e mesmo assim 
existe divergência na aplica-
ção da referida norma. 

“Essa realidade facilita o 
ingresso do mais humilde, 
do trabalhador, geralmente 
ex-empregado, que se encon-
tra ainda desempregado e 
sem recursos, para a luta 
pelos direitos trabalhistas que 
entende devidos, e é justa-
mente esse acesso à Justiça 
que torna a Justiça do Traba-
lho tão democrática, do ponto 
de vista da acessibilidade, da 
facilidade de se recorrer ao 
Poder Judiciário, qualidade 
única que as outras Justiças 
não tem”, defendeu o juiz Luiz 
Jackson.

HÁ 80 ANOS Justiça do Trabalho mantém o equilíbrio entre empresas e empregados nos casos das reclamações trabalhistas

NEM TANTO, NEM TÃO POUCO; BASTA O JUSTO
Valdete Calheiros

Repórter

Tr
ib

u
n

a
l S

u
p

er
io

r d
o

 T
ra

b
a

lh
o

A
rq

u
iv

o
 p

es
so

a
l



ESTILO
O SEGREDO DA VIDA não é ter tudo que você quer, mas amar tudo que você tem!

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista Social

Sociedade com
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  Agosto dourado
Do dia 1° a 7 de agosto, é 
realizada a semana mundial 
da amamentação. Por este 
motivo, agosto foi escolhido 
para ser o mês da cons-
cientização do aleitamento 
materno. A campanha foi 
instituída pelo governo fede-
ral aqui no Brasil, em 2017. 
A cor dourada foi escolhida 
porque, segundo os ideali-
zadores da campanha, os 
momentos de amamentação 
são “horas de ouro”.
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BDAY | 

Aplausos para o diretor comercial 

Edivaldo Ventura, leiam Tigre Proteção 

Veicular, que celebrou idade nova na 

segunda-feira passada, dia 26. 

Sucesso sempre!

TIM TIM | 

Sempre arrasando nos procedimentos estéticos faciais 

e corporais, a poderosa Glória Maria comemora com 

luxo seu aniversário no próximo dia 5. Parabéns!

TODA ELA | 

A elegância de quem inspira. Rebeca Andrade, 

fez o coração dos brasileiros sair do peito 

em sua belíssima apresentação

IN DESTAQUE |

Renan Filho e Renata Calheiros, governador e 

primeira-dama do estado de Alagoas, ilustrando 

a coluna deste domingo

APLAUSOS | 

Um brinde +QESPECIAL para o 

modelo Vinicius Camurça, ficando 

neste domingo, um ano mais estiloso

  Tem liquidação no 
Maceió Shopping
Até domingo (01), o Maceió Shopping realiza a 
sua segunda grande liquidação anual. Tradicio-
nal ação que marca o início do segundo semestre 
para o varejo e a troca de estoques, saindo os 
produtos da coleção de inverno para a chegada da 
coleção primavera-verão 2022.
Com adesão de 90% dos lojistas, a campanha 
oferece descontos de até 50% e condições espe-
ciais de pagamento nas compras feitas à vista e 
com o cartão de crédito. Os consumidores podem 
acompanhar os destaques das lojas  no perfil do 
Maceió Shopping nas redes sociais.

  Contador alagoano 
lança programa de 
Empreendedorismo e Gestão 
nas plataformas digitais
“Papo de Quê, Fabiano?”: é o nome do programa 
que estreia nesta segunda-feira (2), às 19h30, nas 
plataformas digitais Instagram, Spotify e Youtube. 
O contador digital e consultivo, o alagoano 
Fabiano Azevedo, embaixador nacional da Omie 
- sistema de gestão online número 1 do Brasil - vai 
abordar temas sobre empreendedorismo, conta-
bilidade, marketing, inovação, entre outros. No 
episódio de estreia Fabiano conversa com o sena-
dor alagoano Rodrigo Cunha e com a empresária 
Mila Brito, sócia da franquia Churris Amor.

“As pessoas podem esperar episódios surpreen-
dentes. Os convidados vão compartilhar seus 
conhecimentos e experiências profissionais, 
e quem sabe através dessas histórias possam 
inspirar e elevar o ânimo das pessoas que acom-
panham o podcast ou o vídeo”, afirma Fabiano 
Azevedo.

O programa será ambientado em um estúdio de 
rádio. A cada 15 dias, dois convidados vão partici-
par do “Papo de Quê, Fabiano?”. Após a exibição, 
os episódios gravados estarão no Youtube e serão 
disponibilizados como podcasts no Spotify. Já as 
chamadas estarão no Instagram (@fabianoazeve-
doo) e no Tik Tok do Fabiano Azevedo.

“Com o retorno do nosso funcionamento em horário regular, o avanço da 
vacinação… acreditamos que podemos registrar um incremento nas vendas”

Robson Rodas, superintendente do Maceió Shopping

   Thácia Simone   |  thaciasimone@gmail.com

Jornalista

Café & Negócios

  Bolo de rolo que 
é uma oportunidade 
de negócios
Um amor por cozinhar que se transformou 

em negócio. Assim é a história de Arachele 

Pacheco, 43 anos, formada em gastronomia. 

Iniciou o trabalho fazendo minipizzas para 

festas de aniversário.

Arachele revela que sempre teve uma paixão 

pelo bolo de rolo e decidiu investir no sonho. 

