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Maceió tem um braço 
essencial na política de saúde 
mental. As residências terapêu-
ticas são essenciais para devol-
ver dignidade a quem precisa 
de apoio e autonomia.   Página 5

Nos próximos sete dias, 
Alagoas não muda de cor 
em relação à  fase  para 
enfrentamento à Covid-19. 
O Estado permanece na fase 
amarela, aquela que flexibi-
liza, mas com responsabili-
dade. O anúncio do novo 
decreto foi feito pelo gover-
nador Renan Filho,  por 
meio das redes sociais. Sem 
novas flexibilizações, as 
medidas e restrições deter-
minadas no documento 
anterior  continuam em 
vigor. “Prorroguei por mais 
sete dias a fase amarela do 
Plano de Distanciamento 
Social. Alagoas segue avan-
çando na vacinação, redu-
zindo a ocupação de leitos 
de UTI e mortes por Covid-
19, mas seguiremos atentos 
à doença e ao comporta-
mento da variante Delta”, 
garantiu Renan Filho.

A história do futebol alago-

ano perdeu Lauthenay Perdi-

gão, que deixa um legado 

eternizado no Museu dos 

Esportes. As histórias do “Seu 

Lau” vão ser contadas  por 

várias gerações e lembradas 

com muito saudosismo. Coisa 

de quem cuidou muito bem 

daquilo que amava.   Página 10

   FUTEBOL

Lauthenay deixa décadas de 

história para futuras gerações

Maceió dispõe de 
sete residências 
terapêuticas

Decreto prorroga 
fase amarela por 
mais sete dias

   SAÚDE MENTAL

   COVID-19

STF reage à altura com
quem ataca democracia

AÇÕES DA SUPREMA CORTE REVELAM QUE ACABOU A PACIÊNCIA COM VALENTÕES DAS REDES SOCIAIS   Página 3

  RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA

Ame-se contempla cinco 
mulheres com cirurgias

Em um mês, desde o 
retorno, o Programa Ame-se 
já realizou cinco reconstru-
ções mamárias no Hospital 
Regional da Mata (HRM), em 
União dos Palmares. Antes do 
início do Programa eram reali-
zadas, pelo SUS, cinco recons-
truções mamárias por ano, no 
Estado de Alagoas. O objetivo 
da iniciativa é reconstruir a 
mama de mulheres mastecto-
mizadas, que precisaram reti-
rar pelo menos uma dos seios, 
em decorrência do câncer. 
Em janeiro, foi realizada a 
primeira cirurgia do Programa 
Ame-se, que teve de ser inter-
rompido em março, em razão 
da pandemia da Covid-19. 
Mas, com a diminuição da 
ocupação dos leitos hospitala-

res exclusivos para a Covid-19, 
o Programa retomou no dia 19 
de julho. A primeira paciente a 
fazer a cirurgia no retorno do 
Programa Ame-se foi a vende-
dora de cosméticos, Elielma 
dos Santos, 32 anos, que teve 
as duas mamas reconstruí-
das. Ela recebeu alta médica 
no dia seguinte e está em casa, 
com o esposo e as duas filhas: 
“Graças a Deus, ao doutor 
Marcelo e a doutora Fran-
cisca, estou recebendo total 
assistência. Estou me recu-
perando bem”. A vendedora 
lembra da ansiedade antes da 
cirurgia “para este momento 
tão especial” e afirma que “as 
mulheres mastectomizadas 
ficam muito abaladas psico-
logicamente”.

AZULINO DE CORAÇÃO,

Lauthenay eternizou a história de todas as camisas do futebol alagoano

ELIELMA DOS SANTOS

Foi a primeira contemplada com a cirurgia de reconstrução mamária, no período
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O NOVO ´NORMAL´ nos impulsiona à pressa pela recuperação do tempo perdido?

2 O DIA Alagoas

Expressão

EDITORIAL

Acontecimentos impactantes, como uma pandemia, 

provocam grandes transformações na sociedade. 

Durante tal evento, hábitos antes corriqueiros, passam a 

fazer parte de uma realidade inatingível, uma rotina não 

mais possível de ser concretizada. O abraço afável no 

familiar, no amigo, o cumprimento com o consagrado 

aperto de mãos, os encontros, as aglomerações, enfim, 

o contato humano passa a ser um tabu, um perigo à 

espreita, uma ameaça à civilização. 

Este cenário é profícuo para o surgimento de outras 

ameaças, como as chamadas doenças da alma ou 

psicossomáticas. Ansiedade, depressão, medo, pânico, 

tudo isso se soma numa aflição, impelindo as pessoas 

para um “lugar desconhecido”. Claro que esta realidade 

não pode ser generalizada, mas também, não se pode 

negar que parcela significativa da população, em grau 

maior ou menor, tem de fato respondido com esse 

conjunto de males à realidade da pandemia.  

Que se esclareça, também, que aqui tão somente se faz 

uma análise empírica, portanto, não se está falando 

de pesquisas, dados científicos, ou qualquer outra 

conclusão apurada por especialistas. Mas por outro 

lado essa observação prática é suficiente para suscitar 

alguns questionamentos, considerados importantes 

quando da retomada à normalidade. 

Assim, faz-se necessário discutir mais minuciosamente 

de que forma a sociedade deve se portar para esse “novo 

normal”. Debater o tema não só do ponto de vista de 

uma “vigilância sanitária” que a todos deve ser imposta 

e a todos se impõe, mas também discutir em que nível 

de aceleração as pessoas devem retomar suas atividades 

corriqueiras. 

Para ficar no âmbito da praticidade e da literalidade, 

não seria essa impulsão por movimento, já que se ficou 

por tanto tempo “parado”, sob os efeitos da pandemia, o 

responsável por algumas tragédias ocorridas no trânsito 

de Alagoas? As pessoas estão mais impacientes, impru-

dentes, até? Como se quisessem “recuperar o tempo 

perdido?”. Essa pressa leva à desatenção na condução 

de veículos automotores? Terá alguma relação o retorno 

ao “novo normal” com a barbárie no asfalto?

Vale lembrar, mais uma vez, que aqui é pura conjectura, 

apenas questionamentos e provocações para a neces-

sidade de um estado de alerta mais enfático, pois essas 

tragédias tem feito muitas mortes violentas no trân-

sito em um espaço curto de tempo. Não que antes não 

houvesse mortes no trânsito, assaltos, assassinatos, mas 

é válido questionar até que ponto a ânsia para o retorno 

às atividades do cotidiano não é capaz de potencializar 

tais acontecimento trágicos.  É válido, também, analisar 

se é possível minimizar essa realidade e quais aspectos 

podem ajudar nessa busca. 

Bem, para todos os efeitos uma coisa pode ser afir-

mada - na rotina diária, com ou sem os efeitos de uma 

pandemia: desacelerar é preciso.

Desacelerar é preciso

É certo que Bolsonaro tem apoio dos militares de pijama e dos 
tiozões do zap, mas isso não significa que ele terá força suficiente 
para aplicar o golpe nas instituições e instaurar a sua ditadura 2.0

Perdido nas suas pretensões eleitorais e políticas, sendo cercado 
por todos os lados, Jair Bolsonaro deve tentar a sua última cartada 
com a uma tentativa de golpe, instaurando uma nova ditadura no 
país. Resta saber quem seguirá o ‘mito’ nessa aventura em pleno 
século 21.

É certo que Bolsonaro tem apoio dos militares de pijama e dos 
tiozões do zap, mas isso não significa que ele terá força suficiente 
para aplicar o golpe nas instituições e instaurar a sua ditadura 2.0.

Bolsonaro já defenestrou inúmeros generais do seu governo, 
envergonhando todos eles publicamente. O último episódio de 
desfile de carros de combate enferrujados e antigos em frente ao 
Palácio do Planalto, numa clara demonstração de intimidação ao 
STF e ao parlamento, mostra em tons bufanescos em que nível 
estamos em matéria de ameaça bolsonarista.

A próxima e mais perigosa ameaça pode acontecer no dia da 
Independência do Brasil (7 de setembro), cuja turva bolsonarista 
está em franca mobilização. Até agora não dá para dizer se eles vão 
fazer algo parecido com o que Donald Trump tentou nos EUA logo 
após a derrota eleitoral, mas é quase certo que tentarão. Afinal, 
Bolsonaro não terá a menor chance na próxima eleição e só resta 
a ele seus transloucados agitadores geriátricos o caminho de um 
novo golpe ‘militar’ estabelecendo uma nova ditadura no Brasil.

O certo judicial está cada vez mais perto do núcleo familiar do 
presidente. Hoje a Polícia Federal, por ordem do ministro Alexan-
dre de Moraes está realizando buscas nas casas do cantor deca-
dente Sérgio Reis e de um pastor e deputado federal pelo Rio de 
Janeiro. É quase óbvio que esta é apenas a primeira medida para 
chegar aos líderes do tal do ‘gabinete do ódio’, supostamente lide-
rado pelo filho 02, também conhecido como Carluxo, que é verea-
dor no Rio de Janeiros.

