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Novas regras 
para seguro de 

veículos entram 
em vigor dia 1º
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Prefeitos devem enviar 
PPA às Câmaras até dia 31

PLANO PLURIANUAL É O INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO PARA OS PRÓXIMOS QUATRO ANOS DOS MUNICÍPIOS

ADALBERON SÁ JÚNIOR

fala sobre a importância de o Plano Plurianual ser debatido com a população e do prazo para envio às Câmaras Municipais

O PROGRAMA MEU TRANSPORTE NOVO 

levou estudantes da rede estadual de ensino aos locais de vacinação contra a Covid-19. Eles esperaram muito e, finalmente, 

chegou a vez de tomar a primeira dose. Fora, vacinados 100 estudantes das escolas Moreira e Silva, do Cepa, e Theonilo 

Gama, do Jacintinho. Entre os estudantes, o clima era de alívio. Eles foram unânimes ao afirmar que a imunização traz mais 

segurança para toda a comunidade escolar e que os colegas não devem ter receio em se vacinar. Mayane Assis e sua colega 

Sarah Maria dos Santos, do Moreira e Silva, foram as primeiras a serem imunizadas e conclamam outros estudantes a 

fazerem o mesmo. “Tomei a vacina da Covid e me sinto muito feliz. Essa é uma medida importante para voltarmos ao nosso 

normal e o conselho que dou a todos os meus colegas é que se vacinem”, orienta Mayane. “Não perca essa oportunidade, 

ela é essencial para nos protegermos. Vá se vacinar sem medo”, complementa Sarah.   Página 4

A próxima terça-feira (31) 
é a data-limite para que os 
prefeitos eleitos e reeleitos no 
ano passado enviem para as 
Câmaras Municipais, o Plano 
Plurianual (PPA) 2022-2025. 
Elaborado a cada quatro anos, 
o PPA é o instrumento de 
planejamento governamental 
realizado a médio prazo, que 
define procedimentos, objeti-
vos e metas para os municípios 
nos próximos quatro anos. 
Abrange os três anos do atual 
mandato e o primeiro ano 
do próximo, seja quem for o 
prefeito, de forma que as polí-
ticas públicas traçadas nele, 
tenham continuidade durante 
todo esse período.   Página 3

O editorial desta semana 
trata da tensão criada pelo 
Presidente Bolsonaro e seus 
seguidores para as manifes-
tações marcadas para 7 de 
Setembro, Dia da Independên-
cia. Os bolsonaristas querem 
transformar o 7 de Setembro 
numa propriedade deles, 
assim como já são “donos” da 
bandeira nacional. Página 2

Mais sete dias na Fase 
Amarela e sem flexibilizações 
nas medidas sanitárias de 
enfrentamento à Covid-19. 
É como está no novo decreto 
emergencial do Governo do 
Estado, publicado na edição 
de sexta-feira (27) do Diário 
Oficial, com vigência até as 
23h59 do próximo dia 2 de 
setembro. Com isso, todas 
as restrições e os protoco-
los determinado pela Fase 
Amarela do Plano de Distan-
ciamento Social Controlado 
seguem em vigor. O Governo 
reforça as orientações para os 
cuidados a serem observados 
para evitar a infecção.

O secretário Fabrício 
Marques Santos - de Planeja-
mento e Gestão - confirmou 
que os concurseiros podem 
esperar por mais certames 
em breve. Ele disse que, 
além do edital para a Adeal, 
anunciado na quarta (25), 
outro concurso está previsto 
para 2022: o da Emater. O 
certame, que já havia sido 
anunciado pelo governador 
Renan Filho, prevê 100 vagas 
para a área da assistência 
técnica agrícola. Da mesma 
forma, o concurso com 60 
vagas para a Adeal deve 
otimizar o trabalho que já 
vem sendo desenvolvido no 
órgão em prol do setor agro-
pecuário alagoano.

Sequestraram a 
bandeira nacional; 
agora querem dia
7 de Setembro

Alagoas terá 
mais sete dias
na fase amarela

Secretário anuncia 
os certames para 
Emater e Adeal

   OPINIÃO

   COVID-19   CONCURSOS    ESTUDANTES TOMAM A 1ª DOSE DA VACINA

Novo modelo 
de gestão agrada

comerciantes 
dos mercados
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SEQUESTRARAM OUTROS SÍMBOLOS NACIONAIS e agora querem o 7 de Setembro                                                    
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Expressão
EDITORIAL

Milhões de desempregados, inflação em alta, 

combustível com preços majorados praticamente 

toda semana e as consequências de uma pandemia 

não levada a sério compõem atualmente a realidade 

brasileira. Mesmo assim, o dantesco cenário não é 

suficiente para fazer com que esse governo trabalhe. A 

falta de perspectiva do brasileiro não sensibiliza Bolso-

naro a encontrar soluções para tão graves problemas. 

Pelo contrário, o sofrimento do povo tem o efeito de 

estimular no Presidente da República o aprofunda-

mento da crise. 

Para disfarçar a incompetência “investe” no caos, 

fomentando discurso de ódio. Veja então, elegeu o 7 

de setembro como tábua de salvação de seu governo, 

cada vez mais isolado. Bolsonaro e seguidores querem 

se apropriar da data como se esta fosse balizadora das 

insensatas posições desse “desgoverno” e partir para o 

enfrentamento às instituições democráticas. 

Eles que já “sequestraram” outros símbolos nacionais, 

como a bandeira e as cores verde e amarela, agora 

acham que a data, que reverencia a independência 

do país, é sinônimo dos “ideais” bolsonaristas. Ledo 

engano. 

O 7 de Setembro, com seus desfiles, sempre marcou a 

unidade da nação, independentemente de qual sigla 

partidária estivesse no poder. Nesta data, o patrio-

tismo toma conta das pessoas, e todos partilham desse 

ideal – seja qual for a posição política. É isso o que se 

aprende nas escolas.  É isso o que se sente durante os 

desfiles. Assim, tanto os que desfilam quanto os que 

assistem experimentam essa “overdose” de identidade 

nacional. Mas esse sentimento só é possível dentro de 

um contexto de unidade e de respeito às leis, e não de 

ruptura à ordem constitucional.  

O 7 de Setembro deve permanecer assim, como 

agregador da nação e não como instrumento de um 

ideário fascista que faz apologia a um estado auto-

ritário e subserviente aos interesses de um pequeno 

grupo.  Esse é o desejo do presidente quando estimula 

as forças de segurança a “patrocinar” a ruptura institu-

cional. Muito embora neguem intenção de um golpe e 

digam que são defensores da democracia, o governo e 

seus seguidores praticam exatamente o contrário com 

seus discursos que incitam à violência. Neste contexto, 

as comemorações do dia da independência correm o 

risco de servir de trampolim para escaladas arbitrárias, 

aventuras e devaneios de um presidente que, alheio às 

reais necessidades do povo, tem em mente um projeto 

pessoal de poder.  Inconcebível que essa data se trans-

forme em marco de ilegalidade e insanidade.

7/9: dia da insanidade?
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EXPEDIENTE

Depois de 19 meses fechadas, as escolas públicas da 
rede estadual reabriram sus portas para as aulas presen-
ciais no formato híbrido no último dia 16 de agosto. Várias 
instituições de ensino não estavam preparadas em sua 
infraestrutura para receber os estudantes, pois devido a 
situação pandêmica que estamos vivenciando, o uso de 
protocolos sanitários é imprescindível para garantir um 
retorno seguro.

A maioria dos profissionais da educação já recebeu a 
segunda dose do imunizante contra a covid-19. Contudo, 
nem todos se sentem seguros e protegidos pois alegam 
que a exposição diária a um aglomerado de estudantes que 
não foram vacinados, submetem a categoria ao perigo da 
contaminação.

Os estudantes agradecem o retorno à escola. Confessam 
que estavam com saudades do ambiente escolar, da convi-
vência com os amigos e da interação direta com os profes-
sores. Em alguns casos os pais estão assinando um termo 
de responsabilidade alegando que não sentem segurança 
para enviar seus filhos à escola enquanto a vacinação não 
chegar para todas as idades. 