“Eu comecei a me dedicar e a estudar sobre o 

tema. Na época, eu trabalhava em um hospital, 

foi quando decidi sair do trabalho, focar no 

empreendedorismo e ter meu negócio”, disse a 

empresária.

Após vários cursos e estudos sobre confeita-

ria, Arachele começou a fazer e fornecer bolo 

de rolo. Seu negócio virou oportunidade de 

negócios. “Muitas pessoas tem nos procurado, 

principalmente as que vêm do interior e levam 

nosso produto para revender. Salões de beleza 

e lanchonetes  também começaram a nos 

procurar”, destacou Arachele Pacheco.
Segundo a empresária, novos sabores estão 
sendo desenvolvidos para os clientes. “Por 
enquanto trabalhamos apenas com um sabor 
que é o tradicional, mas novos sabores estão a 
caminho. Estamos finalizando para apresentar 
o novo cardápio do bolo de rolo e fazer o lança-
mento”, assinalou Pacheco.
Pelo Instagram @chele_pacheco você pode 
conferir as delícias. Encomendas pelo 82 
98724-7968.



SERVIÇOS SE ADAPTAM às especificidades do cliente e não da seguradora

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro

  Seguro 3.0 x Open Insurance: 
Qual o papel da tecnologia 
para o crescimento do 
mercado de seguros
Para que consigam se manter competitivas, as segu-
radoras deverão investir em inovação, recursos de 
inteligência artificial e digitalização, com objetivo de 
tomar decisões mais assertivas e oferecer produtos e 
serviços personalizados, que atendam as demandas 
deste novo mercado.
Mesmo durante um ano conturbado em decorrência 
da pandemia da Covid-19, dados recentes da Confe-
deração Nacional das Empresas de Seguros (CNseg) 
apontam que, somente no primeiro trimestre de 2021, 
o setor segurador arrecadou cerca de R$ 130 bilhões, 
valor 8,7% superior ao mesmo período de 2020.
Parte deste crescimento deve-se ao fato da ampliação 
do uso de ferramentas tecnológicas, que dão suporte 
aos processos e aprimoram os recursos disponíveis 
para o desenvolvimento das companhias deste setor. 
Se levarmos em consideração os produtos e servi-
ços oferecidos pelas seguradoras hoje, os preços e 
as demais características do contrato são baseados 
em informações pré-existentes em um portfólio da 
própria empresa, alinhados a informações básicas 
sobreo contratante. Neste sentido, quando um 
seguro automotivo é contratado, por exemplo, a base 
de dados é referente às informações sobre o veículo, 
como marca, modelo e percentuais referentes a 
roubo, bem como endereço, região, idade e tempo de 
habilitação do motorista. Ou seja, a oferta de seguro é 
realizada em função de experiências da companhia e 
não, necessariamente, do cliente.
Com o Seguro 3.0 esse papel se inverte e o planeja-
mento é baseado em dados aprofundados sobre o 
contratante. Isto é possível graças às inovações tecno-
lógicas, que possibilitam a análise do grande volume 
de dados existentes e que antes não eram aproveita-
dos pelas empresas. Isto é, os serviços passam a ser 
mais adequados às especificidades do cliente e não 
da seguradora, os preços passam a ser menores para 
os clientes, bem como melhores para as empresas, 
uma vez que elas conseguem diminuir os riscos utili-

zando uma base dados mais precisa, conhecendo 
os hábitos e aquilo que o segurado utiliza dentro dos 
serviços que estão sendo contratados.

  Seguro 3.0 x Open Insurance
No mercado financeiro, o avanço tecnológico possi-
bilitou a implementação de processos inovadores 
como Pagamentos Instantâneos (PIX) e, mais recen-
temente, o início do Open Banking. Nesta mesma 
linha de compartilhamento de dados, o mercado de 
seguros já se movimenta para a aplicação desta nova 
tendência com o surgimento do Open Insurance, que 
está sendo regulamentado pela SUSEP.
Open Insurance não diz respeito apenas a um 
conceito que explica e demarca um momento de 
desenvolvimento tecnológico dentro do setor segu-
rador. Trata-se de uma ferramenta que está sendo 
desenvolvida e regulamentada com um conjunto 
de regras e determinações e que, por meio de API’s 
(ApplicationProgramming Interface), possibili-
tará a obtenção e o compartilhamento de dados e 
informações sobre os clientes de uma forma segura, 
sincronizada e estruturada, a partir, é claro, do 
consentimento ou solicitação deste usuário.
Desta forma, o Seguro 3.0 e o Open Insurance, mostra 
que o futuro do setor converge para um único ponto: 
o suporte da tecnologia para o desenvolvimento do 
mercado de seguros. 