Há muito tempo que Alexandre de Moraes, a cúpula do Judi-
ciário e todas as pedras das praias alagoanas sabem que existe no 
Brasil um poder paralelo nas redes sociais difundindo notícias 
falsas e propaganda de remédios ineficazes contra Covid. Esse 
‘exército virtual’ é poderoso no sentido que interfere na opinião 
pública, produzindo verdadeiros zumbis digitais, que reproduzem 
essas mentiras todos os dias em todos os cantos do país.

Claro que o bolsonarismo vai passar, mas deixará inúmeras 
feridas abertas, principalmente em várias camadas da sociedade 
que acreditavam e acreditam nas mentiras ditas todos os santos 
dias, principalmente depois de 2016.

A luta pós-bolsonarismo será restabelecer a verdade na socie-
dade brasileira, criando um novo patamar para que o país possa 
sair desse atoleiro fantasioso que vivemos desde a posse do capitão 
reformado.

Que haja luz diante das trevas.

Facebook – https://www.facebook.com/toinhopereira
Instagram – https://www.instagram.com/toinho_

pereira0748/
Twitter – https://twitter.com/antoniotoinho07

Sem saída, Bolsonaro
parte para o tudo ou nada
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BOLSONARISTAS querem a qualquer custo o impeachment de ministros do STFPoder

O cantor Sérgio Bavini 
(Reis) e o deputado fede-
ral (bolsonarista) Otoni de 
Paula (PSC-RJ) foram alvos 
de mandados de busca e 
apreensão expedidos pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) na sexta-feira passada. 
A  Po l í c i a  Fe d e r a l  ( P F ) 
cumpriu os mandados expe-
didos pelo ministro Alexan-
dre de Moraes que atendeu 
ao pedido da subprocura-
dora Lindora Araújo.

Em nota, a PF informou 
que o objetivo das medi-
das é apurar um eventual 
cometimento de crime de 
incitar a população através 
das redes sociais a “praticar 
atos violentos e ameaçado-
res contra a Democracia, o 
Estado de Direito e suas Insti-
tuições, bem como contra os 
membros dos Poderes”.

Ao todo, treze mandados 
foram cumpridos pela PF. 
Houve busca em proprie-
dades de Sérgio Reis e no 
gabinete do deputado Otoni, 
na Câmara Federal. Além 
do cantor e do deputado, 
também foram alvos: Alexan-
dre Urbano Petersen, Antô-
nio Galvan, Bruno Henrique 
S e m c z e s z m ,  E d u a r d o 
Oliveira Araújo, Juliano da 
Silva Martins, Marcos Antô-
nio Pereira (Zé Trovão), 
Turíbio Torres e Wellington 
Macedo de Souza.

Os agentes foram a 29 
endereços no Distrito Fede-
ral, seis em Santa Catarina, 
dois em São Paulo, um no 
Rio de Janeiro, um no Mato 
Grosso, um no Ceará e outro 
no Paraná.

O plano
Sérgio Reis almoçou com 

o presidente Bolsonaro (sem 
partido), ao lado do presi-
dente da Associação Brasi-
leira dos Produtores de Soja 
(Aprosoja) Antônio Galvan, 
na mesma semana em que 
convocou movimento anti-
democrático marcado para 
o próximo 7 de setembro em 
Brasília. 

Segundo o cantor, os 
produtores de soja que esta-
vam financiando os atos 
golpistas em favor do presi-
dente e contra o STF, mas, 
agora, eles negam qualquer 
aporte de recursos em apoio 

ao movimento do dia 7 de 
setembro e dizem “defender 
a democracia”.

Ap ó s  e s s e  e n c o n t ro, 
Sérgio Reis encaminhou um 
áudio para o amigo “Marce-
lão” dizendo que se reuniu 
com 40 plantadores de soja, 
“os grandes do país”, e que 
eles tinham bancado “a ida 
de 400 índios para Brasília”. 

Ainda durante o áudio, 
Reis afirmou que “se em 30 
dias não tirarem os caras 
[ministros do STF] nós 
vamos invadir, quebrar tudo 
e tirar os caras na marra. 
Pronto! É assim que vai ser. A 
coisa tá [sic] séria”.

A  e s p o s a  d o  c a n t o r, 
Ângela Bavini relatou que 
após a repercussão negativa 
de suas falas, Reis estava 
deprimido, passando mal e 
com crises de diabetes. “Ele 
pode até ser preso”, disse 
Ângela.

“Ele está muito triste 
e depressivo porque foi 
mal interpretado. Ele quer 
apenas ajudar a população. 
O Sérgio foi induzido por 
pessoas que dizem estar 
em um movimento tran-
quilo. No fim, todo mundo 
vaza, e sobra para ele, que é 
uma celebridade”, completa 
Ângela.

O deputado federal Otoni 
disse, após ser alvo de busca 
e apreensão, que não vai 
recuar “um milímetro” em 
relação aos seus posiciona-
mentos. Em uma mensagem 
divulgada em sua rede social, 
Otoni de Paula afirmou que 
“dentro do que a democra-
cia permite” ele manterá sua 
postura.

“Não, eu não fiz nada para 
ser preso, ok? Claro que nós 
estamos vivendo um estado 
de exceção no Brasil, é claro, 
portanto em um estado de 
exceção você pode ser preso”, 
disse o deputado.

DEMOCRACIA Treze mandados foram cumpridos pelos policiais federais em DF, SC, SP, RJ, MT, CE e PR

PF apura crime de incitação 
de atos violentos e ameaças

AMEAÇAS

Os bolsonaristas Sérgio Reis e Otoni de Paula recuaram nas declarações, mas foram alvo de operação da Polícia Federal
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Ariel Cipola
Repórter Ministro 

Alexandre de 

Moraes expediu 

os mandados 

de busca e 

apreensão



O Ministério Público Fede-
ral de Alagoas (MPF/AL) inves-
tiga a instalação irregular de 
cemitérios na Praia do Francês, 
em Marechal Deodoro, Litoral 
Sul do Estado. A informação foi 
confirmada pela assessoria de 
comunicação do MPF/AL, na 
sexta-feira passada. O proce-
dimento foi instaurado em 
setembro de 2020, “para apurar 
possíveis irregularidades na 
construção de dois cemitérios 
na AL-101-Sul”. 

Há suspeita, levantada 
pela comunidade local, de que 
os empreendimentos foram 
liberados pela Prefeitura de 
Marechal sem a documen-
tação exigida pela legislação 
ambiental. Ou seja, sem as 
licenças ambientais, já que o 
local escolhido para a constru-
ção dos cemitérios é uma área 

de restinga e faz parte da APA da 
Ilha de Santa Rita, que é prote-
gida por legislação federal.

Em nota à imprensa, o 
MPF/AL esclareceu seu posi-
cionamento, tomando uma 
decisão completamente 
oposta à Promotoria do Meio 
Ambiente do MPE/AL em 
Marechal Deodoro, que igno-
rou a denúncia e arquivou o 
caso. De acordo com a nota, o 
procedimento investigativo foi 
aberto pela Procuradoria Geral 
da República (PGR) em Alagoas 
antes da representação formu-
lada pelo Instituto Salsa-de-
-Praia, que faz parte do Fórum 
Nacional da Sociedade Civil 
nos Comitês de Bacias Hidro-
gráficas (FONASC). “Assim, o 
ofício do Comitê das Bacias foi 
juntado ao procedimento que 
já existia, a fim de apurar possí-
veis irregularidades na constru-
ção de desses dois cemitérios 
na AL-101 Sul”, esclarece.

A assessoria do MPF infor-
mou ainda que “diversas dili-
gências foram empreendidas, 
inclusive a própria municipa-
lidade cancelou a Autorização 
Ambiental Prévia nº 009/2020, 
em nome da pessoa jurídica 
empresarial Memorial de 
Luto Renascer, que desistiu do 
empreendimento. Após essa 
decisão, as apurações centra-
lizaram-se na construção do 

empreendimento Ecomemo-
rial de Alagoas Cemitério”, na 
rodovia AL-101-Sul.

Posição do Ibama 
No entanto, segundo a 

assessoria do MPF/AL, o Ibama 
constatou que os empreen-
dimentos Ecomemorial de 
Alagoas e Memorial de Luto 
Renascer não constituem área 
federal e unidade de conser-

vação federal, bem como 
não abrangem mais de uma 
unidade da federação, terra 
indígena ou qualquer corpo 
hídrico de domínio federal, de 
modo que não se vislumbrou 
competência do Instituto para 
conduzir o licenciamento da 
obra”. 