Depois de um trabalho efetivo de conscientização 
sanitária e estudo dos protocolos para um retorno seguro, 
percebe-se que os estudantes se habituaram facilmente à 
essa realidade instalada. E até o presente momento, apesar 
de ser um pouco cedo para qualquer avaliação, não foram 
apresentadas quaisquer dificuldades para o uso obrigató-
rio de máscaras, higienização das mãos ou manutenção de 
distanciamento entre os colegas.

O fato das aulas voltarem ao seu formato habitual, pelo 
menos em seu espaço físico, contemplou a procura de 
muitos estudantes para fazer matrícula ou reativar a matrí-
cula já existente na escola. Os estudantes da Educação de 
Jovens e Adultos são os que mais se sentiram contemplados 
com o retornos às aulas presenciais. Muitos afirmam que 
haviam deixado de estudar por não terem familiarização 
com o uso e manuseio de celulares modernos, computa-
dores e internet. As aulas remotas não facilitaram o acesso 
ao estudo. E a insegurança tecnológica resultou no afasta-
mento ou abandono da escola.

Aos poucos vamos nos adaptando a uma nova rotina 
nas escolas. Sem hora de recreio, sem grupos de amigos 
conversando no pátio. As máscaras não permitem ver o 
sorriso estampado no rosto,mas nossos ouvidos ouvem 
o som da alegria contagiante dos estudantes. E os olhos-
transmitem um brilho ofuscante de felicidade e a certeza 
de estar no lugar que de fato e de direito pertence a toda 
comunidade escolar.

De volta às aulas presenciais

   ARTIGO  |  Elly Mendes *

* ellymendes71@gmail.com



CONSULTOR DESTACA importância da discussão sobre o PPA com a populaçãoPoder

O prazo-limite que os 
prefeitos eleitos e reeleitos no 
ano passado têm para enviar 
para as Câmaras Municipais, 
o Plano Plurianual (PPA) 2022-
2025, se esgota  terça-feira, dia 
31. Elaborado a cada quatro 
anos, o PPA é o instrumento de 
planejamento governamental 
realizado a médio prazo, que 
define procedimentos, objeti-
vos e metas para os municípios 
nos próximos quatro anos. 
Nesse caso, o plano abrange 
os três anos do atual mandato 
e o primeiro ano do próximo, 
seja quem for o prefeito, de 
forma que as políticas públicas 
traçadas nele, tenham conti-
nuidade durante todo esse 
período. Após ser apresen-
tado às Câmaras Municipais, 
o plano passa a ser analisado e 
debatido pelos vereadores que 
também têm prazo para votar 
e aprovar o texto final. Depois 
que o plano for aprovado, ele 
volta para o poder executivo 
para sanção do prefeito e por 
fim, é publicado no Diário 
Oficial como lei e passa a vigo-
rar a partir de 1º de janeiro 
do ano seguinte. A partir daí, 
o PPA precisa ser cumprido 
pelos gestores municipais, 
passando a nortear a elabora-
ção de outras leis, como a LDO 
(Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias) e a LOA (Lei Orçamentária 
Anual). 

O propósito do PPA é defi-
nir as diretrizes, metas e objeti-
vos da gestão municipal. Nele, 

além das propostas de melho-
rias e necessidades básicas da 
população, estão descritos os 
valores que serão investidos 
em cada área e projeto ao longo 
dos 48 meses. Por exemplo, a 
estimativa de receitas e a previ-
são de despesas para cada um 
desses anos, bem como a esti-
mativa dos gastos com saúde, 
educação, assistência social, 
saneamento, dentre outras. 

Segundo o sociólogo e 
consultor em gestão pública, 
Adalberon Sá Júnior, o ideal é 
que este processo tenha sido 
construído de forma colabo-
rativa, através de propostas 
apresentadas pela popula-
ção, além das propostas que 
serão construídas pelos vere-
adores e pelos secretários 
municipais de cada cidade. 
“Quando o processo de cons-
trução do PPA assimila aquilo 
que a legislação direciona 

de ouvir a população, seja 
através de audiências públi-
cas ou de outros mecanis-
mos que possam estimular 
sua participação, o produto 
desse diálogo tende a inte-
grar de forma mais efetiva 
todos aqueles que, do seu 
lugar, podem atuar visando o 
desenvolvimento da cidade”, 
assegura Sá Júnior. 

Mas isso nem sempre 
acontece e a elaboração de 
um documento tão impor-
tante passa despercebido 
pela maior parte da popula-
ção, que sequer é convidada a 
debater e até mesmo a enten-
der o que está sendo colocado 
como proposta. “Aos vereado-
res cabe o papel de analisar, 
mas também de debater e 
propor alterações, emendas e 
ajustes nessa e nas demais leis 
orçamentárias. É deles a pala-
vra final”, destaca.

PPA é o instrumento de planejamento, objetivos e metas para a  os próximos quatro anos dos municípios

Prefeitos têm até terça, 31 
para enviar PPA às Câmaras

   DISCURSO PACIFICADOR

Comandante do Exército 

´dá no queixo´de Bolsonaro

O comandante do Exér-
cito, general Paulo Sérgio 
Nogueira afirmou, ao lado 
do presidente Jair Bolso-
naro (sem partido), que a 
defesa da Pátria e a garan-
tia da Carta Magna são o 
“farol” que orienta a Força. 
O discurso foi feito durante 
o evento comemorativo do 
Dia do Soldado, na quarta-
-feira passada, no Quartel 
General do Exército (QGEx), 
em Brasília.

Nogueira prosseguiu 
dizendo que os militares 
devem ser “inspiradores” de 
paz, liberdade e democracia. 

“Sejamos juntos aos 
irmãos brasileiros, inspira-
dores de paz, união, liber-
dade, democracia, justiça, 
ordem e progresso, que o 
nosso povo tanto almeja e 
merece, dedicando-nos, 
inteiramente, à defesa da 
soberania nacional e ao bem 
do nosso amado país”, desta-
cou Nogueira.

O discurso do coman-
dante do Exército, em defesa 
da democracia e da Consti-
tuição, vem num momento 
em que o presidente Bolso-
naro ameaça agir fora da 
Carta em meio a tensões 
entre ele e o Supremo Tribu-
nal Federal (STF).

“Sob a autoridade do 
presidente da República, 
comandante supremo das 
Forças Armadas, e inte-
grado à direção superior 
do ministro da Defesa, o 
Exército Brasileiro não para 
em circunstância alguma e, 

irmanado com a Marinha 
do Brasil e a Força Aérea 
Brasileira, mantém-se 
sempre pronto a cumprir a 
sua missão, delegada pelos 
brasileiros na Carta Magna”, 
ponderou Nogueira.

O discurso do coman-
dante do Exército cons-
trangeu Bolsonaro que, ao 
contrário do que foi dito no 
discurso do general, prega a 
desarmonia entre os pode-
res e o confronto entre os 
brasileiros.

Além de Bolsonaro, 
participaram da solenidade; 
o vice-presidente Hamilton 
Mourão (PRTB), o presi-
dente da Câmara, Arthur 
Lira (PP), o presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM), ministros e inte-
grantes do Alto Comando. 
O presidente Jair Bolsonaro, 
ao contrário do que tem feito 
em outros eventos militares, 
não discursou.

O presidente do STF, 
ministro Luiz Fux, apesar 
de convidado não compa-
receu. Segundo sua asses-
soria, Fux participou de dois 
julgamentos importantes 
na Corte, o da autonomia 
do Banco Central, e o do 
chamado marco temporal 
das demarcações de terras 
indígenas.

Ainda durante a ceri-
mônia, o Exército homena-
geou diversas autoridades 
com medalhas. Entre eles o 
procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, que teve 
sua indicação aprovada para 
um novo mandato, na terça-
-feira passada, no Senado 
Federal.
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SESCOOP/AL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021

AVISO DE EDITAL
OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de 

estruturas para eventos (palco, som, iluminação e afins) para aten-

der ao SESCOOP-AL, conforme Edital e anexos. LOCAL/DATA: 

Sede do Sescoop/AL: Av. Governador Lamenha Filho, n°1880, 

Feitosa, Maceió/AL, CEP: 57.043-600, dia 8 de setembro de 2021, 

às09h00min.