  Conclusão
Em suma,para que exista o Seguro 3.0, existiram 
outros dois marcos na história do mercado de segu-
ros no Brasil. O primeiro foi a chegada das compa-
nhias inglesas, no século XIX, que deram início a 
este setor, e que hoje é um dos mais consolidados do 
país. 
O segundo marco, que podemos entender como 
Seguro 2.0, teve início com a regularização do 
mercado, como a criação da Superintendência de 
Seguros Privados (SUSEP), por exemplo, e prolon-
gou-se até a revolução tecnológica que vivemos 
hoje, com a expansão da internet, comércio eletrô-
nico e o surgimento das insurtechs.
Diante deste cenário, o Seguro 3.0 surge como um 
conceito inovador, com objetivo de difundir a apli-
cação de tecnologias e transformar a maneira como 
as seguradoras oferecem produtos e serviços aos 
consumidores. De um modo geral, estas ferramen-
tas possibilitam a criação de serviços personaliza-
dos e adequados aos clientes, com melhor preço 
para a seguradora e o menor para o usuário.
Gostou do tema de hoje? Acompanhe também 
nosso quadro “Momento Seguro” todas as quin-
tas feiras na rádio 98,3 FM, a partir das 7h30 e, na 
TVMAR (Canal 525 NET), a partir das 9h. Participem 
com suas perguntas! Até a próxima se Deus quiser! 
Um grande abraço!
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  Que fase!
Como é que você pode 
imaginar o CSA vencendo, 
se vai depender de jogadores 
como Dellatorre, Yago, Bruno 
Mota, Dudu Beberibe e outros 
contratados para uma Série B. 
Os torcedores me desculpem, 
mas se continuar assim, o CSA 
vai terminar brigando para 
não cair para a Série C. Não é 
praga, é uma constatação do 
que estamos vendo dentro de 
campo. Mesmo assim, não 
acho que o Nei Franco seja 
o culpado sozinho. O grupo 
tem culpa também e precisa 
melhorar muito, para ficar 
mais ou menos.

  Copa do Brasil: 
Fortaleza X CRB
O CRB saiu derrotado, mas 
a proposta de jogo pediu 
isso. Foi um time que ficou 
fechadinho, se defendendo 
e tentava o contra-ataque, 
que nem sempre funcio-

nou. Mesmo assim fez 1 a 
0 no primeiro tempo, mas 
o Fortaleza virou o jogo na 
etapa final, com dois gols de 
pênalti. O jogo da volta será 
na quarta-feira que vem, 
quando o time tem a obriga-
ção de sair para o jogo, se é 
que pensa em classificação.

  Mais reforços
A diretoria do CRB vem refor-
çando o time em posições 
mais carentes do grupo. O 
último jogador anunciado 
foi Pablo Diego, que no ano 
passado fez um bom traba-
lho no próprio CRB. Estava 

no Atlético Goianiense, e 
sem muita chance de jogar, 
resolveu voltar. Acho um 
bom reforço, principalmente 
para atuar pelo lado direito 
do campo. Além dele, o clube 
ainda tem Júnior Brandão 
– camisa 9 de ofício – para 
ainda estrear.

COBRANÇA DE TERCEIROS faz o corpo responder devido à pressão psicológicaEsportes

Depois do episódio em 
que a ginasta americana 
Simone Biles desistiu de 
disputar a final do individual 
geral na Olimpíada de Tóquio,  
o mundo do esporte parou 
para ouvir a atleta: Biles fez 
um desabafo, após cometer 
erros que não eram comuns 
de suas performances, prin-
cipalmente por ser a princi-
pal esperança de medalha da 
delegação norte-americana. 
Ela disse que a pressão de 
corresponder às expectativas 
e sua busca por um recorde de 
medalhas de ouro não deixa-
ram outra escolha, além de 
desistir. “Temos que proteger 
nossa mente e nosso corpo, 
em vez de apenas fazer o que 
o mundo quer que façamos”, 
disse a ginasta.

Mas esse não é o primeiro 
caso de instabilidade emocio-
nal, quadros de depressão e 
ansiedade. Principalmente 

no futebol, astros que ficam 
milionários com seus salá-
rios “gordos”, provam que 
nem só o dinheiro é capaz de 
proporcionar a felicidade. O 
exemplo que mais repercutiu 
foi do atacante Nilmar, que 
despontou como uma grande 
promessa do futebol brasi-
leiro. 

O jogador conquistou títu-
los importantes pelo Corin-
thians e pelo Internacional, no 
Brasil, e também teve desta-
que no Villarreal e no futebol 

árabe, além de ser convocado 
para a Copa do Mundo de 
2010. Mesmo assim, o sucesso 
não impediu que a doença 
afetasse o jogador.

“Vivi na pele, e só fui diag-
nosticado porque senti no 
corpo, foi físico. Eu não dividia 
com ninguém, era muito retra-
ído, nem com a minha esposa. 
Sempre fui muito “vim do 
interior, não tinha nada, por 
que estou triste? Vai melhorar”. 
Acho que também prejudicou 
muito eu não externar para 

alguém mais próximo, procu-
rar ajuda profissional”, disse o 
ex-jogador em entrevista a um 
canal no YouTube.

E “esconder o jogo” parece 
ser a estratégia mais comum 
entre os esportistas. Simone 
Biles afirmou que se esforça 
para parecer que a pressão não 
a afeta.

O psicólogo Carlos Gonçal-
ves disse que o discurso da 
ginasta de colocar limites nas 
influências “externas” pode 
servir como impulso para 
outras pessoas que estão 
passando pela mesma situa-
ção e não têm coragem de falar 
sobre o assunto. 

“Toda e qualquer pressão 
tem um efeito psicológico 
muito danoso para quem a 
recebe esse impacto. E o resul-
tado disso é um transtorno de 
ansiedade, depressão, há um 
distanciamento da pessoa 
com ela mesmo, porque a 
busca por resultados não é 
mais por um objetivo pessoal, 
e sim para agradar terceiros”, 

afirmou o profissional.
O psicólogo afirmou ainda 

que os calendários aperta-
dos de competições também 
se tornam agravantes para 
o surgimento de problemas 
emocionais: “É preciso ter 
descanso e, acima de tudo, 
se questionar sobre os seus 
objetivos, reconhecer se está 
fazendo aquilo por vontade 
própria ou por pressão 
externa. A Simone Biles foi 
muito inteligente emocio-
nalmente, porque ela já tem 
uma pressão interna, mas a 
cobrança de terceiros fez com 
que o corpo respondesse pela 
pressão psicológica, o que a 
gente chama de somatização”.