A Secretaria do Patrimônio 
da União (SPU) manifestou-
-se no mesmo sentido. Mesmo 
assim, como a matéria não 
envolve lesão a bens, órgãos 
ou a entidades federais, o MPF 
promoveu o declínio de atri-
buição ao promotor natural, 
no Ministério Público Esta-
dual de Alagoas (MPE/AL). “No 
momento, o procedimento 
encontra-se na 4ª Câmara de 
Coordenação e Revisão (CCR) 
do MPF, em Brasília, aguar-
dando análise”, acrescenta a 
assessoria do MPF/AL. Com 
isso, resta agora, que o MPE 
apure o caso.

IBAMA alega que área no Litoral Sul não é de competência federalEstado
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UM DOS EMPRESÁRIOS já desistiu, mas o outro empreendimento segue oferecendo serviço mesmo sem autorização para funcionar

MPF investiga construção de 
dois cemitérios no Francês

Ricardo Rodrigues 
Repórter

O  M P E / A L  t a m b é m 
recebeu denúncia contra a 
instalação dos cemitérios 
no Francês, mas decidiu 
arquivá-la alegando falta de 
interesse do denunciante, 
o engenheiro civil Antônio 
Araújo. “Depois da denúncia, 
o denunciante pediu ajuda 
para conseguir um docu-
mento que a Prefeitura tinha 
lhe negado; o MP conseguiu, 
entregou esse documento 
a ele, mas o denunciante 
sumiu, não se interessou 
mais pelo caso e a denúncia 
foi arquivada”, informou a 
assessoria do MPE/AL. 

No entanto, o engenheiro 
Antônio Araújo, que integra o 
Movimento da Sociedade Civil 
de Combate a Corrupção em 
Marechal Deodoro (MSCCC), 
nega que tenha desistido 
da denúncia. Segundo ele, a 
promotora Maria Aparecida 
arquivou a denúncia de forma 
extemporânea, sem respeitar 
nem o prazo de 60 dias esti-
pulado por ela para analisar a 
caso. Por conta disso, o enge-
nheiro decidiu representá-la à 
Promotoria Geral de Justiça, à 
Corregedoria do MPE/AL e ao 
Conselho Nacional do Minis-
tério Público (CNMP). 

Araújo disse que a postura 
da promotora “foi omissa 
e conivente com um crime 
ambiental em curso”. Ele 
está disposto a ir às últimas 

instâncias judiciais contra 
a promotora Maria Apare-
cida, que depois de arquivar a 
denúncia contra a instalação 
dos cemitérios foi promovida 
para a Promotoria da Capital, 
deixando a comarca de Mare-
chal Deodoro. Na vaga dela, 
segundo a assessoria do MPE/
AL, foi designado um promo-
tor de Justiça substituto, até 
que a Procuradoria Geral de 
Justiça indique um titular. 

A informação foi confir-
mada pelo policial federal 
aposentado Jorge Venerando, 
i n t e g ra n t e  d o  M S CCC . 
Segundo ele, junto com a 
denúncia, o Movimento enca-
minhou um parecer técnico, 
muito bem fundamentado, 
mostrando a inviabilidade dos 
dois empreendimentos numa 
área de proteção ambiental. 

Para Venerando, os empre-
sários poderiam escolher 
outro local, fora da área de 
proteção ambiental, para 
construir os dois cemitérios. 
“Um dos empreendimen-
tos já desistiu; falta o outro, o 
Ecomemorial, que já estaria 
em funcionamento, embora 
todo irregular”, acrescentou. 
“Caso esse cemitério que 
restou não seja desativado, 
poderá causar impacto de 
vizinhança e crime ambien-
tal numa área de restinga, de 
proteção ambiental”, funda-
menta.

MP de Alagoas arquivou a denúncia

CEMITÉRIO VERTICAL

Ecomemorial já está em funcionamento em Marechal Deodoro
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Em continuidade aos 
serviços de recuperação de 
malha viária, a Prefeitura de 
Maceió triplicou o número 
de equipes da operação tapa-
-buraco e intensificou as 
ações em vias que recebem 
grande fluxo de veículos. Com 
o tempo firme, a Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
(Seminfra) utilizou, em uma 
semana, cerca de 340 tone-
ladas de asfalto para garan-
tir melhor trafegabilidade e 
segurança aos condutores.

“Com o final da quadra 
chuvosa, estamos intensifi-
cando as ações de tapa-bura-
cos para trazer conforto para 
a população. Além de execu-
tar este importante serviço, 
nossos técnicos estão finali-
zando um levantamento de 
ruas e avenidas com grande 
fluxo de veículos para iniciar-
mos também as obras de 
recapeamento”, afirmou o 
secretário municipal de Infra-
estrutura, Nemer Ibrahim. 

“Nossa missão não é 
apenas tapar o buraco ou 
recapear, mas melhorar, 
inclusive, os acessos e repen-

sar a acessibilidade para a 
cidade de Maceió”, completou 
o secretário.

Desde janeiro, a Seminfra 
levou a operação tapa-buraco 
a mais de 210 vias e a 34 bair-
ros, entre eles: Tabuleiro do 

Martins, Jacintinho, Bebe-
douro, Benedito Bentes, Jati-
úca, Centro, Vergel do Lago, 
Ponta Verde, Trapiche da Barra, 
Jaraguá, Feitosa, Rio Novo, 
Prado, Antares, Levada, Serra-
ria, Pajuçara, Cidade Universi-

tária, Ponta Grossa, Jacarecica, 
Mangabeiras, Chã de Jaqueira, 
Ipioca, Cruz das Almas, Petró-
polis, Poço, Santa Amélia, 
Bom Parto, Clima Bom, Farol, 
Pinheiro, Santa Lúcia, Chã de 
Bebedouro e São Jorge.

A população pode enviar as 
demandas referente a reparos 
de vias por meio do aplicativo 
de mensagens, WhatsApp, no 
número: (82) 98714-1010, de 
segunda a sexta-feira, de 8h às 
14h.

MALHA VIÁRIA de 34 bairros da capital está recebendo melhoriasCotidiano
EQUIPES FORAM TRIPLICADAS para dar conta do recado; 340 toneladas de asfalto estão sendo empregadas

Prefeitura de Maceió reforça 
a operação tapa-buracos

Secom Maceió
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ALÉM DO CONFORTO,

Ruas asfaltadas garantem melhor tráfego e mais segurança aos condutores

RECOMPOSIÇÃO

de asfalto está sendo feita tanto na parte baixa quanto na parte alta da cidade

INVESTIMENTO

Centenas de toneladas de asfalto estão sendo usados nos trabalhos

QUALIDADE

Prefeitura busca levar serviços adequados de melhoria nas ruas

F
o

to
s:

 G
a

b
ri

e
l M

o
re

ir
a



22 a 28 de agosto     |     20216 O DIA Alagoas



SEMANA de celebrar idade nova, sucesso e renovar as energias

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalha Aí
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RENOVANDO A FÉ

Em visita à Basílica 

de Nossa Senhora 

Aparecida, a 

dermatologista 

Ana Macedo 

agradeceu por 

estar naquele 

lugar e poder 

renovar sua Fé 

junto com sua 

família. “Energias 

renovadas nesse 

lugar mágico!”

PARABÉNS!

A jornalista Nathália 

Lopes completou 

idade nova na 

última quinta-feira 

(19). Ela comemorou 

a chegada no novo 

ciclo entre amigos 

e familiares e com 

esse bolo linnnndo!

VAI TER CELEBRATION 

WEEK!

O Celebration 

anunciou a 

agenda de 

eventos para a 

virada do ano 

em Maceió.

O réveillon 

já tem Wesley 

Safadão e Leo 

Santana como 

atrações confir-

madas, e agora, 

divulgaram a lista de 

festas que animam 

as prévias na capital. 

Confere tudo no @

reveilloncelebration

SEMANA DO 

CAFÉ´22

O Café de La Musique 

também confirmou a 

semana de eventos 

para a virada de 

ano em Maceió. Por 

lá acontecem as 

festas: SURURU com 

Pedro Sampaio + 

Kvsh,  VEM ME AMAR 

com Zé Vaqueiro + 

Nattan,  PLAYA com 

Vintage Culture, 

DUB TROPICAL com 

Dubdogz e BAILE 

DO PISEIRO com os 

Barões da Pisadinha

DUPLA COMEMORAÇÃO

Estela Nascimento 

tem muitos 

motivos para 

celebrar. Esta 

semana ela 

completou 4 meses 

no comando do 

Programa Agenda 

e ainda os 40 

anos do Sistema 

Brasileiro de 

Televisão, o SBT

ROLÊ EM SAMPA

Thayana Kowalski 

e Marcelly Moura 

são tão amigas que 

parecem gêmeas. 