Maceió/AL, 26 de agosto de 2021

Márcia TúliaPessôa
Superintendente

Ariel Cipola
Repórter

Transformação digital e desenvolvimento 
Para Adalberon Sá Júnior, 

esse é um momento crucial 
para que possam entrar na 
agenda prioritária dos muni-
cípios temas importantes e 
que na maioria das cidades, 
ainda não entrou na discus-
são dos PPA’s: a transformação 
digital e a agenda do desenvol-
vimento sustentável. Segundo 
ele, é preciso que esses pontos 
estejam presentes nos planos 
para que possam acontecer 
nos próximos anos e apontem 
para a urgência. “A transfor-
mação digital das nossas cida-
des é urgente, para garantir a 
entrega de serviços digitais 
ao cidadão. Se esse já era um 
processo que vinha sendo 
debatido antes, a pandemia 
fez ele ganhar status de priori-
dade. Para ser eficiente, como 
determina o princípio consti-

tucional, é preciso, em tempos 
digitais, entrar na era do 
governo digital para atender 
ao cidadão. Não se justifica 
que o cidadão ainda tenha que 
ir até a prefeitura ou até uma 
determinada secretaria para 
solicitar serviços simples que 
podem ser mais acessíveis ao 
cidadão sem que ele precise 
sair de casa, como também 
o uso de processos físicos 
que geram aquelas pilhas de 
papel. A pandemia precisa ter 
deixado esse aprendizado” 
pontua o consultor. 

No caso do desenvolvi-
mento sustentável, ele chama 
a atenção para o fato de que a 
grande maioria dos municí-
pios ainda não se envolveu 
diretamente com os Obje-
tivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), traçados 

pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) e pactuada 
pelos países membros, entre 
eles o Brasil. “O fato dos ODS 
serem uma agenda global 
e pactuada pelos gover-
nos nacionais não exime da 
responsabilidade os muni-
cípios, pelo contrário. Afinal 
de contas é nas cidades que 
as pessoas vivem e enfren-
tam seus problemas diários, 
então não há agenda de 
transformação mundial sem 
que haja empenho no muni-
cípio e isso ainda não foi efeti-
vamente assimilado pelos 
prefeitos. Desde 2015 que a 
Agenda 2030 foi assinada e 
muitos municípios ainda não 
entenderam que isso lhes 
cabe. Por isso a importância 
de que esse tema paute os 
PPA’s”, finaliza.

CONSULTOR EM 

Gestão Pública, Adalberon Sá Júnior fala sobre a importância da elaboração PPA      



Acompanhando seus 
alunos na imunização, Ely 
Quintela, uma das direto-
ras do Moreira e Silva e Ilson 
Barboza, articulador de 
ensino da Theonilo Gama, 
dizem que a medida traz mais 
segurança à comunidade 
escolar neste momento de 
retomada das aulas presen-
ciais.

“É um momento ímpar 
para todos que fazem a 
educação de Alagoas. Nós 
servidores já estamos com a 
segunda dose, mas vermos 
nossos alunos sendo imuni-
zados nos deixa emociona-
dos e também mais seguros. 
Somos gratos ao secretário 
Rafael Brito por esta convo-
cação e espero que o exemplo 
dado por estes jovens incen-
tive os demais a fazerem o 
mesmo”, declara Ely.

Retorno Seguro
As ações de mobilização 

para a vacinação dos estudan-
tes da rede estadual contra a 
Covid-19 fazem parte de uma 
série de medidas empreen-
didas pela Seduc para que o 
retorno às aulas presenciais 
nas escolas ocorra com a 
maior segurança possível. 

“Hoje temos 175 mil alunos 
matriculados na rede esta-
dual e estimamos que, dentre 
estes, 15 a 20 mil estão na 
faixa etária de 17 anos, grupo 
que começou a ser vacinado 

esta semana. Trouxemos em 
nossos ônibus 100 estudan-
tes tendo em mente duas 
missões: a primeira, imunizar 
e proteger nossos alunos. A 
segunda, fazer com que eles 
levem essa mensagem para 
os colegas que, por ventura, 
ainda não despertaram para 
a importância da vacina 
ou tenham receio”, destaca 
Rafael Brito, lembrando ainda 
que os alunos da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), por 
serem mais velhos, já estão 
vacinados.

O secretário anuncia 
que a mobilização deve se 
intensificar nos próximos 
dias. “Nossos ônibus levarão 
diariamente os nossos jovens 
para os pontos de vacinação 
aqui em Maceió e já estamos 
dialogando com as prefeitu-
ras do interior no sentido de 
promovermos ações seme-
lhantes”, adianta.

FINALMENTE chegou a vez da imunização dos adolescentes contra a Covid-19Estado
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ÔNIBUS ESCOLARES do programa Meu Transporte Novo viabilizou a ida de 100 alunos para posto de vacinação da capital 

Estudantes da rede estadual 
celebram a 1ª dose da vacina

Apoiar a 

vacinação faz 

parte das ações 

para o retorno 

seguro das 

aulas 

presenciais

Comunidade também fica protegida

“Conheci pessoas que 
tiveram Covid e confesso 
que me sinto emocionada 
por estar me vacinando. 
Mas, mesmo com a primeira 
dose, não vou me descui-
dar”.  A fala consciente e 
carregada de emoção é da 
estudante Maria Vitória de 
Araújo, de 17 anos, uma 
das integrantes do grupo de 
alunos da rede estadual que 
receberam, quinta-feira 
passada, a primeira dose da 
vacina contra a Covid-19, 
no posto de vacinação do 
Maceió Shopping.

Encabeçada pela Secre-
taria da Educação (Seduc), a 
iniciativa viabilizou o início 
da imunização de 100 estu-
dantes das escolas Moreira 

e Silva, do Cepa, e Theonilo 
Gama, do Jacintinho, e só 
foi possível através da união 
de esforços e programas da 
pasta. Para o transporte dos 
estudantes até o ponto de 
vacinação, foram utiliza-
dos os ônibus que fazem 
parte do programa Meu 
Transporte Novo, lançado 
pelo Governo de Alagoas 
para garantir a aquisição de 
200 novos ônibus escolares 
destinados ao transporte de 
alunos na capital e interior.

Entre  os  estudantes, 
o clima era de alívio. Eles 
foram unânimes ao afir-
mar que a imunização traz 
mais segurança para toda a 
comunidade escolar e que 
os colegas não devem ter 
receio em se vacinar. “Final-
mente chegou a nossa faixa 
etária. É muito importante 

n o s  v a c i n a r m o s ,  p o i s , 
mesmo não tendo sinto-
mas, a gente pode trans-
mitir a doença”, frisa Lara 
Beatr iz  Alves,  aluna da 
Theonilo Gama. 

M a y a n e  A s s i s  e  s u a 
colega Sarah Maria dos 
Santos, do Moreira e Silva, 
foram as primeiras a serem 
imunizadas e conclamam 
outros estudantes a fazerem 
o mesmo. “Tomei a vacina 
da Covid e me sinto muito 
feliz. Essa é uma medida 
importante para voltarmos 
ao nosso normal e o conse-
lho que dou a todos os meus 
colegas é que se vacinem”, 
o r i e n t a  M a y a n e .  “ N ã o 
perca essa oportunidade, 
ela é essencial para nos 
protegermos. Vá se vacinar 
sem medo”, complementa 
Sarah.

Secom Alagoas

OPORTUNIDADE

Estudante emocionada em receber vacina e consciente que precisa se cuidar
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Após anos de abandono, 
o Mercado da Produção vem 
tendo uma atenção especial. 
O Município tem atendido 
aos anseios dos comerciantes 
regulares e retirou do estacio-
namento uma feira livre que 
obstruía o acesso e causava 
uma fedentina insuportável, 
desvalorizando ainda mais a 
área.

Foram várias as tentativas 
dos trabalhadores para que a 
mudança acontecesse. Eles 
reclamavam da desorganiza-
ção, da concorrência desleal 
e do descontrole do fluxo de 
trânsito na região. Ninguém 
conseguia resolver e a cada 
ano que passava a situação 
só piorava, para desespero de 
quem sobrevive dali.