Segundo estudo da FIFPro 
(Federação Internacional dos 
Jogadores Profissionais de 
Futebol), divulgado em 2019, 
jogadores profissionais sofrem 
mais de doenças psiquiátricas 
do que o público em geral – dos 
607 atletas entrevistados, 38% 
relataram sofrer com sintomas 
de depressão e/ou ansiedade.

GINASTA DOS EUA desistiu das competições pelos Jogos Olímpicos de Tóquio, ao “ouvir” os apelos do corpo e da mente                    

Biles: ‘Temos que proteger a 
nossa mente e  nosso corpo’
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COM DERROTA NO CASTELÃO, CRB precisa vencer no Rei Pelé

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  Alegria de pobre dura pouco
Com duas vitórias fora de casa, o empate diante do Vasco da Gama e uma vitória contra o 
Vitória, no Rei Pelé, o CSA já dava um indicativo de que estava reagindo muito bem na Série 
B do Brasileiro, praticamente beirando a metade da tabela de classificação da competição. 
Como alegria de pobre dura pouco e o pão só cai no chão do lado da manteiga, isso quando 
tem manteiga, a derrota para o Botafogo, no Rio de Janeiro, foi o pior que poderia acontecer 
com o clube.
Na minha opinião, pior do que perder é do jeito como essa derrota veio. O CSA não jogou 
nada, diante de um adversário fraco, que, se o CSA tivesse jogado um pouquinho só, sairia 
com uma vitória, que lhe deixaria a dois pontos do G-4. É bom registrar também que o 
técnico Ney Franco escalou o time errado, não tem um banco à altura de suas necessidades 
e o ataque é muito fraco. Quanto à improvisação do zagueiro Matheus Felipe como lateral 
direito foi um tiro fora do alvo.
O CSA foi deficiente na defesa, meio-campo e ataque. Até o jogador Gabriel, o melhor de 
todo grupo, não jogou bem, foi amarrado no esquema de jogo que não deu certo. Perder 
pode até ser visto como normal, desde que jogue bem e busque os resultados, sempre. 
Mas ser derrotado para um ajuntamento de jogadores, como é o caso do Botafogo/RJ, time 
ruim, qualidade técnica baixíssima e que só com a camisa não vai muito longe.

Thiago Luiz
Estagiário

MAIOR GINASTA DO MUNDO

Percebeu que pressão por medalha estava atrapalhando seu desempenho

l O dirigente de futebol não 
gosta de receber críticas. Ele acha 
que está certo em tudo e quer 
viver de elogios, como se isso 
fosse o ideal para o clube na hora 
das dificuldades. O CSA é o maior 
exemplo disso. Os investimentos 
ofensivos não funcionaram, com 
pouca resposta até agora;
l O que eu acho que não pode 
acontecer é o torcedor se confor-
mar  com uma vitória e achar 
que tudo está resolvido. Ganhar 
do Remo, neste domingo, em 
Belém, diminui o prejuízo, mas 
não acaba com o sofrimento. 
É sempre o fantasma do jogo 
seguinte;
 l Enquanto os treinadores não 
assumirem as suas responsabili-
dades na hora de escalar, modi-
ficar os times e jogar para frente 
com qualidade, o futebol não vai 
mudar muito. O problema é que 
o técnico encontra desculpas até 
para jogo ruim, derrota e enxerga 
coisas que até o diabo duvida;
l No jogo contra o Botafogo, 
todo mundo viu, inclusive quem 
não enxerga muito, que o Ney 
Franco errou na escalação do 
zagueiro Matheus Felipe como 
lateral direito. Sabe o que ele 
disse após o jogo? Que o jogador 
tinha ido muito bem. Esse é um 
daqueles que não assumem seus 
erros. Fazer o quê?

  ALFINETADAS...



INAUGURAÇÃO de loja multimarcas do Grupo Boticário será na quinta-feira

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalha Aí
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MEIO MILHÃO

Davi Braga comemorou a marca de 

500 mil seguidores no Instagram. Você 

pode achar pouco, diante de alguns 

outros influenciadores alagoanos. 

Mas, no caso de Davi, trata-se de um 

perfil com  c o n t e ú d o, e reunindo 

jovens empreendedores. Imagina a 

diferença que esses 500 mil jovens 

podem fazer pelo Brasil.

DIREITO DE TODOS

Existe um número significativo de 

pessoas que não conhecem o orgasmo. 

Mais de 50% das mulheres afirmam 

nunca ter tido. A fisioterapeuta pélvica 

e psicanalista Debora Guedes auxilia 

pessoas que convivem com o problema. 

Com competência, ela trabalha as 

causas emocionais que dificultam a sin-

tonia de casais e de pessoas em geral.

VESTINDO A CAUSA

O Festival Carambola e outros parceiros criaram uma campanha para 

recuperar o teto do Rex Jazz Bar, que foi destruído por conta das fortes 

chuvas de junho. Eles lançaram a coleção cápsula Jaraguá, com 

4 estampas exclusivas. Todo o lucro será revertido para o Rex.