Esta semana elas 

foram dar um 

“rolê em Sampa”, 

para atualizar as 

tendências de 

moda para a 

próxima estação
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“FORÇA DE MULHER” reúne as potencialidades e caraterísticas de Mel Nascimento                     

   Màcleim   |  macleim@hotmail.com

Colunista

Depois do Play

Evocação dos Orixás
‘Força de Mulher’é um álbum bem representa-
tivo de todas essas potencialidades e caracte-
rísticas da artista alagoana, tendo como pano 
de fundo – que em vários momentos assume o 
protagonismo – o intenso discurso do empodera-
mento feminino e resistência das minorias pelas 
lutas sociais atávicas ao povo brasileiro!‘Meu 
Zambelê’ (Toni Edson) abre o álbum batendo 
asas e voando com Juó e Macacauá, apresen-
tando a tônica de toda negritude e força que 
permeiam esse trabalho. A começar pela intro-
dução, nas convenções que se repetem várias 
vezes, como a avocar a atenção para algo que 
está para acontecer e requer foco.Expressões 
originárias do linguajar da nossa ancestralidade 
africana povoam a letra e nos reconectam com 
o que nos é embrionário, trazendo, à memó-
ria, palavras como: assuncê, supapo, aguacê, 
zambelê, saracuteia e encerrandocom xirê, uma 
palavra iorubá, que significa roda ou dança utili-
zada para evocação dos Orixás. Portanto, nada 
mais apropriado para acender os trabalhos.
Sem dar fôlego ao ouvinte, ‘Força de Mulher’ 

(Arnaud Borges e Mel Nascimento), música que 
dá título ao álbum, tem em sua atmosfera rítmica 
um quê de calmaria, porém, como as que prece-
dem tempestades, implícita na forçados ataba-
ques e dos versos que dizem: “Luto coma força de 
Dandara / Com braços de mulher Quilombola / 
E trago na voz a luta / Que mostra minha força e 
minha cor.” Na sequência, ‘Meu Belo Mandacaru’ 
(Gustavo Gomes e Mirian Monte) põe os pés no 
Sertão nordestino e o arranjo na hibridez das 
distorções das guitarras, amalgamadas ao ritmo 
regional, numa globalização de gêneros tantas 
vezes experimentada por tantos. Embora este-
jamos abaixo da Linha do Equador e Cuba seja 
um pontinho acima dela, a salsa está bem ali, na 
faixa 4 ‘O Grito’ (May Honorato) e nodadivoso 
passeio em gêneros musicais, que esse trabalho 
proporciona!

Discursos Variados
Em ‘Negra Soul’ (Arielly Oliveira) chegamos à 
metade do repertório, composto de dez músi-
cas.Para cada uma delas, praticamente, um(a) 
compositor(a) diferente. Isso demonstra a diver-

  Nascimento no Xirê
Apraz-me apreciar um trabalho, no qual é percep-
tível a realização conceitual. Em outras palavras, 
um trabalho artístico, sobretudo fonográfico, que 
foi pensado e gestado a partir de um conceito 
pré-definido. Gosto da ideia onde o conceito 
estabelece os parâmetros, de tal maneira que 
logo torna-se compreensível à primeira audição. 
‘Força de Mulher’, segundo álbum da cantora e 
compositora alagoana Mel Nascimento, certa-
mente, tem essas características bem evidentes. 
Embora, o ecletismo de ritmos e gêneros, que 
formata o repertório do álbum, possa parecer um 
tanto paradoxal. Porém, a questão conceitual vai 
além dessas peculiaridades. Até porque, como a 
própria Mel Nascimento já declarou, esse álbum 
é uma espécie de encadeamento do que ela vinha 
fazendo em seus projetos: “Sempre com três fren-
tes em sua temática: a música autoral alagoana, a 
resistência negra e o empoderamento da mulher”.
Aos 13 anos, Mel Nascimento começou sua lida 
na seara da música, cantando em coros, como 
a Camerata Pró Música de Alagoas. Depois, 
enquanto conquistava o seu bacharelado em 
Canto, foi vocalista de um grupo que teve uma 
trajetória bastante exitosa na cena aquariana, o 
grupo Malacada. Certamente, Mel Nascimento 
não é uma artista de queimar etapas e sabe da 
importância em criar musculatura musical para 
que o desenvolvimento de sua arte não retroaja. 
Por isso, ela também atuou como backing vocal 
para vários artistas alagoanos, em gravações 
e shows. Assim, foi construindo sua trajetória, 
fazendo shows em nossa latitude e além-fron-
teiras. Mel Nascimento impressiona pela forte 

postura cênica e potência vocal, cujo timbre 
intenso e singular está inteiramente ajustado 
ao repertório e ao discurso de suas inquieta-
ções musicais e sociais. Além disso, ela trafega 
em vários gêneros da música negra, que vão do 
samba ao funk, passando pelos ritmos de matizes 
africanas.

sidade e a coletividade desse trabalho, que, não 
por acaso, é fruto de um financiamento coletivo. 
É em ‘Negra Soul’ que o lugar de fala do empode-
ramento da mulher negra e sua ancestralidade 
se faz presente: “Minha cor, black do gueto soul/ 
Sinta a África em ti, sinta a África em ti.”Aqui, o 
contrabaixista Misael Dantas, que assina a dire-
ção musical do álbum, firma sua participação 
como músico,num longo solo de contrabaixo, 
que termina em fad out. Daqui por diante, até 
chegar à última faixa do álbum, os discursos vão 
variando e também as preferências rítmicas, 
passando por uma grata surpresa em ‘Pagode 
de Canto de Parede’ (Telma Cesar), como se fora 
uma taieira  estilizada, sem os tempos fortes do 
tambor, de letra inteligente e bem aos moldes da 
Telminha.
Diante de tantos lançamentos de músicas para 
boi dormir, pastéis de feira que não se sustentam 
em pé sem os modismos regurgitados, Força 
de Mulher, Mel Nascimento e o seu compro-
misso em reunir a maior quantidade possível de 
mulheres compositoras,revigora-nos a certeza 
de que a tal pós-modernidade oca jamais será 
hegemônica,e nos fiúza a convicção de que 
a fonte que gerou, por exemplo,Mestra Luiza 
Simões, Mestra Maria Benedita, Mestra Maria do 
Padeiro e Mestra Hilda não secará tão cedo! Ah, 
e para não parecer que eu sonegaria essa infor-
mação, esse álbum foi pré-selecionado para o 
Grammy Latino. Sinceramente, torço para o êxito 
nesse sentido, embora, soe para mim como o 
Oscar. Ou seja, não é sinônimo do que eu assisti-
ria!

SERVIÇO
Força de Mulher, Mel Nascimento
Plataformasdigitais: Spotify, Deezer, YouTube, 
Apple Music, Amazon Music
Plataforma física: Em pencard, pelo fone 82 
996141658
Preço: 30,00



ESTILO
NÃO EXISTEM impossíveis quando o sonho comanda a vida. ACREDITE E LUTE!

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista Social

Sociedade com

  In destaque
O Papa Francisco nomeou, 
na quarta-feira passada, 18, 
o novo bispo da diocese de 
Penedo (AL). Dom Valdemir 
Ferreira dos Santos, bispo 
diocesano de Amargosa (BA), 
veio suceder Dom Valério 
Breda, falecido em 16 de 
junho do ano passado. A 
Presidência da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) enviou saudações ao 
bispo.

  Celebration 
2022
O Réveillon CELEBRATION 
2022, já iniciou suas vendas 
e está a todo vapor. O staff já 
divulgou três grandes atra-
ções de renome para esquen-
tar as turbinas da galera 
antenada que vai viver esse 
momento único e mágico. 
Entre os bons, estão eles: 
Wesley Safadão, o gigante Léo 
Santana e Marília Mendonça. 
Vai ser enlouquecedor!!!

  #Enxergue
ComRespeito
No dia 28 de junho, come-
morou-se o Dia do Orgulho 
LGBTQIA+. Um dia que virou 
sinônimo de luta, de que 
todas as pessoas podem e 
devem ser livres e, principal-
mente, respeitadas. Mas essa 
atitude tem que acontecer 
todos os dias. Vamos juntos 
transformar nossa sociedade 
em um lugar melhor para 
todos.
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O MAIS FESTEJADO | 

O grande aniversariante da 

semana é o presidente do 

STI do Açúcar, Jackson de

Lima Neto. Parabéns, 

Presidente!

PODEROSO |

Aplausos para o fotógrafo Flávio 

Cansanção, que sempre “ahazza” 

em seus luxuosos click’s

TODA ELA | 

A coluna de hoje é dedicada à Miss 

Distrito Federal CNB, Caroline Teixeira, 

por conta de conquistar a coroa do 

Miss Brasil Mundo 2021. #aplausos

TBT DE SUCESSO | 

Rose Carrel, ladeada pela Miss 

Alagoas Rafaela Pinheiro e o 

confrade Aroldo Marques, que 

em outubro está preparando 

mais um festerê de sucesso Feijoada 

by Harold. Aguardem news!