Porém, esta realidade 
começou a mudar. O secre-
tário de Abastecimento e 
Economia Solidária, Carlos 
Ronalsa, estabeleceu um 
vínculo com os permissio-
nários, permitindo que as 
demandas deles fossem ouvi-
das. E esta não é uma cons-
tatação da reportagem. Os 
próprios comerciantes fazem 
questão de enaltecer o traba-
lho da atual gestão. Prova 
disso é a opinião do vendedor 
de camarões Enaldo Belar-
mino, o ‘Nado’, que está no 
Mercado da Produção há 30 
anos. Segundo ele, a rotina 
do espaço está muito melhor 
após a iniciativa da Prefeitura.

“Foi uma ideia excelente. 
O que vemos agora é outro 
estacionamento, com muitos 
clientes que conseguem 
deixar os seus carros. Antes, 
isso era impossível. Era uma 
confusão danada de carros 
trombando no outro, cami-
nhões tomando conta da rua 
e tirando a visão do mercado”, 
destacou o permissionário.

Ele ressalta e comemora a 
organização que foi proposta 
e efetivada. Agora, os cami-
nhões só podem parar neste 
trecho até as 7h para descar-
regamento de mercadorias. 
Após este horário, os fiscais 
da secretaria e os agentes de 
trânsito ficam de olho para 
liberar o estacionamento 
para os veículos menores dos 
clientes. “O que vemos é outro 
mercado, bem mais orga-
nizado. Tenho este tempo 
todo aqui e só agora vejo a 
mudança”.

RETIRADA DE FEIRA LIVRE do estacionamento trouxe mais organização ao localCotidiano

MAIS ORGANIZAÇÃO

Eliene: “Agota o cliente chega e tem onde estacionar no mercado”

NOVO TEMPO

Acácio é um dos comerciantes que estava ávido pelas mudanças no mercado

NOVA ROTINA

“Nado” : “Antes era uma confusão danada no estacionamento”

VOLTA DA CLIENTELA

Ana Paula está no Mercado da Produção há 30 anos e está otimista com as vendas

GESTÃO PARTICIPATIVA dá voz a permissionários; espaço ganhará melhorias e agrada os comerciantes

Mudanças no Mercado da 
Produção atraem clientes

Secom Maceió

Obras previstas vão repaginar o mercado

Nova estrutura traz esperança para comerciantes
Para o comerciante Acácio 

Santos, dono de uma avícola 
instalada naquela área há 20 
anos, as mudanças feitas pelo 
Município eram almejadas há 
muito tempo e boa parte nem 
acreditava que elas, de fato, 
iriam acontecer. 

“Eu estava perdendo a 
esperança, mas veio o JHC e 
a sua equipe e resolveu rapi-
dinho. Conversamos com o 
secretário, mostramos para 
ele qual era o nosso pedido e, 
graças a Deus, tudo foi solu-
cionado. A nossa união foi 
fundamental”, disse Acácio.

Proprietária de uma distri-
buidora de ovos há 30 anos 

no Mercado da Produção, a 
comerciante Ana Paula Costa 
lembrou a dificuldade que os 
permissionários enfrentavam 
com a falta de clientes, provo-
cada pela falta de estrutura 
e de comando, problemas 
que, segundo ela, estão, aos 
poucos, sendo sanados.

“Precisamos que o cliente 
apareça. Infelizmente, com a 
feira livre em um espaço irre-
gular e sem lógica, era impos-
sível que os consumidores 
surgissem. A concorrência lá 
fora era desleal. Tinha gente 
que vendia lá de forma desor-
denada, sem autorização e 
ainda fazia a entrega dentro 

do mercado, atrapalhando 
demais as vendas dos que 
estavam dentro”, relatou a 
comerciante.

Engajada na pauta de inte-
resse coletivo, Ana Paula fala 
que os pleitos da comissão 
participativa do mercado têm 
tido respostas mais rápidas 
com a gestão JHC. “Nos reuni-
mos de dois em dois meses 
para debater sobre as deman-
das. O diálogo com o prefeito, 
com o secretário e com a 
administração do mercado 
está muito mais fácil. Antigos 
gestores nem passavam por 
aqui. Agora, temos projetos 
para melhorias e já estamos 

vendo as coisas acontecerem”, 
salientou.

No entendimento de 
Eliene Dantas Vieira, dona 
de uma peixaria famosa 
do Mercado da Produção, 
o trabalho do Executivo é 
fundamental para a melho-
ria do espaço. “O cliente que 
chega tem onde estacionar 
no mercado. Antes, isso era 
impossível e escondia o nosso 
cartão-postal, que era o acesso 
principal. A mudança feita foi 
maravilhosa para todos os 
permissionários. Hoje está 
tudo limpinho, organizado e 
os consumidores estão indo 
ao nosso encontro”, falou. 

Após anos sem reformas, 
o Mercado da Produção deve 
passar por uma série de obras 
nos próximos meses. É o que 
revela o secretário Carlos 
Ronalsa. Ele adianta que, em 
breve, os banheiros, a ala das 
marisqueiras, a ala A e a admi-
nistração serão completa-
mente reestruturados.

O dinheiro para o serviço 
está garantido por emenda 
parlamentar no valor de 
R$ 3,5 milhões, de autoria 
do então deputado federal 
Ronaldo Lessa, atualmente 
vice-prefeito de Maceió. Os 
projetos estão sob análise da 
Caixa Econômica e, assim que 
forem autorizados, o Municí-

pio vai abrir processo licitató-
rio. 

Ronalsa garante que 
outras iniciativas estão sendo 
planejadas para contem-
plar a totalidade do espaço. 
Paralelo a isto, a Semtabes 
trabalha na organização do 
estacionamento por trás do 
mercado, atualmente tomado 

por caminhões e ambulan-
tes atuando em feira livre. 
Também prepara licitação 
para trocar todos os portões 
e firmou parceria com uma 
grande empresa de material 
de construção para distribuir 
coletes e outros acessórios de 
identificação aos descarrega-
dores.
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PODEM SE CANDIDATAR pessoas acima de 18 anos com ensino médio completoMercado

A Prefeitura de Maceió 
firmou uma parceria com 
a empresa multinacional 
do Grupo Mongeral Aegon 
(MAG), que atua no ramo 
de soluções de seguro de 
vida e previdência, e atra-
vés do Sine Maceió, está 
ofertando dez vagas para o 
curso de corretor especia-
lista em vida e previdência, 
proteção financeira e fami-
liar. O curso terá duração de 
12 meses, e os estudantes 
serão remunerados durante 
o processo.

Sendo aprovados, estão 
formados para atuar direta-
mente através da empresa. 
Para participar  da pré-
-seleção, é necessário ter 
acima de 18 anos, ser brasi-

leiro e possuir todos os 
documentos, além de ter 
ensino médio completo e 
acesso à internet e dispor 
de perfil para vendas. Os 
interessados devem realizar 
um cadastro no endereço: 
https://selecao.mag.com.

br/gerente/kelle-pollyane, 
que já estarão fazendo parte 
do processo seletivo.

O Sine Municipal realiza 
a intermediação da mão 
de obra e oferta vagas de 
emprego para as pessoas 
que estão buscando uma 

inserção no mercado de 
t r a b a l h o.  O  s e c re t á r i o 
Carlos Ronalsa, reforça a 
importância das empresas 
abrirem espaços para essas 
possibilidades. “A política 
do prefeito JHC é incenti-
var a contratação através 
das empresas e ajudar os 
que estão desempregados, 
e nós da Semtabes estamos, 
diar iamente,  buscando 
empresas que possam nos 
ajudar a oferecer mais opor-
tunidades a estas pessoas 
quem estão em busca de 
emprego”, afirmou o secre-
tário.

A Seguradora é especiali-
zada em soluções de seguro 
de vida e previdência do 
grupo Mongeral  Aegon, 
sendo a única seguradora 
do país que faz formação de 
profissionais. “É com muita 

satisfação que a Mag Segu-
ros firma parceria com o 
Sine Maceió. Seguimos na 
busca constante de exercer 
a função de ser um vetor de 
mudança na vida profis-
sional e pessoal.  Temos 
certeza que vamos, juntos, 
fazer a diferença na vida 
de muitos maceioenses”, 
afirmou Bethânia Ferraz, 
superintendente da MAG 
de Alagoas.