Tô Que TÔ em Maceió

Ana Loureiro começa agosto festejando a chegada da Tô Que Tô a Maceió. Uma loja multimarcas que reúne todas 

as marcas do Grupo Boticário. Agora o consumidor pode encontrar O Boticário, Quem Disse Berenice, 

Eudora e Vult no mesmo lugar. A inauguração acontece na próxima quinta-feira (05).

MERECIDAS FÉRIAS

Raphael Torquato e Thaís Dória larga-

ram os jalecos brancos e se permitiram 

alguns dias de férias, só os dois. Eles 

comemoram os 11 anos de casados no 

clima “enfim sós”. Coisa rara depois 

de 3 filhos e a rotina de atendimentos 

médicos. Eles merecem!

VAI SAFADÃO!

Com o avanço da vacinação 

cresce a confiança de que 

teremos festa na virada de ano 

em Maceió. O Celebration já 

anunciou Wesley Safadão 

como atração do réveillon 

e deu inícios às vendas na quinta-

feira passada(29). 

RECICLAGEM ON LINE

Helba Otoni aderiu às aulas online. 

Nos próximos dias 14 e 15 de agosto, 

a terapeuta promove workshop de 

reciclagem em Biomagnetismo e 

Bioenergética, ao vivo através da 

plataforma Zoom. Oportunidade para 

seus alunos espalhados pelo Brasil 

inteiro atualizar e reciclar o conheci-

mento sobre as técnicas.

RICA E VACINADA

Gabriela Sales, a @ricademarre, agora 

também é vacinada! A influenciadora 

cumpriu o ritual mais desejado do 

momento na quinta-feira passada, 

e claro, compartilhou cada detalhe 

com seus seguidores. Ela aproveitou 

e reforçou a importância de todo 

mundo se vacinar.
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de

prosa

Hoje, Campus/O Dia traz a colaboração de três autores das Alagoas, trazendo três temas 
diferentes. Um dos autores é Paulo Nascimento, pastor, psicólogo clínico e professor de 
Psicologia no ensino superior em Maceió-AL. Mestre em Psicologia Social e doutorando 
em Linguística pela UFAL. Ele trata da Braskem e do que foi feito com a cidade de Maceió. 
O segundo texto é de  autoria de Marineide Melo, historiadora, cursando a Especialização 
em História ministrada no IFAL/Maceió. Finalmente tem-se o artigo do Professor Dr. José 
Vieira da Cruz, discutindo a questão da violência e democracia. O nosso suplemento agra-
dece aos autores e estima uma boa leitura.

Vamos ler!

Um abraço

Luiz Sávio de Almeida

Três temas em
destaque: violência, 

covid e Braskem
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É impossível contar a história de milhões de pessoas afeta-
das pela pandemia. Certamente eles seriam sobre  sofrimento, 
medo, angústia, superação, reinvenção... Enquanto escrevo 
esse pequeno texto,  já são mais de dezessete milhões de infec-
tados e quatrocentos e setenta e seis mil mortos, somente no 
Brasil. Isso de acordo com os dados contabilizados pelo Minis-
tério da Saúde e divulgado nas mídias.

É impossível que uma das histórias repita outra; cada 
pessoa afetada vive seu próprio drama, como por exemplo, 
a Amanda, uma senhora de 43 anos de idade e moradora de 
Maceió. Ela é uma das tantas pessoas que não foi contada no 
número de infectados e isso aconteceu porque quando ela e o 
esposo tiveram Covid, a recomendação era para procurar os 
postos de atendimento apenas em caso de febre alta (acima de 
39°) e dificuldade para respirar.

Ela não foi para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 
para evitar aglomerações, mas com o passar dos dias e o agra-
vamento dos sintomas precisou de orientação médica e, então, 
resolve ligar para o SAMU.  Ela conta como foi a consulta: “Eu 
liguei para a médica do SAMU e ela fez uma consulta por tele-
fone comigo, me perguntou tudo que eu tava sentindo, o tempo 
que eu tava também. Eu já liguei para ela no 11º dia e ela falou 
que pelo tempo já tava certo que era Covid. Aí falou para mim 
que não precisava eu ir fazer o exame porque era no momento 
que estava muita gente procurando as UPAS e para evitar aglo-
meração eu não fosse e ficasse em casa de quarentena”.

Esse diagnóstico de Covid, feito por telefone, pode nos indi-
car que os números apresentados diariamente pelo Ministério 
da Saúde não refletem a quantidade exata dos casos. A reco-
mendação de só procurar os postos de atendimento quando 
houver agravamento dos sintomas, aponta para a dificuldade 
do sistema público de saúde no Brasil lidar com o aumento da 
demanda.

De acordo com a BBC NEWS, em matéria do dia 6 de julho 
de 2020, existe divergência entre os números da Covid-19 
divulgada diariamente pelo Ministério da Saúde e a realidade 
dos municípios. A matéria apresenta alguns dos principais 
motivos: a qualidade e a quantidade de testes, a digitação e 
transmissão dos dados, a comunicação entre os hospitais e as 
secretarias de saúde de cada município do Brasil, entre outros.