DIVERSIDADE | 

O concurso Miss Brasil 2021, pela 

primeira vez em 60 anos, teve a 

participação de uma mulher trans 

na disputa pela coroa. Dentre as 48 

candidatas, a poderosa Rayka 

Vieira, de 26 anos, foi o 

destaque no concurso

MUNDO MISS | 

A bela Carolina Borçato, representou 

Alagoas no Miss Brasil CNB 2021, 

com um luxuoso traje típico 

homenageando o filé e a pesca 

do sururu. O traje assinado pelo 

renomado estilista Júnior Toledo 

ficou no Top10 dos melhores 

trajes típicos do concurso
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  Ampliando direitos
Destaque e aprovados pela Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados, 
pelo menos dois projetos de leis estão transitando em 
Brasília para ampliar e garantir os direitos da nossa 
população idosa.Um teve aprovação no dia 16 de 
agosto e trata da prioridade escalonada em favor dos 
mais idosos. Hoje o Estatuto do Idoso já prevê priori-
dade especial para maiores de 80 anos. A nova lei cria 
um escalonamento para um atendimento prefe-
rencial de acordo com a idade. Ou seja, pelo texto 
aprovado, salvo em casos de urgência ou emergência 
médica, os mais idosos serão atendidos antes dos 
menos idosos na seguinte ordem: centenários, nona-
genários, octogenários, septuagenários e, por fim, 
sexagenários. O projeto tramita em caráter conclu-
sivo e ainda será analisado pela Comissão de Cons-
tituição e Justiçae de Cidadania (CCJ). A segunda lei 
aprova tratamento isonômico de idosos em institui-
ções de longa permanência, independentemente de 
origem, raça, sexo, cor, sendo vedada qualquer forma 
de discriminação, com a preservação da dignidade 
em todas as situações. O texto foi aprovado no dia 
17 de agosto e a proposta será ainda analisada, em 
caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJ).

  A culpa é de quem?
Um fato aterrorizante envolvendo uma idosa de 
101anos de idade que ocorreu em Maceiópor 
vários anos foi destacado pela mídia regional 
como múltiplos maus tratos e acomete-a a morte. 
O destaquetambém teve repercussão nacional 

nos diversos meios de comunicações esegmentos 
sociais. A lamentável ocorrência ganhourepercus-
são negativa no quesito tão desejado por todos nós 
maceioense,que é ver Maceiócomo uma cidade 
amiga da pessoa idosa. Identificada como Maria 
Izabel de Jesus dos Santos, a idosa foi resgata para o 
Hospital Geral do Estado (HGE) em estado deplorá-
vel, na noite da última quarta-feira (11),desnutrida, 
confusa e não conseguia se comunicar. Decorrên-
cia de maus tratos e de abandono pela família há 
mais ou menos 05 anos, dona Maria estava há 30 
dias prostrada em uma cama e dependia da cari-

dade de vizinhos para alimentação, higiene pessoal 
e administração de medicamentos. Lamentável 
ainda foram os diversos depoimentos deferidos pela 
vizinhança nas redes sociais, acusando setores de 
proteção publica do idoso no estado de não tomarem 
providências da situação quando denunciado, há 
alguns atrás. Na terça-feira (17), o HGE atualizou o 
estado de saúde de Maria Izabel, que estava inter-
nada na Área Amarela. “Após a realização de exames, 
a equipe assistencial diagnosticou um derrame pleu-
ral bilateral moderado, o que reafirma o quadro de 
saúde como grave”, e hoje infelizmente ela foi a óbito.

COMISSÃO DA CÂMARA aprova escalonamento de prioridade para os idosos

   Francisco Silvestre   |  silvestreanjos@bol.com.br

Jornalista e gerontólogo

Poder Grisalho

  Contagem Progressiva
Baseada no seguinte complemento textual desta introdução apresentamos a inspiração que tivemos 
para editartoda semana (desde março 2020), a nossa contagem progressiva. Uma contagem regressiva 
é quando tudo o que está entre você e seu objetivo é uma certa quantidade de dias. Quando o tempo 
passa, o objetivo é automaticamente alcançado. Você está simplesmente contando os dias para indicar 
quanto tempo resta.Mas o Omer não é uma contagem regressiva. Quando os judeus saíram do Egito, 
eles estavam impregnados com a imoralidade da terra. Pense em um príncipe que viaja por uma estrada 
solitária e derepente cai em um poço profundo do qual não consegue emergir. Ele consegue sobreviver 
por meses e meses no poço até que é resgatado por um poderoso rei. O rei está impressionado com o 
príncipe e oferece-lhe a mão de sua filha em casamento. Mas o príncipe acaba de ser libertado de um 
buraco profundo. Ele está sujo, machucado e despenteado. Ele precisa tomar banho, limpar suas feridas, 
mudar de roupa e preparar-se antes que ele possa casar com a princesa.Assim, também, D’us salvou a 
nação judaica do abismo da escravidão egípcia e nos ofereceu um vínculo eterno com a Torá. Mas está-
vamos tão sujos, impregnados pelo modo de vida egípcio, nos tornando inaptos a receber a Torá naquele 
momento.Os 49 dias até Shavuot nos foram dados como um tempo para nos purificar e nos preparar 
para o mais monumental dos casamentos: D’us e o povo judeu. Contamos progressivamente porque 
cada dia crescemos um nível mais alto, um passo a mais que nos aproxima em direção a nos tornarmos a 
nação escolhida por D’us.A cada ano contamos de novo, pois o Omer é uma época de refinamento espi-
ritual. Nós não contamos os dias que passam. Em vez disso subimos mais um degrau, progressivamente.
(Malkie Janowski: Equipe Pergunte ao Rabino de Chhabad.org.)



  A volta do 
torcedor 1
Com a promessa que o torce-
dor já estaria de volta aos 
estádios de futebol, agora, 
na fase de volta da Série B, os 
protocolos ainda não foram 
definidos e fechados. No 
entanto, a CBF, juntamente 
com federações e clubes, já 
trabalha nesse documento 
e em 30 dias, garantem os 
mais apressados, que isso vai 
ocorrer. Inicialmente com 
10% da capacidade dos está-
dios e com toda segurança 
possível.

  A volta do 
torcedor 2
No protocolo já alguns 
compromissos dos orga-
nizadores, como o uso de 
máscara, as duas doses da 
vacina ou a imunização com 
dose única, testes 48 horas 
antes dos jogos para quem 
ainda não foi vacinado e 

distanciamento. É tudo isso 
que não vai ser cumprido. 
Exemplo disso foram os 
jogos Flamengo X Olím-
pia do Paraguai e Atlético 
Mineiro X River Plate, ambos 
pela Copa Libertadores da 
América, onde muita gente 
não usou máscara e ficou 
quase todo mundo colado 
um no outro. Isso é Brasil...

  Jogos de 
CRB e CSA
Depois de encerrar a 
primeira fase com um 
empate contra o Operá-
rio, jogando em casa e 
deixando escapar dois 
pontos preciosos, o CRB 
vai enfrentar o Remo neste 
sábado em Belém/PA. Já 

o CSA foi à cidade gaúcha 
de Pelotas e conquistou 
uma grande vitória – 1 a 
0 - diante do Brasil, assu-
mindo a 10ª colocação na 
classificação. Seu próximo 
compromisso será na 
terça-feira (24), contra o 
Náutico, que vem despen-
cando na tabela, com o 
jogo em Maceió.

AZULINO CONVICTO E DESPORTISTA sem cores nem bandeira na mesma pessoaEsportes

A l a g o a s  p e r d e u ,  n a 
semana passada, o maior 
historiador e, de longe, o mais 
apaixonado pelo futebol local. 
Lauthenay Perdigão partiu 
aos 86 anos devido à insufi-
ciência cardíaca. Mas antes 
de nos deixar, ele emocionou, 
motivou e, acima de tudo, 
ensinou o que é guardar com 
carinho as lembranças do 
futebol.

É impossível, por exem-
plo, falar do Rei Pelé sem asso-
ciar a história da maior praça 
esportiva do estado à história 
de Lauthenay. Isso porque, 
além de ser um colecionador 
e conhecedor dos fatos, ele 
já fazia parte da história do 
Trapichão antes mesmo da 
construção. Lauthenay inte-
grou a comissão que escolheu 
o terreno no Trapiche da Barra 
onde hoje fica o Rei Pelé.