 “A importância dessa 
parceria em conjunto com 
a Mongeral Aegon é que não 
só qualificará pessoas para o 
mercado de trabalho como 
também incentiva a todos 
com essa remuneração, que 
vem em um momento exce-
lente diante a crise que esta-
mos enfrentando”, ressaltou 
o diretor de Trabalho da 
Semtabes, Ricardo Lessa.

APÓS A FORMAÇÃO, que tem duração de 12 meses, alunos saem com uma profissão, estando aptos a atuar como corretores

Sine Maceió oferta dez vagas 
de curso com remuneração

Secom Maceió
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SEMTABES 

firma uma parceria com a empresa multinacional do Grupo Mongeral Aegon 
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ESTILO
O INSUCESSO é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista Social

Sociedade com

  DE OLHO NA MÍDIA
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, 
anunciou na noite da terça-feira passada, que 
a partir do dia 15 de setembro será aplicada 
uma dose de reforço da vacina contra a 
Covid-19 em idosos com mais de 70 anos e 
pessoas imunossuprimidas (transplantadas 
recentemente, com câncer, queimaduras 
graves, etc) que tomaram a segunda dose da 

vacina há pelo menos seis meses.

  SETEMBRO AMARELO
Setembro Amarelo é uma campanha brasi-
leira de prevenção ao suicídio. O mês de 
setembro foi escolhido para a campanha 
porque, desde 2003, o dia 10 de setembro é o 
Dia Mundial de Prevenção do Suicídio.
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FASHIONISTAS | 

Apostando em detalhes e deixando 

os looks mais especiais na nova 

coleção da luxuosa loja Seda Pura 

pelas poderosas Ana Carolina Barros 

e Luciana Cavalcante. #luxototal

FASHION | 

A bela Patrícia Almeida, 

sempre linda

TODO ELE | 

O Rei do Instagram Carlinhos Maia se 

torna o maior vendedor de franquias 

com a hamburgueria B-Burguer

B-DAY | 

O apresentador televisivo arapiraquense Bira Franklin irá 

celebrar com luxo total na sexta-feira, dia 3, mais uma linda 

primavera em sua vida com direito a festerê para familiares 

e amigos. Parabéns, amigo!

EM CENA | 

A Top DJ Amanda K é destaque 

na cena eletrônica maceioense
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  A Delta e a 3ª dose
Devido a algumas observações científicas, os estudos 
mostraram a necessidade de que o público idoso seja 
vacinado com a 3ª dose. Em julho, a Anvisa autorizou 
estudos de terceira dose das vacinas AstraZeneca e 
Pfizer. Na ocasião, a agência esclareceu que “ainda 
não havia estudos conclusivos sobre a necessidade” 
de mais uma aplicação dos imunizantes disponíveis 
no Brasil. Hoje a aplicação já é uma realidade. A 3ª 
dose de vacina para idosos foi uma cobrança dos 
especialistas por causa da queda na proteção para 
idosos, o que vem provocando aumento no número 
de internações para essa faixa etária, mesmo entre 
os já vacinados, desde o mês passado. No Rio de 
Janeiro e em São Paulo, por apresentar um aumento 
expressivo de contaminação pela nova variante, 
serão os primeiros estados a aplicar a dose. Ambos 
os estados pretendem começar a vacinar seus idosos 
em setembro. O governo do Rio pretende fazer sua 
vacinação de forma escalonada para idosos que 
tenham tomado a 2ª dose há pelo menos seis meses. 
Já o governo de São Paulo informou que vai começar 
com os idosos institucionalizados e os profissionais 
de saúde.

  Seria ótimo
Está circulando na mídia remota uma notícia que 
seria para lá de ótima para a população sacrificada 
dos aposentados, que por associações socioeconô-
micas a maioria são pessoas idosas. A notícia é por 
demais conhecidíssima pelos idosos e aposentados 
do Instituto Nacional do Seguro Social do Brasil. 
No ano passado e comecinho deste, toda semana 

a mídia especializada e outros meios especular 
uma nova situação e a cada sensacionalismo era 
um tormento psicológico para o segmento. Agora a 
conversa especulativa é um abono de R$ 2 mil e 14ª 
salário do INSS que podem ser liberados aos aposen-
tados. No entanto, tomara Deus que sejam reais as 
medidas que propõem um pagamento extra ao final 
deste ano para quem é beneficiário da autarquia. 
Também é bom lembrar que essas medidas de apoio 
financeiro aos aposentados e pensionistas do Insti-
tuto Nacional do Seguro Social (INSS) foram criadas 
no ano passado durante a pandemia da Covid-19 e 
seguem em discussão até os dias atuais (extraído da 
Redação Capitalist).

  Conheça as medidas
A primeira diz respeito ao Projeto de Lei (PL) nº 

3657/2020, que atualmente tramita no Senado e 
propõe o pagamento de um 14º salário aos segurados 
da autarquia no final deste ano. A medida foi elabo-
rada pelo senador Paulo Paim (PT-RS), determinando 
que o benefício tenha o mesmo valor do 13º recebido 
pelo beneficiário. Já a segunda proposta, trazida 
pelo deputado federal Pompeo de Mattos (PDT-RS) 
à Câmara, cria o abono extra, com repasse em 2021. 
Elaborada pelo Projeto de Lei (PL) nº 4.367/2020, 
há uma limitação do valor do benefício de até dois 
salários mínimos. Nesta semana, o PL 3657/20 foi 
enviado para a Câmara dos Deputados e para o 
Senado Federal para apreciação. Sobre as chances 
de aprovação, será preciso encontrar um espaço 
fiscal para o financiamento da medida, na defini-
ção de onde serão retirados os recursos. Até lá, resta 
aguardar o andamento de cada uma das propostas 
(extraído da Redação Capitalist).

NÃO ADIANTA NADA NADAR, nadar e morrer na praia

   Francisco Silvestre   |  silvestreanjos@bol.com.br

Jornalista e gerontólogo

Poder Grisalho

  Contagem Progressiva
Por mais que estejamos esgotados, por mais que saibamos o que poderá acontecer, é bom também 
que estejamos todos confiantes, esperançosos e não baixemos a guarda. Nada de contagem regressiva; 
regressar é retornar... A sociedade ou o indivíduo que começa a contar de um figurado número de valor 
elevado para chegar no zero, só vai chegar no “nada”. Foi com esse pensamento que este bloco “contagem 
progressiva” atribuiu, semanalmente, o desafio de reverter o quadro e vem editando em forma de metáfora, 
comparando a crise pandêmica, a uma tormenta em alto-mar. Quem nos acompanha, é testemunha de 
quantas vezes foi citado, de forma motivadora, o ditado: não adianta nada, nadar, nadar e morrer na praia”. 
O ditado teve e tem o intuito de frear o impulso que muitos idosos estavam tendo e tem por não respei-
tarem os protocolos pós-vacinação. É preciso estar antenado com as informações, controlar as emoções 
para não servir de estratégias ideológicas e cuidar dos processos preventivos fisiobiológicos. O alerta agora 
é com as variantes (além da Delta outras mais, já falam na Lambda), pois como os fenômenos da natureza, 
uma tempestade em alto-mar nunca vem sozinha, geralmente com ela pode acontecer ventos fortes, 
trovoadas, granizo e chuvas. Traduzindo para uma pandemia, as variantes podem ocorrer comumente.



NOVIDADES E CELEBRAÇÕES neste final de semana na capital

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalha Aí

AJUDE O BEN
Nesse final de semana 
acontece a “Oficina 
de Slime do Bem”, no 
Maceió Shopping. A 
oficina acontecerá em 
frente à loja Riachuelo e 
toda verba será direcio-
nada para a cam-
panha “Ajude o Ben”. @
ameoben necessita do 
Zolgensma, conhecido 
como o medicamento 
mais caro do mundo. 
Uma única dose custa 
cerca de R$12 milhões

CINEMA E MÚSICA

O Projeto Cinema & 

Música está de volta 

ao Arte Pajuçara. Neste 

domingo, às 19h30, 

tem a exibição do 

filme “Mangueira em 2 

tempos” e show de Luiz 

Pompe e banda com os 

sambas que marcaram 

a mais popular das 

escolas de samba

NOVAS CORES

Temos novidade para 

quem curte moda 

jovem e descolada. O 

quarteto formado por 

Raynna, Alisson, Joana 

e Andressa, acaba de 

juntar o mix de talentos 

pessoais e criar a 

ANN4, nova loja virtual 

de roupas e acessórios. 