Voltando ao caso de Amanda, ela foi contaminada no perí-
odo de aumento dos casos, no mês maio de 2020. Ela acredita 

que sabe quando aconteceu a contaminação.
“Meu esposo estava bebendo com os amigos, um deles 

estava contaminado e algumas pessoas já sabiam, ali naquele 
meio, mas também não acreditavam muito, nem tinham tanto 
medo assim, e ali eles comendo do tira-gosto no mesmo garfo, 
ele se contaminou. Pouco tempo depois ele apresentou sinto-
mas. Em pouco tempo ela também estava com o Coronavírus”.

Às vezes as pessoas se arriscam desnecessariamente. 
Esquecem que o risco é constante e se encontra em todas as 
situações do convívio social. Neste sentido, o caso da Amanda 
é exemplar.

Sua narrativa nos apresenta que parte da população não 
modificou a rotina, ao saber da existência da pandemia. Como 
Amanda falou, àquelas pessoas nem acreditavam muito e nem 
tinham tanto medo assim. Em outro trecho da nossa conversa 
ela disse:

“Na verdade, eu não achava que fosse acontecer comigo. A 
gente nunca acha que vai acontecer com a gente mesmo, até 
quando a gente vê. Eu ouvi falar de uma pessoa mais próxima 
de mim, de um vizinho, que morreu e que pouco tempo antes 
estava vivo, falando comigo, e na outra semana, já ouvi falar 
que ele tinha falecido por conta do Coronavírus. Aí eu já fiquei 
mais assustada, mas mesmo assim, eu não me preveni muito 
não quanto a isso, e até que um dia aconteceu comigo”.

Foram momentos difíceis, mas já superados. Amanda fina-
liza sua fala refletindo: “a vida é uma eterna lição onde cada dia 
se aprende mais”. 

Não é preciso viver as dificuldades da infecção com a Covid 
para acreditarmos na pandemia. São milhares de mortos em 
todos os lugares do mundo, estes não tiveram oportunidade de 
aprendizagem, a vida acabou para eles.

O caos na saúde pública que vivemos desde março de 2020 
nos ensina muitas coisas e destaco duas: a primeira é que 
quando ficamos em casa, fazendo o isolamento social, esta-
mos cuidando de nós e de todos que amamos, porque não 
estamos contribuindo para a circulação do vírus. A segunda é 
que precisamos valorizar a educação, a pesquisa. Pois é através 
da pesquisa e conhecimento sobre o vírus, que se confirmou a 
eficácia dos métodos de redução do espalhamento do vírus: a 
ideia do isolamento social e do uso de máscaras. Trouxe-nos 
também vacinas e no futuro, desenvolverá medicações eficien-
tes para a cura do Covid.

Um caso não contado nos números oficiais

   ARTIGO  |  Marineide Melo
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Como parte das atribuições de um doutorado 
no campo da Linguística, acabei de terminar 
um artigo em que analiso alguns materiais que 
fazem parte da comunicação pública da empresa 
Braskem S.A. e sua sucursal em Maceió-AL. Para 
que ninguém esqueça, conforme laudo técnico 
produzido pelo Serviço Geológico Brasileiro 
(SGB-CPRM) em maio de 2019, a Braskem, em 
função de sua atividade de extração de sal-gema, 
é a empresa responsável pela subsidências nos 
solos que afetaram alguns bairros maceioenses 
(Pinheiro, Bom Parto, Mutange, Bebedouro e 
Farol), o que tem resultado, até o momento, no 
êxodo compulsório de mais de 50 mil pessoas 
e desertificado esses territórios na capital de 
Alagoas.

Engana-se, no entanto, quem pensa que as 
violações às normas ambientais por parte da 
mesma empresa tenham começado em 2018, 
quando as primeiras trincas, fissuras, rachadu-
ras, fendas e crateras ganharam visibilidade nos 
bairros acima citados. Desde o final da década de 
1970, quando de sua instalação na parte sul da 
orla de Maceió, as violações às normas ambientas 
traduzidas em contaminações e outros prejuízos 
e agravos às populações circundantes (bairros 
como Pontal e Trapiche da Barra) têm sido parte 
recorrente da história desta empresa de minera-
ção em Maceió.

Em livro recentemente publicado, o jornalista 
Joaldo Cavalcante resume um pouco dessa histó-
ria, o que nos ajuda a situar os últimos aconte-
cimentos no Pinheiro e demais bairros afetados 
pela movimentação dos solos numa série histó-
rica de eventos, muitos deles possíveis em função 
da anuência e da conivência das forças do próprio 
Estado (cf. desse autor Salgema: do erro à tragé-
dia).

De acordo com o mesmo Joaldo, a despeito 
dessa história, a Braskem sempre esteve preocu-
pada com a construção de uma boa imagem no 
contexto da sociedade alagoana, e por isso tem 
feito importantes investimentos em comunica-
ção pública visando esse propósito. Acerca disso, 
por exemplo, nos diz o jornalista: “na série histó-
rica de acidentes, a máquina de propaganda e 
marketing da empresa [Braskem] sempre procu-
rou adotar um padrão: a de amenizar os acon-
tecimentos, propalar normalidade e reiterar a 
assistência prestada às vítimas. No cotidiano, 
uma equipe competente buscou relacionar-se 
intensamente com o mercado da comunicação, 
com investimento considerável em mídia”.