Em 1947,  Lauthenay 
começou a colecionar cami-

sas dos times de Alagoas e 
daí surgiu o interesse em 
conhecer ainda mais o fute-
bol. Em 1950 passou a ir com 
mais frequência às partidas. 
Durante todo esse tempo, ele 
viu muitos momentos impor-
tantes, mas destacou dois 
no Trapichão: a inaugura-
ção, com a presença de Pelé, 
no jogo entre a seleção de 
Alagoas e o Santos e também o 
“Clássico do Xaxado”, quando 
o CSA bateu o CRB por 4 a 0, 
em 1952.

Desde criança, quando eu 
ia aos estádios apenas para 
torcer, sempre ouvi falar do 
“Seu Lau”, como era carinho-
samente chamado. Seja pelo 
meu pai ou amigos dele, ou 
nas matérias de TV. Ele era 
uma referência jornalística e 
até de admiração para muitos. 

O meu primeiro contato 
com o historiador foi em 2019, 
quando fui ao Rei Pelé para 
visitar o Museu dos Esportes, 
que era cuidado, organizado e 
amado por Lauthenay Perdi-

gão, como se fosse a sua casa. 
À época, ele já se encon-

trava com limitações físicas: 
falava bem devagar e ouvia 
com muita dificuldade. 
Mesmo assim, se esforçava 
para não apenas responder 
às perguntas, mas também 
mostrar cada detalhe da sala 
onde guardava o acervo e 
lembranças que tanto amava. 

Caminhamos por toda a 
extensão do Museu e ele fez 
questão de me mostrar cada 
camisa, cada revista, além de 
contar a sua relação com o 
jornalismo e o primeiro dia 
que decidiu guardar artigos 
esportivos com o objetivo de 
repassar os episódios histó-
ricos e emocionantes para 
gerações futuras.

Para mim, enquanto 
estudante de Jornalismo e 
apaixonado pelo futebol, foi 
uma experiência indescrití-
vel voltar ao passado e ligar 
imagens ao que meu pai rela-
tava ter visto, quando menor, 
ao ir ao Trapichão. 

Depois, em 2020, e já na 
pandemia da Covid-19, entre-
vistei Lauthenay por telefone. 
Quem atendeu foi sua filha e 
já me avisou previamente que 
teria um pouco dificuldade 
para falar ao telefone. Mesmo 
assim, com toda simpatia e 
boa vontade de sempre, ele 
me “recebeu” e respondeu 
a tudo que foi perguntado 
sobre o aniversário de 50 anos 
do Rei Pelé. 

Lembro-me de quando 
disse: “é que a gente vai 
ficando velho e acaba esque-
cendo das coisas”, com essas 
palavras e com muito bom 
humor. Mas queríamos nós, 
“jovens”, em comparação aos 
86 anos vividos por ele, ter 
tanta lembrança boa e com 
tantas histórias fascinantes 
para contar. 

Alagoas perdeu a presença 
física de Lauthenay Perdigão. 
Mas foi contando e relem-
brando histórias, que ele 
escreveu a sua linda trajetória 
e deixou seu legado.

HISTORIADOR do futebol alagoano, “Seu Lau” catalogou tudo com texto, datas e imagens para a posteridade

Legado de Lauthenay fica 
para todos os desportistas 
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MORDOMIAS NA CBF causam revolta à mídia e aos torcedores brasileiros

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  O VAR também na Série B
A partir da rodada deste final de semana, a 20ª da competição e a 1ª da fase de volta, a Série B 
vai ter como principal ingrediente a figura do VAR, o árbitro de vídeo que veio para auxiliar o 
árbitro de campo nas suas decisões. Até então só a Série A e a Copa do Brasil contavam com 
essa ferramenta, ainda polêmica, mas ruim com ela, pior sem ela, e esse passou a ser um 
pleito dos dirigentes de clubes desde o ano passado.
Nessas 19 rodadas da Série B, todos os clubes reclamavam da ausência dessa ajuda que é 
dada de fora, com o auxílio da tecnologia, que interfere em lances polêmicos e nem sempre 
enxergados pelos árbitros dentro de campo. Mesmo assim, é bom lembrar que a última pala-
vra será sempre do apitador de campo que, ao ser chamado, pode ou não concordar com o 
lance visto pelo VAR. Pelo menos aquilo que fica como dúvida, não existirá mais.
Mas, o VAR tira mesmo todas as dúvidas de campo? Deveria tirar, mas ainda restam alguns 
questionamentos sobre o resultado final. Mesmo assim, as dúvidas diminuíram muito e as 
reclamações devem diminuir também. Nada ainda é perfeito, mas, tirando o longo tempo 
que se leva para decidir um lance, o VAR veio para ficar e brevemente todas as competições 
nacionais no Brasil, inclusive as séries C e D, serão auxiliadas por essa tecnologia.

Thiago Luiz
Estagiário

LAUTHENAY PERDIGÃO

Cuidou da história do futebol alagoano como se cuida de uma grande paixão

l Surra  de dá em milhares, a 
mídia nacional e os torcedores 
brasileiros estão dando em 
poucos e com toda razão. É que a 
“mãe” CBF resolveu ser um pouco 
mais generosa e deixou de ser 
madrasta para alguns. Aumentou 
de R$ 20 mil para R$ 50 mil/mês, 
o salário que paga aos presidentes 
das federações de futebol no 
Brasil;
l Achando pouco, já que os 
dirigentes da CBF também são 
filhos  de Deus e tiveram seus 
salários aumentados. Até o presi-
dente afastado Rogério Caboclo 
teve seu salário supervalorizado e 
chegou à mixaria de R$ 350 mil/ 
mês. Não trabalha e recebe.
l Esse dinheiro entra livre na 
conta de cada um, sem contar as 
mordomias de passagens áreas 
sem o mínimo controle, hotel de 
primeira grandeza e diárias para 
deslocamentos, farras e refeições. 
Agora mesmo os dirigentes das 
entidades estão viajando para 
conhecer o protocolo da volta dos 
torcedores, com tudo pago;
l Está aí o principal motivo para 
tanta vontade dessa gente em 
querer  servir ao futebol. É uma 
briga generalizada nos bastidores 
para querer ser presidente da 
“mãe” CBF e de suas filhinhas, as 
federações estaduais. Esse povo 
não pode falar dos políticos. São 
iguais em tudo, até em querer se 
perpetuar no poder.
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Campus/O Dia publica, hoje, a segunda parte de uma entrevista que foi dada por 

nosso Coordenado à Professora Marineide Silva Melo sobre a construção do campo de 

estudos sobre nossos índios. Ela é professora, psicóloga e historiadora. Campus/O Dia 

agradece a Dyda Lyra, Eduardo Bastos e Pedro Cabral pelas ilustrações.

Vamos ler!

Um abraço,

Luiz Sávio de Almeida

O Professor Luiz Sávio 
de Almeida e os estudos 

sobre índios em Alagoas - II
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Sinceramente, digo isso sem nenhuma tolice e sem neces-
sidade de afirmação: muito se deve à nossa atividade dentro 
da Universidade, e à parceria fundamental de diversos grupos, 
como, por exemplo, dos estudantes dos centros acadêmicos de 
História e de Ciências Sociais. Nessa brincadeira, foram uns dez 
ou quinze estudantes ou mais, que estavam ligados diretamente 
ou indiretamente ao contexto da atividade com índios. 

É nesta integração e por conta desta integração, que monto 
uma disciplina sobre Índios de Alagoas e ela passa a ser frequen-
tada por alunos de História e de Ciências Sociais. Isto amplia, 
sem dúvida, a interação entre nós do Centro e o movimento indí-
gena e sempre estivemos com ligações com o Conselho Indí-
gena Missionário. Na hora que começa a disciplina, percebe-se 
de imediato um avanço: o índio, agora, estava como disciplina; 
não se tratava mais de uma divulgação apenas e sim da coloca-
ção dos povos como base de estudo e tudo parte do espaço polí-
tico que se abria. Isto somente foi possível, a partir da aprovação 
da disciplina pelo Departamento de Ciências Sociais. Não se 
tratava mais de, ainda como exemplo, apenas dar bolsa de estu-
dos, realizar seminários ou coisas assim: agora se estava diante 
da grade curricular, pressionando-a ao trazer um elemento novo 
para dentro do Centro, enquanto temática de estudos.

O Departamento ajuda a romper os muros e dá seu aval de 
acordo com os objetivos, justificativas e fundamentos que tracei. 
Era preciso criar uma disciplina que, inclusive, cruzasse História 
e Ciências Socias colocando-os no mesmo nicho de discussão.  
Sem dúvida, ela divulgaria a questão indígena, a estudaria e inte-
graria para dentro do Centro e para fora dele, para a Universi-
dade e para o movimento indígena.