A @ann4oficial traduz 

o DNA do grupo de 

amigos: é eclética e 

alto astral

ESTAR CONCEITO

Valéria Cox reuniu 

amigos queridos no 

ambiente criado por ela 

para a IV Mostra Expe-

rience Casa Fabricatto. 

A nutricionista Telma 

Toledo esteve entre os 

amigos que passaram 

momentos divertidos 

no Estar Conceito, um 

dos ambientes mais 

visitados entre os 50 

que estão abertos à 

visitação

HOMENAGEM

Rafael Brito 

recebeu um pre-

sente muito es-

pecial no dia do 

seu aniversário. 

Ele foi

 homenageado 

pela Polícia 

Militar de 

Alagoas com a 

medalha Zumbi 

dos Palmares, 

maior honraria 

concedida pela 

instituição

OS GÊMEOS

Thaís Dória 

comemorou 

o terceiro 

aniversário dos 

gêmeos Gonçalo 

e Dante. Os caçu-

las da família 

ganharam muito 

doces, carinho e 

brincadeiras para 

festeja a idade 

nova

NOVIDADE

Mundo Gloob retorna ao Parque Shopping com novidades inspiradas nos programas Detetives do 

Prédio Azul”, “Escola de Gênios”, “Gigablaster”, “Miraculous e “ALVINNN!!! E Os Esquilos”

MAESTRIA

“Se for fazer, 

faça bem feito”. 

Essa poderia ser 

uma expressão 

para definir Rosa 

Elvira, o talento 

e o coração por 

trás do 

sucesso do Vila 

Rosa Café. Um 

lugar que além 

de comidas 

deliciosas 

oferece poesia e 

aconchego em 

cada detalhe
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NOVAS REGRAS para contratos de seguros de automóveis entram em vigor dia  1º                                               

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro

  Entenda as novas 
regras para o seguro auto
Faltam poucos dias para o início da vigência das 

novas regras e critérios para a operação de seguros 

do grupo automóvel, estabelecidas pela Circular 

639/21 da Susep.

A partir de 1º de setembro, mudanças significativas 

irão ocorrer, o que exigirá uma atenção especial do 

Corretor de Seguros para orientar adequadamente 

os clientes.  A Susep assegura que essas mudan-

ças irão “simplificar e flexibilizar” o seguro auto, 

permitindo a inclusão e a ampliação de acesso e 

promovendo o “desenvolvimento do mercado”. 

  Novidades
Entre as mudanças implementadas consta a 

possibilidade de o seguro ser contratado sem a 

identificação exata do veículo. A medida tem como 
objetivo aumentar, por exemplo, o acesso a moto-
ristas de aplicativos e condutores que já adotam o 
compartilhamento de automóveis, utilizam carros 
por assinatura ou alugados. 
Outra novidade é a possibilidade de comercializa-
ção de coberturas de casco abrangendo, de forma 
isolada ou combinada, diferentes riscos a que 
esteja sujeito o veículo segurado. 
O corretor também poderá orientar o cliente na 
estruturação de coberturas de casco de forma 
parcial, com assunção apenas de parte do risco 
seguradora. Além disso, não será necessário fixar 
um limite para a caracterização de indenização 
integral. 
A norma também permite a contratação de 
coberturas de responsabilidade civil facultativa, 
assistência e acidentes pessoais de passageiros 
vinculadas ao condutor, independentemente de 

quem seja o proprietário do veículo. 

  Conclusão
Em suma,espera-se um “crescimento significativo” 

do mercado nos próximos anos, com ampliação de 

cobertura, inclusão e, principalmente, inovação. A 

partir de agora, as bases para um ambiente favo-

rável à competição e novos negócios, com menos 

restrições regulatórias, estão lançadas. 

Esperamos novos produtos e mais segurados, 

sempre com boas práticas de conduta e total trans-

parência por parte das seguradoras. 

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. Partici-

pem com suas perguntas! Até a próxima se Deus 

quiser! Um grande abraço!
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  Grupo fechado
Com a ausência de apenas 
três jogadores que estão 
em recuperação no depar-
tamento médico – Victor 
Ramos, Diego Ivo e Nícolas 
Careca -, todos os demais 
jogadores do CRB se apre-
sentaram para uma semana 
cheia de trabalho, visando o 
jogo contra o Cruzeiro, neste 
domingo. Até Marthã traba-
lhou com o grupo. Ausente 
dois jogos no time, a presença 
do argentino Diego Torres foi 
um alívio para o clube, depois 
de se ausentar para resolver 
problemas particulares. Isso 
quer dizer, força máxima.

  Agir com rapidez  
Depois de uma arrancada 
muito boa em quatro jogos 
seguidos, com um empate 
e três vitórias, o CSA voltou 
a ter problemas na última 
partida contra o Náutico. 
O time foi a campo com 

improvisações, principal-
mente na sua lateral, onde os 
dois jogadores reservas estão 
entregues ao departamento 
médico. Mesmo marcando 
sete gols nos últimos jogos, 
o time voltou a ter proble-
mas para finalizar. Joga hoje 
diante do Sampaio Corrêa, 
em São Luiz do Maranhão. 
Jogo complicado...

  Buscam 
reforços
Praticamente o prazo para 
contratar mais jogadores 
está se encerrando, mas os 
clubes ainda podem fazer 
substituições em seus grupos 
de jogadores. O CSA regu-
larizou essa semana Yann 
Rolim, que estreou contra o 

Náutico, e o atacante Nilson, 
que já está pronto para jogar. 
Mesmo assim, o time deve 
buscar, pelo menos, mais um 
lateral, devido aos problemas 
de contusão dos reservas 
Cristóvam e Kelvin, e, agora, 
do titular Ernandes. O CRB 
ainda pode surpreender, 
com a chegada de mais dois 
reforços.

CHEGADA DO MEIA Yann Rolim gera boa expectativa no elenco azulinoEsportes

O técnico Ney Franco até 
conseguiu melhorar o rendi-
mento do CSA na Série B 
do Campeonato Brasileiro, 
chegando recentemente a 
conseguir uma sequência de 
três vitórias consecutivas. Mas 
o desempenho da equipe na 
temporada está muito longe 
do ideal. Depois de estrear no 
returno com derrota para o 
Náutico, o elenco só demons-
trou ainda mais a necessi-
dade que tem de reforços 
para manter o nível técnico 
durante os 90 minutos. 

Sem Gabriel, o meio-
-campo da equipe perdeu 
mobilidade. Sem o lateral-
-esquerdo Ernandes, que 
sentiu antes da última partida, 
não tinha nenhum substituto 
e ofício para a função. Além 
disso, Iury Castilho estava 
cumprindo suspensão e o 
time marujo perdeu ainda 
mais poder ofensivo. 

Mesmo diante desses 
fatos, no CT Nelson Peixoto 
Feijó o clima é de positivi-
dade. Em entrevista, o técnico 
Ney Franco e o meia recém-
-chegado Yann Rolim não 
tiraram a palavra “acesso” de 
seus discursos. O único obje-
tivo é o de voltar à Série A. Mas, 
para isso, a comissão técnica e 
o elenco terão que entregar 
muito mais do que se tem 
visto dentro dos gramados. 

“ Temos um segundo 
turno inteiro para ser jogado. 

Começamos próximo do G-4 
e tínhamos, contra o Náutico, 
a possibilidade de encostar, 
mas o nosso trabalho vai ser 
de resiliência, muito duro para 
entrar no G-4 no momento 
certo e não sair mais. Agora 
precisamos de um esforço 
maior, tentar recuperar os 
pontos perdidos e a nossa 
equipe já tem um histórico 
que tem capacidade de fazer 
isso”, disse Ney Franco.