O que Joaldo afirma, de um modo geral, em 
relação à história da Braskem em Maceió, pode-
-se notar de um modo muito especial em relação 
aos acontecimentos específicos dos bairros afeta-
dos pela exploração de sal-gema. Nesse sentido, 
temos assistido a um redobrado investimento 
em propaganda de TV aberta e em importantes 
dispositivos digitais de alcance de massa, tais 
como as redes sociais YouTube e Instagram, todos 
com o mesmíssimo objetivo: desresponsabilizar 
criminalmente a empresa em face dos incalculá-
veis prejuízos impostos a mais de 50 maceioen-
ses, e ainda, não obstante, transmitir a imagem 
e fazer circular o discurso de “parceria” junto ao 
Estado e às populações atingidas por este crime.

Os materiais que busquei analisar, aos quais 
me referi no primeiro parágrafo desse texto, são 
panfletos produzidos para a grande circulação e 
hospedados no site oficial da empresa Braskem 
S.A. em Maceió. Em um primeiro contato com 
tais peças publicitárias, uma leitora ou um leitor 
desavisado e desinformado terá a certeza de que 
estamos falando de uma empresa que representa 

à altura o “capitalismo verde”, e, portanto, respeita 
as normas ambientais corroborando um “desen-
volvimento sustentável”.

Nesses panfletos, produzidos em linguagem 
multimodal (textos, ícones, fotos e manipulação 
de cores), vigoram as ideias de ausência de confli-
tos, de harmonia entre sociedade humana e ecos-
sistemas, assim como se ressaltam os “serviços” 
prestados pela Braskem às populações afetadas 
pelos eventos aqui aludidos. A cor verde, sobre-
tudo, tem predominância nesses materiais, e 
como um importante dispositivo de significação 
(como nos lembram os linguistas), ajuda a refor-
çar no imaginário popular a ideia de que estamos 
em um clima de cuidado e de proteção ecológica.

Importante recordar o pano-de-fundo jurídico 
disso tudo. Apesar de ter firmado alguns acordos 
extrajudiciais de natureza compensatória com as 
principais entidades no campo jurídico local, até 
o presente momento não existe nenhuma conde-
nação judicial de fato relacionada a estes fatos. É 
amparada nisso que sarcasticamente a Braskem 
tenta nos fazer engolir, por meio de sua comu-
nicação de mídia, a contradição de pensar que a 
mesma empresa que destruiu 10% dos bairros da 
capital de Alagoas, que expulsou cerca de 50 mil 
moradores de suas casas, que provocou o encer-
ramento de centenas de empresas e microempre-
sas, que promoveu um enorme adoecimento no 
campo da saúde mental, dentre outros prejuízos 
e agravos socioambientais, é a mesma empresa 
que se mostra “parceira” do Estado e da sociedade 
civil e protetora da ecologia em Alagoas.

Fiquemos mais atentos e atentas ao mundo da 
linguagem. No jogo de interesses conflitantes que 
caracteriza formações sociais capitalistas como a 
nossa, a linguagem pode ser tudo, mesmo neutra, 
inócua, ou meramente “informativa”. 

O crime ambiental da Braskem em Maceió e a questão da linguagem

   ARTIGO  |  Paulo Nascimento
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COMPRE autores alagoanos na Quilombada.

Na relação entre o Estado e a sociedade, 
garantir a segurança individual e coletiva é um 
princípio fundamental. Mas, quando ocorre a 
extrapolação dos agentes de segurança, o Estado 
é questionado. Neste sentido, acontecimentos 
como os que ocorreram durante o período da 
ditadura civil-militar, dentre os quais o caso do 
sindicalista Milton Coelho que perdeu a visão 
em sessões de tortura, são assustadores – pois os 
direitos humanos são desconsiderados, esqueci-
dos e a confiança da população no Estado e em 
seu poder de promover a segurança pública é 
abalada.

Recentemente, uma manifestação demo-
crática e ordeira contra posturas, atos e medi-
das do governo federal também foi duramente 
reprimida pelo Estado, através de seus órgãos 
de segurança. As duas ações, embora ocorridas 
em momentos históricos diferentes e distintos, 
tiveram resultados semelhantes: a perda da visão 
de cidadãos indefesos e a afronta aos direitos 
humanos e à sociedade. O primeiro caso, Milton 
Coelho de Carvalho ficou cego, no segundo, um 
cidadão perdeu a visão do olho direito e o outro, 
a do esquerdo. Diante destes fatos, o que esperar, 
na atualidade, de um governo democrático?

A não identificação, responsabilização e 
punição de atos de violência política é um risco 
para a democracia. Em torno desta reflexão, não 
bastassem a tragédia das centenas de milhares de 
mortes provocadas pela pandemia do Covid-19, 
temos assistido ataques às instituições democrá-
ticas, repressão política baseada no espectro da 
Lei da Segurança Nacional e, como consequência, 
ameaças às liberdades coletivas e à banalização 
da vida. Frente a esta dura constatação apresen-
tamos uma reflexão acerca dos dois aconteci-
mentos acima citados, pois possuem profundos 
significados.

O primeiro deles foi extraído do memorando 
nº 667/1985, enviado pelo Gabinete do Minis-
tro do Sistema Nacional de Informação (SNI) 
para o Centro de Informações do Exército (CIE), 
mais conhecido como CiEx, em 17 maio de 1985. 
O assunto mencionado foi o processo movido 
por Milton Coelho de Carvalho – funcionário da 
Petrobras, sindicalista, comunista, “ex-preso” 
político e classificado pelos órgãos da segurança 
e informações como “subversivo”.