O passo avançado em direção ao rol de disciplinas estava 
dado, classe cheia, possibilidade de ampliação, abrir um novo 
leque de interesses.  E com isto, mais uma vez e questão indí-
gena assumia realce no conjunto das discussões.  Você mesma 
foi aluna da disciplina e fazia História. A articulação entre Histó-
ria e Ciências Sociais era indispensável e, parece-me, que àquela 
altura, era preciso projetos para a área de História, um Depar-
tamento que tinha seus estudantes lutando sistematicamente 
para a renovação e, então, abria-se para novas áreas fora do 
quadro de raciocínio usual.

Está visto o que eu falava anteriormente. A Coleção Índios 
do Nordeste não faz sentido se não for entendida a circuns-
tância em que tudo se desenvolvia. Por outro lado, ela jamais 
poderia ser proposta como o termo central do processo; era 
apenas um dos caminhos da produção acadêmica e, quando 
ele diminui efetivamente de intensidade, diminui toda esta 

movimentação. São duas Revistas a bem dizer: a primeira repre-
sentava este conjunto de circunstâncias e o que ela continua 
a representar é a produção acadêmica que teve origem neste 
contexto. Não mais representa o contexto a que menciono. O 
tempo político em que ela se formou e tinha uma determinada 
expressão, este desapareceu. Ela não expressava o movimento 
e ele, por outro lado, somente foi possível no clima que se abriu 
dentro do Centro, a intensa vida política que o Centro viveu e o 
conjunto de parcerias que se formavam, algumas episódicas, 
de momento, outras de consolidação mais profunda como se 
deu na área de saúde.

Fosse como fosse, de alguma forma, a presença indígena 
estava consignada na Universidade, especialmente no Centro e 
fazia parte, também, de uma necessidade de renovação sentida 
pelos estudantes. Nem todos estavam no movimento e Grupo de 
Estudos que criei, mas todos estávamos em permanente diálogo, 
fazíamos parte do mesmo enfrentamento na vida do Centro. 
Não posso pensar no que acontecia, por exemplo, sem estar com 
os Centros Acadêmicos de História e de Ciências Sociais.  

Havia um tempo que bem poderia ser chamado de recompo-
sição política e a Coleção era uma das expressões deste tempo, 
um dos elos que se enunciavam, como se enunciava a disciplina, 
no diálogo que se estabelecia, das idas constantes aos aldeamen-
tos, praticamente visitas semanais, gerando uma documenta-
ção imensa de gravações de entrevistas, de relatórios. Somente 
a quantidade de material gravado forma uma importantíssima 
documentação sobre a vida das etnias. E ele era a contribuição 
de bolsistas e mesmo de estudantes sem bolsa que se aproxima-
vam do que fazíamos nas aldeias e deste material se encontra em 
relevo o Tingui-Botó, o Kariri-Xocó, o Xucuru-Kariri da Fazenda 
Canto. Foram os três grupos efetivamente em relevo.

Foram inúmeros os estudantes envolvidos e produtores de 
documentação; não sei se digo certo –– estará com dados abso-
lutamente seguros, quando eu escrever a análise disto tudo –, 
mas pelo menos uns 15 estudantes foram vitais para todo o 
processo. E, neste sentido, também foi meu cheque especial, 
pois foi muito pouco o que nos veio através da Universidade, 
salvo as bolsas do Pibic que, diga-se de passagem, jamais foram 
negadas. Recurso tivemos para os trabalhos de Saúde. Todas as 
vezes em que apresentei, o projeto foi aceito, de tal forma que eu 
apenas o repetia e fazia questão disto. Se houvesse mudança, era 
sempre pouquíssima. Estes estudantes foram esteios vitais: todo 
o material gravado, inúmeros cds, entreguei ao Iphan e entre-
guei também, textos e textos preenchidos por eles. Na verdade, 
é este o pessoal essencial.

A entrevista com o Professor Luiz Sávio de Almeidas - II

   ARTIGO  |  Marineide Silva Melo
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Meu cheque especial transcreveu fitas para os 
cds e eles estão lá no Iphan, como entreguei o que 
os estudantes preenchiam em seus relatórios para 
mim. Na certa, constitui um invejável conjunto de 
informação sobre, principalmente, os conjuntos a 
que me referi. Há também material e copioso, sobre 
religiões afro-brasileiras e carnaval, temas com que 
mexemos, mas, fundamentalmente, a documenta-
ção é sobre os índios. 

Você começa a ver as ligações: primeiro a integra-
ção com o movimento indígena, a integração inicial 
com o CIMI. E na interligação da Universidade com 
esses movimentos o que acontece? Vai aparecer a 
Coleção, vai aparecer essa disciplina e você vai ter 
o conjunto de atividades de estudos, pesquisas e 
seminários que realmente dinamizam as discus-
sões sobre Índios. Foram muitas as pessoas que se 
integraram e algumas fizeram carreira acadêmica. 
Daqueles estudantes temos mestres, doutores, 
professores, cada um tocando a vida.

Volto mais uma vez a afirmar como tese, que 
a Coleção –– que você está estudando – não tem 
sentido nela mesma. Por que que aparece? Ela é 
parte da interligação com a Universidade e com o 
senso da existência de uma força política: o índio. 
Ele não surge pela Universidade: ao contrário, ele 
é quem atraia a Universidade e ela vai viver uma 
intensa parceria com caciques, pajés, intelectu-

ais indígenas e especialmente existirá e viverá no 
tempo da renovação. Este tempo de renovação 
merece uma discussão com o pessoal da época e 
bem poderíamos realizar. Vou tratar disto.

Existe a coleção? Existe. Mas não é ela o funda-
mental, apesar de toda a sua importância. Ela só 
existe por ser parte de uma mudança no compor-
tamento de integração da vida acadêmica com os 
povos indígenas. Através deste nosso trabalho, ao 
invés de se falar sobre índio, passamos a viver com 
ele e esta é uma mudança significativa. Tudo vem 
em decorrência disto. Digamos que você é uma 
missionária; você fica falando dez ou vinte anos, 
por exemplo, com a população de Marte e vai ser 
muito diferente quando você diz: eu agora não sou 
mais o que eu era, eu vou estar com o povo daquele 
planeta, viver com ele, ter o mesmo espaço político 
e lutar contra a opressão de Júpiter.

Esta construção do espaço político passar a 
ser, então, o fundamental. Claro que não se pode-
ria falar pelo índio, nem se pretenderia ser índio, 
nas no espaço político que foi sendo construindo, 
havia a igualdade, havia a ligação de sujeito iguais. 
E, então, era esta igualdade que era o fundamental, 
este novo espaço que aproximava sujeitos, guar-
dava homogeneidade política, o máximo possível. 
Nunca, contudo, foi cobrada posição ideológica, 
religiosa ou semelhante de pessoas que deseja-

vam participar. O que fizemos questão foi não 
invadir o território indígena com estas diferenças. 
Lembro que eu tinha uma freira como orientanda 
e nunca foi posta em evidência a sua condição 
confessional. Aliás, ela produziu um belo Trabalho 
de Conclusão de Curso.  Próximo ano, irei montar 
duas coletâneas de textos por nós publicados; uma 
delas será de textos meus e outra de outros auto-
res: pelo menos três deles para mim já são eviden-
tes: o da mencionada freira, e de dois índios Maria 
Pankararu, que é doutora parece-me em linguís-
tica, que publicou um lindo texto sobre os Panka-
raru, e o outro é de um índio Kariri-Xocó, o Nunes, 
cujo texto publiquei, também, na Revista do Insti-
tuto de Estudos Avançados da USP.

Por outro lado, havia uma regra posta por nós: 
não entrar em faccionalismo, não querer invadir 
a religião indígena, não entrar numa discussão de 
natureza genética. Entrar em faccionalismo, impli-
caria de certa forma em poder ser envolvido; quanto 
a ser índio ou não, a definição não era nossa e jamais 
poderia ser e, com a religião, teríamos que respei-
tar o segredo, sendo melhor deixá-la em paz e, na 
verdade, muito já se havia escrito sobre o assunto.  
Eu terminei por ser amigo pessoal de alguns desses 
índios. Um deles é o Pajé Júlio dos Kariri-Xocós, 
outro era o Juarez, Cacique dos Karapotós, outra era 
a Maninha Xucuru-Kariri e por aí seguem nomes.

É diferente, ou seja:  passa a existir um espaço 
político onde as pessoas que se identificam com 
posição assemelhada; foi esse o salto e isso é o que 
é preciso ser ressaltado. A Coleção é de um contexto, 
onde, inclusive, pesa o movimento estudantil, o 
clima vivido no Centro que hoje mudou de nome. 
Nós recebíamos o apoio do movimento estudantil, 
do movimento indígena e do movimento dos profes-
sores. Nenhum setor, que eu me lembre, nos emba-
raçou e, assim, a atividade era constante, diuturna e a 
Coleção era, simplesmente, parte disto tudo.