Até o fechamento desta 
edição, o Azulão era o 10º 

colocado da Segundona, com 
28 pontos em oito vitórias, 
quatro empates e oito derro-
tas na competição. Retros-
pecto e aproveitamento de 
time que, geralmente, briga 
exatamente no meio da tabela 
de classificação. 

O  m e i a  Ya n n  Ro l i m 
garantiu que se depender 
do esforço dos jogadores, a 
torcida pode esperar grandes 
conquistas. “O CSA tem totais 
condições de conquistar o 
acesso e isso vai depender 
somente da gente querer e 
treinar para isso. Mas do jeito 
que nós temos trabalhado, 
com certeza temos chances 
de subir. O grupo está bem 
unido, focado, sabe o que quer 
e a gente vai em busca do G-4”.

A derrota para o Náutico, 
em casa, “estremeceu” a 
confiança dos jogadores, mas 
o professor Ney Franco não 
deixou a bola cair: “Ele falou 
para não baixar a cabeça, 
seguir batalhando, e que a 
gente não pode se deixar levar 

por um resultado negativo”, 
comentou Rolim. 

Nas próximas três roda-
das, o time azulino vai fazer 
apenas um jogo no Rei Pelé, 
contra o Vila Nova, e dois fora 
de casa: Guarani e Londrina, 
respectivamente. Na partida 
em Maceió, o CSA enfrentará 
um adversário com muitas 
dificuldades na Série B. A 
modesta campanha do time 
goiano está colocando o clube 
na briga contra o rebaixa-
mento. Por isso, é importante 
uma vitória do CSA.Já na 
sequência, encara o Guarani, 
que briga pela permanência 
no G-4. E para fechar essas três 
partidas, visita o Londrina, 
clube que abre a zona da 
“degola” da competição [até o 
fechamento da edição].

Agora, olhando para os 
problemas internos, já passou 
da hora de o CSA conseguir 
se resolver nas quatro linhas 
para se quiser mesmo brigar 
por algo maior na competi-
ção.

TÉCNICO DO CSA Quer deixar o time alagoano mais competitivo no returno da Segundona do Brasileiro                             

Ney Franco busca encaixar 
sequência de ´bons jogos´
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REAPRESENTAÇÃO COMPLETA do Galo dá alívio  à torcida após especulações

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  Tudo vem dando certo
Nas projeções da diretoria do CRB o que foi programado está sendo seguido, rigorosa-
mente. Entre eles, dirigentes, comissão técnica e jogadores, ficou planejado que, para 
cada bloco de 10 partidas, ou seja, na disputa de 30 pontos, o time precisaria conquistar 
17 pontos, para rapidamente definir a permanência na Série B do ano que vem e, depois, 
somar a pontuação necessária para chegar à Série A de 2022.
O quadro está melhor do que imaginavam no início. 34 pontos era a meta dos dois blocos 
com 20 jogos, e o time já soma 36 pontos, começando a fazer um pouco de gordura. É 
pequena ainda, mas está dentro do planejamento feito antes de começar a Série B. Neste 
domingo, no estádio Rei Pelé, o time recebe o Cruzeiro/BH, para uma nova meta a cumprir, 
17 pontos.
Alcançado esse objetivo, o CRB chegará a 53 pontos, ficando a 12 pontos da sonhada 
primeira divisão do futebol brasileiro. Nesse caso, seria o último bloco de 8 jogos, onde o 
time só precisaria ganhar a metade dos pontos disputados até a última rodada, fechando 
aos 65 desejados e possíveis para chegar à Série A. O sonho vem sendo alimentado pelos 
dirigentes e, especialmente, por sua imensa torcida.

Thiago Luiz
Estagiário

MESMO COM RETORNO RUIM

Jogadores do CSA apostam numa regularidade que garanta vaga no G4

l Enquanto o CRB projeta seu 
futuro para chegar à Série A do 
Brasileirão, o CSA trabalha para 
permanecer na Série B. Na 10ª 
colocação na tabela de classifica-
ção, até o fechamento da coluna, 
enxerga um pouco mais longe 
esse sonho. As cobranças são 
muitas e os resultados baixíssimos 
em campo;
l Com o terceiro técnico 
dirigindo o time esse ano, cada 
um com uma maneira diferente 
de pensar o futuro do clube, o 
presidente Rafael Tenório já deu 
mostras de que deixar o clube 
na Série B já é uma situação  
bem melhor daquela que ele 
encontrou;
l Até agora o Conselho 
Deliberativo não respondeu ao 
pedido do Rafael Tenório sobre a 
prorrogação de seu mandato em 
um ano. O prazo era de 15 dias e 
deve se esgotar nessas 48 horas. O 
silêncio assusta o presidente, que 
não tem nada mais claro sobre o 
assunto da parte de Raimundo 
Tavares, presidente do Conselho;
l Hoje, os conselheiros estão  
divididos. Tem até quem já esteja 
procurando um candidato para o 
CSA. Esse grupo é contra a pror-
rogação. Liderados pelo dirigente 
Omar Coêlho, alguns acham que 
seria um prêmio a Rafael Tenório 
pelo trabalho no clube. Tenho 
dúvida se essa ideia da prorroga-
ção passa no Conselho.

  ALFINETADAS...
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  Programa de doutorado 
com bolsa - Reino Unido
Fonte: University of London
O  Instituto de Estudos Latino-Americanos  oferece 
supervisão de pesquisa de doutorado nas seguintes 
áreas amplas:
* América Latina colonial
* História e historiografia latino-americana
* História Andina
* História pós-colonial da América Latina
* Independência e revolução na América Latina
* Antropologia
* Etnografia
* Movimentos sociais e práticas de cidadania
* Justiça de transição, direitos humanos e trabalho de 
memória
* Literatura e cinema latino-americanos
* Estudos Caribenhos

Outras pesquisas na área de Estudos Latino-
-Americanos também estão disponíveis através da  
Professora Catherine Davies, Diretora do Instituto de 
Pesquisa de Línguas Modernas e do  Dr. David James 
Cantor, Diretor da Refugee Law Initiative, parte do 
Institute of Commonwealth Studies.
Antes de enviar uma inscrição, recomendamos que 
você entre em contato com um membro da equipe 
acadêmica que tenha interesse em seu campo de 
estudo proposto para discutir sua proposta. Uma 
lista de professores e seus interesses pode ser encon-
trada em https://bit.ly/3jenm4H .
Algumas oportunidades de doutorado neste 
programa têm financiamento, possibilitando a 
bolsa.  É importante ler todas as informações sobre os 
programas específicos.

  Bolsa de Mestrado em 
Propriedade Intelectual - 
Alemanha
Fonte: DAAD
DAAD está abrindo candidatura para seu programa 
de  suporte financeiro aos interessados em cursar o 
programa de pós-graduação em direito no Munich 
Intellectual Property Law Center - MIPLC. Bolsistas 
receberão 850 euros mensalmente.

Para serem elegíveis, os candidatos devem atender 
a todos os critérios abaixo:
* Ser nacional de um país em desenvolvimento e não 
viver fora do seu país de origem (ou de outro país em 
desenvolvimento) há mais de dois anos.
* Possuir pelo menos um diploma de bacharel de 
quatro anos (ou um diploma de bacharel de três anos 
mais um grau adicional), concluído com resultados 
acima da média.
* Ter recebido seu último diploma no máximo seis 
anos antes de sua aplicação.
* Ter pelo menos dois anos de experiência profissio-
nal em tempo integral adquirida em uma autoridade 

pública ou em um estado ou empresa privada em 
um país em desenvolvimento. Para atender a este 
requisito, é suficiente se você tiver concluído os dois 
anos até fevereiro do ano em que pretende iniciar 
seus estudos no MIPLC. O pessoal de universidades 
científicas e acadêmicos não são o grupo-alvo central 
deste programa e, portanto, são considerados apenas 
em casos excepcionais.
Mais informações sobre a oportunidade em https://
bit.ly/3jgBPNO . Prazo para inscrição: 15 de outubro 
de 2021.
 

  Bolsa para pesquisadores 
e profissionais das Ciências 
do Patrimônio - USA
Fonte: Fulbright Brasil

A Comissão Fulbright Brasil está com inscrições 
abertas para seu programa de bolsas de estudos para 
pesquisadores ou profissionais das Ciências do Patri-
mônio ou de áreas afins no Heritage Science Rese-
arch and Testing Laboratory do National Archives 
and Records Administration (NARA).