Na petição inicial, Carvalho requereu do 
Estado Brasileiro indenização pela cegueira 
permanente da qual foi acometido em decorrên-
cia do seu sequestro, prisão e tortura sofridas por 
ele durante a denominada Operação Cajueiro, 
realizada em Aracaju, Sergipe, no dia 20 fevereiro 
de 1976, sob as determinações do General Adir 
Fiuza de Castro, Comandante da 6ª. Região Mili-
tar do Exército Brasileiro, no contexto da ditadura 
civil-militar.

O referido processo, movido junto à 5ª Vara 
da Justiça Federal na Bahia, foi apresentado 
pela advogada Romilda Noblat, conhecida por 
desempenhar um papel fundamental na defesa 
dos direitos dos presos políticos. As testemunhas, 
neste processo, foram o deputado federal Jackson 
Barreto de Lima – no então Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro (PMDB/SE) –, o advo-
gado e presidente do Clube Esportivo Cotinguiba 
Wellington Dantas Mangueira Marques e o candi-
dato a governador do Estado Marcélio Bonfim 
Rocha – na época no Partido dos Trabalhadores 
(PT/SE).  Eles, identificaram por unanimidade, 
conforme o memorando, o Coronel “Oscar” e o 
Major “Ribeiro”, que no período em que a ação 
foi movida, estavam destacando no I Exército, no 
Rio de Janeiro/RJ, como responsáveis pelas lesões 
físicas e emocionais deferidas contra Carvalho. 
No memorando, a autoridade do SNI registra a 
afirmação das testemunhas quanto aos nomes do 
mencionado Coronel e do Major como “factícios 

(sic)” responsáveis pelos atos de tortura, lesão e 
mutilação.  

O memorando, disponível no acervo do 
Arquivo Nacional, também destaca o comentário 
atribuído pela imprensa ao Procurador da Repú-
blica, João Oliveira Maia, que após examinar os 
autos do processo teria dito: “Não havia o que 
defender”, após a audiência transcorrida em 15 
de abril de 1985. Uma avaliação em si bastante 
reveladora do significado do caso.

A evocação desse ato bárbaro, de triste memó-
ria, ajuda a compreender a gravidade da repres-
são policial imposta, em outro acontecimento, a 
dois cidadãos brasileiros, no sábado, 29 de maio 
de 2021, em Recife, Pernambuco, por ocasião das 
manifestações pacíficas em prol de mais vacinas, 
por auxílio emergência de R$ 600,00 e contra a 
política negacionista do atual governo federal.

No episódio ocorrido em Pernambuco, em 
flagrante cena de abuso de autoridade uma vere-
adora ficou inconsciente – após ser atingida com 
spray de pimenta – e dois cidadãos que transitavam 
pelo local foram atingidos no rosto e sofreram muti-
lações nos olhos. Eles foram atingidos sem justifica-
tiva, a queima-roupa e a curta distância por balas de 
borracha disparadas por agentes das forças de segu-
rança pública que reprimiam as manifestações.

Nos dois lamentáveis acontecimentos – na 
operação de repressão militar denominada de 
“Cajueiro” e nas recentes manifestações contra 
o negacionismo, à pandemia e à atual crise 
econômica-social –, além da mutilação física e 
da, consequente, necessidade de assistência e de 
indenização às vítimas, observa-se, em ambos, 
a persistência da sensação de impunidade dos 
responsáveis que agem ancorados em um falso, 
distorcido e equivocado entendimento das leis, 
da ordem social e do Estado Democrático.

No primeiro acontecimento, a operação mili-

tar de caráter secreto, baseado na Lei de Segu-
rança Nacional, sequestrou, prendeu e torturou, 
conforme registros, cerca de 29 pessoas. Poste-
riormente, estes presos políticos foram salvos 
graças às denúncias realizadas pela imprensa 
que vazou informações dos sequestros promovi-
dos pela referida operação. Anos depois, alguns 
dos responsáveis pela operação foram “identifi-
cados”, mas não foram punidos.

 Já no segundo acontecimento, recentemente 
transcorrido sob as lentes dos meios convencio-
nais de comunicação e das redes sociais, as auto-
ridades da segurança pública de Pernambuco 
ainda não anunciaram os agentes responsáveis 
e, sobretudo, não identificaram de quem partiu 
a ordem para reprimir, atirar e mutilar transeun-
tes e participantes da manifestação democrática, 
ordeira e pacífica.

Diante disso, cabem aqui alguns questiona-
mentos. Teria sido, então, os disparos do spray de 
pimenta e das balas de borracha um ato de insu-
bordinação? Houve omissão do comando e das 
demais autoridades? Quem assumirá a responsa-
bilidade pelo cerceamento da liberdade de mani-
festação e pelas mutilações?

Seja qual for a razão – indisciplina, comando 
ou insensatez –, os graves atos mencionados 
atentam contra cidadãos indefesos, contra os 
direitos humanos e contra o Estado Democrático 
de Direito. E, como sabemos, não é preciso colo-
car a mão no fogo e nem dobrar a aposta, para 
avaliar as consequências de práticas de violência 
política impunes a partir de ações de alguns agen-
tes de segurança. Não há defesa para atos desta 
natureza, bem como, de nenhuma outra forma 
de violência. Portanto, precisamos ficar atentos, 
solidários e dispostos a criticar, rejeitar e se opor 
a todo tipo de barbárie contra cidadãos, a socie-
dade e a democracia.

Brasil, democracia e a violência política

   ARTIGO  |  José Vieira da Cruz