Você veja que há um antes muito claro, um 
durante e até chegar agora. E que isso foi encon-
trando pessoas incorporadas na ação. Muito dessa 
Coleção, vendi meu trabalho para ele ser publicado 
e ficava calado na maioria das vezes. Por exemplo, 
você era Secretário de Estado ou algo semelhante 
e, então, eu dizia que faria um trabalho para você e 
o pagamento seria publicar o livro. Não me lembro 
da Edufal ter dispendido algum dinheiro em nossos 
livros. Se aconteceu, no máximo terá sido um só 
volume ou quem sabe uns dois... 

Outros financiavam sem ser preciso que eu 
trabalhasse. Depois, já contando com a partici-
pação do Amaro, é que passamos a trabalhar de 
forma cooperativa, como fazemos até hoje. Lembro 
quando disse isto ao Amaro, no terraço de minha 
casa. O Amaro sempre foi um executivo de primeira 
linha, comprometido politicamente e estudioso 
do assunto. Mas pelos primeiros volumes e alguns 

outros, o recurso era, de alguma forma, financiado 
como falei e outros tantos de forma cooperativa.

Então havia esse conjunto de situações e a 
Coleção como parte de um conjunto de situações. 
Um ponto era a Coleção, outro a disciplina Índios 
de Alagoas, outro as bolsas, outros era que a gente 
vivia realizando encontros, estudos e seminários, 
uma coisa que não parava, era uma movimentação 
que não parava. A Coleção pela Coleção não é nada. 
Você não entende a importância que ela tem, se não 
entender a importância desse momento como um 
todo. Ela só passa a inovar, porque estava inovada 
a situação de relação com os índios. Ela é parte de 
uma circunstância e somente nela se explica.

Então, por força de toda esta articulação polí-
tica, a produção muda significativamente e a Cole-
ção é resultante e espelho desta condição política. 
Se você pegar para estudar os escritos indígenas 
anteriores sobre Alagoas, o índio não está na corre-
lação de força política. Essa é a grande diferença, a 
Coleção bota isso, escancara isso, o índio deixou de 
ser visto como mero passado, no sentido de que já 
passou, perdeu o bonde do tempo. Quem vai dar, 
sistematicamente, a presença política desse índio 
é essa atividade toda nossa. Mas por quê? Então... 
Não havia uma ligação efetiva da Universidade com 
os povos indígenas, não havia. Quem vai estabelecer 
os inícios disso é um ex-padre que tem importância 
fundamental, não somente pelo que produziu; era 
ligado também ao que alguns chamam de esquerda 

católica. O que ele produziu na época, tem de ser 
considerado como avançadíssimo.

Então não existia compromisso com a causa 
indígena, nenhum deles. Isso só vai ter esse compro-
misso com a causa indígena – essa Coleção – porque 
fazia parte da associação nossa com o movimento. 
Não sei se estou conseguindo demonstrar a suti-
leza da coisa. Ela, a Coleção em si, não existe se não 
estiver atrelada: você não pode explicar a mudança 
representada pela Coleção, sem se apoiar nessa 
nova conjuntura de relacionamento com os índios. 
A nova conjuntura produz a Coleção e não a Cole-
ção produz a nova estrutura. Note-se que estamos 
usando o verbo produzir.

O único trabalho de importância anterior e que 
faz tentativa de analisar os índios na História de 
Alagoas é o de Abelardo Duarte, mas ele não chega 
perto, não tinha compromisso com a causa; a dife-
rença é que essa Coleção, quando ela surge, surge 
dizendo eu sou do espaço-índio. Até que acontece 
nesses princípios de fim de ditadura, algo que é 
interessante e, por incrível que pareça, é ligado e 
realizado por Divaldo Suruagy dentro do Gabinete 
Civil. Não sei porque cargas d’água, o Divaldo quis 
isso, mas dentro do Gabinete fundou-se um grupo 
para estudo de índio. Aí vêm duas pessoas e têm 
importância no começo; é a primeira demonstra-
ção que era possível ver o índio diferente do que 
era visto em Alagoas. Eram o professor Clóvis, e a 
professora Nuse.
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COMPRE autores alagoanos na Quilombada.

Pois muito bem, aí o Clóvis Antunes e a Nuse 
aparecem. Isso é muito antes da Coleção e o Clóvis 
publica dois livros; ele não vai ser seguido porque há 
um hiato de tempo muito grande entre o que ele faz 
e o que nós vamos fazer e ele nunca teve nenhuma 
ligação com o nosso grupo. Eu acho que quando 
o grupo começou, o Clóvis já estava morando no 
Recife. Mas o Clóvis então escreve livros e ele faz 
algo fundamental: o Clóvis é a primeira pessoa a 
apontar a necessidade de reconhecer grupos indí-
genas que estavam reaparecendo. 

Clóvis é extraordinário como demonstração de 
uma mudança que vai ocorrer: a esquerda católica 
através do Clóvis vai fazer isso. É a partir desses 
dois livros do Clóvis que se vislumbra mudança. 
E será, por outro lado, de uma importância vital, 
o primeiro trabalho de maturação teórica acadê-
mica que virá pela professora Vera Calheiros. Vai 
passar tempo até que se crie esse movimento que 
eu estou falando, que vem, em parte, da nossa liga-
ção com duas pessoas que tinham relações com o 
Cimi: Edson e Jorge Vieira. Aí nascem esses cami-
nhos todos que são ligados ao movimento político. 
Aí, depois de um certo tempo, você vai ver quando 
aparece o nome de Amaro, quando realmente ele 
passa a ter posição forte dentro dessa coisa toda. 
Não que ele não estivesse perto, mas é que ele 
não tinha, ainda, posição de interferência: estar 
efetivamente dentro. Isto vai até quando começa 
a demonstrar capacidade de fazer as coisas e vai 

resolvendo a sua vida pessoal, os inícios de sua 
carreira. Ele assume a posição que assumiu pela 
sua tenacidade, força pessoal, dedicação e inteli-
gência. Não foi gratuito.

Agora, porque é que muda? Muda porque você 
tinha uma bibliografia absolutamente ligada a 
uma historiografia conservadora, nem antropolo-
gia existia ainda, que só vai ser superada quando 
você começa a ter a movimentação política de fato. 
Você vai ter duas condições intermediárias, uma 
condição de fortaleza acadêmica, densa academi-
camente, porque é uma tese de doutorado, e uma 
fortemente política, que foi um trabalho extraordi-
nário do Clóvis Antunes e da Nuse Mendonça. 

 A Coleção existiu sempre articulada a essas 
coisas: de bolsa que estava sendo dada. E outra 
coisa, depois eu me aposentei, mas eu estava come-
çando a transformar esse grupo, num treco que se 
irradiasse por departamentos da Universidade. 
E por isso que tem aquele número sobre a saúde; 
ali, se não fosse a nossa ligação com o pessoal de 
saúde, aquilo não teria acontecido. Mas ali era 
gente que era amiga pessoal. A Zana, por exemplo, 
é uma peça-chave para aquele da saúde que está na 
Coleção, aquilo que já é resultado do movimento 
de espalhar o grupo dentro da universidade, coisa 
que a gente não conseguiu, mas conseguiria, seria 
fácil a articulação com toda a área de saúde. Mas 
nós ficamos só com Medicina e Odontologia; a 
gente conseguiu, pela amizade pessoal e pela troca 

de gentilezas de trabalho: eu ajudaria à Zana e ela 
nos ajudaria. Então passei a escrever com a Zana 
sobre não-índios, até que ela recompensou e gerou 
aquele trabalho, algo que se deve a ela, sem qual-
quer sombra de dúvida.

Então, aí fazemos a ligação com a Zana, que 
vai dar naquele livro. A Professora Rosana sempre 
estudou anemia falciforme. Aí ela me pediu para 
ajudar e vem a moeda de troca, sempre em nosso 
trabalho: eu trabalho com você, você não paga, 
mas publica esse livro, como eu falei que fizemos 
com alguns desses volumes. Por conta disso, vou 
te dizer, cada volume daquele tem uma História, 
muita negociação. 

Aí juntou-se a gente com um grupo de estu-
dos dela de Medicina, de saúde, com um pessoal 
de Odontologia... Mas eu já estava articulando a 
Nutrição e a Agronomia para entrarem também. 
Porque a Nutrição tem trabalhos muito importan-
tes. Aquele livro, por exemplo, da Coleção que fala 
da saúde, lá. Daquilo ali, eu não sei se você nota que 
ali está grande parte de expoentes da Medicina da 
Universidade. Ali não é qualquer médico que está, 
ali tem doutores, e doutores de alta expressão da 
área médica. Isso não poderia acontecer se nós não 
costurássemos, porque quem estava conosco não 
tinha condições de fazer nenhuma dessas costu-
ras: era estudante. A costura deles era outra. Por 
outro lado via a Zana, eu já havia ensinado em um 
mestrado na área de Medicina.