Requisitos:

* Possuir nacionalidade brasileira e não ter nacionali-
dade norte-americana.
* Os candidatos devem ser pesquisadores ou profis-
sionais das Ciências do Patrimônio ou de áreas afins.
* Ter diploma de mestrado. Será dada preferência a 

candidatos com diploma de doutorado ou com expe-
riência profissional equivalente. Doutorandos em 
estágio avançado de tese em Ciências do Patrimônio 
também são elegíveis.

Disciplinas e áreas elegíveis
 Disciplinas:
* Ciências do Patrimônio e de Conservação
|* Preservação Preventiva
* Química
* Física
* Engenharia e Ciência dos Materiais
* Microbiologia
* Estatística
Áreas:
* Conservação e preservação do Patrimônio Cultural
* Aplicações tecnológicas de aspectos complexos na 
preservação do patrimônio e análise de risco
* Análise de dados e visualização

Benefícios:
* Bolsa mensal, por no mínimo cinco e no máximo 
doze meses, com início em setembro de 2022, em 
College Park, Maryland.
* Auxílio para manutenção de dependente.
* Auxílio para desenvolvimento profissional.
* Passagem de ida e volta aos Estados Unidos.
* Plano de saúde limitado para acidentes e doenças, 
apenas para o bolsista.
Mais informações em  https://bit.ly/3sLtK6I. Prazo 
de inscrição até 15 de outubro de 2021.

REINO UNIDO tem diversas oportunidades de mestrado, inclusive com bolsa

   Alyshia Gomes   |  alyshiagomes.ri@gmail.com

Colunista

Estudar Lá Fora

  THE Student Success 
Forum: oportunidade 
de discussão sobre as 
novas experiências dos 
estudantes internacionais
As novas exigências decorrentes do período 
pandêmico no qual vivemos promoveram uma 
grande mudança no formato dos eventos inter-
nacionais, como os que apresentei na semana 
passada. Mas a necessidade de continuarmos 
precisando discutir temas relacionados à Educa-
ção, bem como construir importante network 
continuam bem presentes. Por isso, voltamos a 
falar sobre a agenda da Times Higher Education - 
THE. 
Na semana passada, trouxe informações sobre 
THE World Academic Summit. Trata-se de um 
evento preparado para um público formado por 
presidentes de universidades, pesquisadores 
de reconhecimento mundial, líderes políticos e 
executivos seniores de empresas transnacionais 
de todo o mundo que, além de participarem das 
discussões e do network, acompanharão a divul-
gação do ranking das melhores universidades no 
contexto global para o ano 2022. 
Esta semana, trago um outro evento, desta vez 

voltado para os estudantes. THE Student Success 
Forum estará acontecendo no dia 22 de setem-
bro e tem o objetivo de redefinir a experiência 
do aluno internacional a partir do ano letivo de 
2021. Segundo os organizadores, “os novos alunos 
estão entrando nas aulas sem nunca terem feito 
exames formais ou tendo a oportunidade de 
visitar o campus pessoalmente; eles terão menos 
conhecimento, menos experiência e precisarão de 
mais apoio do que os anteriores.” À  medida que 
navegam em seu novo mundo, as instituições de 
ensino superior devem adaptar seus processos de 
acordo com a nova realidade. Como as universi-
dades podem preparar seus alunos para o sucesso 
quando sua experiência é tão desconhecida?
A programação prevê 18 sessões com a partici-
pação de nomes como Tiffani Blake - Reitora de 
Envolvimento e Desenvolvimento do Aluno do 
New York Institute of Technology (USA), Pardis 
Mahdavi - Diretora de transformação social da 
Arizona State University (USA), Sarah Spring-
man - Reitora da ETH Zurich (Suíça), Kinga Szuly 
- Responsável pelo Setor de Política Educacional 
de nível Superior da Comissão Europeia (União 
Europeia), além de alunos internacionais que 
compartilharão suas experiências e opiniões. 
O evento está aberto para estudantes, professores, 
gestores de IES. As inscrições podem ser feitas 
pelo link https://bit.ly/2UNirOZ.
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Referência quando o 
assunto é SUVs, a Jeep agora 
pretende transformar o 
mercado brasileiro nova-
mente. Desta vez, com o Jeep 
Commander, o maior e mais 
sofisticado Jeep já produzido 
no Brasil. Fabricado no Polo 
Automotivo de Goiana (PE), 
ele chega para trazer um novo 
patamar premium para a 
marca no País e deixar a gama 
da Jeep ainda mais completa. 
Projetado para proporcio-
nar o máximo de conforto, 
o modelo é o primeiro Jeep 
desenvolvido no Brasil, mas 

trará conceito global e será 
exportado para outros países 
latino-americanos.Sofisti-
cação e conforto são sinô-
nimos do novo SUV. Além 
disso, o modelo é completo e 
já entrega todos os melhores 
conteúdos de série em duas 
versões: Limited e Overland 
(ambas com opções Turbo 
flex 4x2 e Turbo diesel 4x4). 
O espaço é outro atributo 
do Commander. Afinal, sete 
lugares representam mais 
conforto, versatilidade e até 
amplo porta-malas, que, 
inclusive, é um dos maio-

res da categoria.O Jeep 
Commander vem equipado 
com o motor T270, que 
oferece baixas emissões de 
CO2 e ótima performance. 
Ele já vem preparado para 
atender aos requisitos do 
Proconve L7, previsto para 
janeiro de 2022. Seu design 
é focado na eficiência e 
apresenta baixo consumo 
de combustível. Com tecno-
logia global e produzido no 
Brasil, o T270 tem 185 cv e 
270 Nm e é o motor flex de 
maior potência do país entre 
os motores turbo flex.

Faróis e lanternas trasei-
ras passaram a ser peças-
-chave dos veículos. São 
o mais puro exemplo da 
tecnologia ao serviço do 
design e, reciprocamente, 
do design ao serviço da 
tecnologia. Concebidos 
essencialmente para trazer 
segurança (iluminação, sina-
lização), tornaram-se essen-
ciais também para afirmar a 
identidade dos modelos da 
marca Peugeot, tornando-
-os identificáveis à primeira 
vista.Em termos de tecnolo-
gia, a luz emitida por um LED 
parece branca, tal como a luz 

dos faróis de xênon. Essa 
luz na verdade é azul, mas 
uma boa parte do espectro 
azul é absorvido quando 
ela atravessa uma camada 
de fósforo, adquirindo a cor 
branca tão característica dos 
LEDs.Modo autoestrada: 
quando a velocidade ultra-
passa os 110 km/h durante 
pelo menos 5 segundos, os 
faróis Peugeot Matrix LED 
Technology modificam o 
ângulo do feixe luminoso 
dos faróis de luz alta (+0,4%) 
para iluminar mais longe – 
evidentemente, sem ofuscar 
os demais condutores. Assim 

que o veículo passa a circular 
a menos 90 km/h por mais 
de 5 segundos, o feixe lumi-
noso volta à sua inclinação 
inicial.Os faróis dianteiros 
Peugeot Matrix LED estão 
associados às lanternas 
traseiras full LED com as três 
garras características dos 
novos Peugeot 308 e 308 SW, 
que são parte integrante do 
design traseiro do carro.Com 
seu design único, fazem com 
que os novos Peugeot 308 e 
308 SW sejam identificáveis 
à primeira vista, pela face 
dianteira assim como pela 
traseira.

Nissan Kicks ganha 
prêmio com Show 
de drones
A transformação do céu 
de São Paulo na maior tela 
do mundo durante a live 
de lançamento do Novo 
Nissan Kicks no Brasil 
foi reconhecida como a 
melhor ação do ano de 
experiência de marca 
pelos votantes do “Prêmio 
Live 2021”. Na premiação, 
que ocorreu esta semana 
em São Paulo, em um 
evento na Fecomércio, 
que também foi transmi-
tido pelo canal do Youtube 
para 2 mil pessoas, a 
Nissan foi reconhecida 
com o troféu ‘Megafone de 
Ouro’ na categoria inter-
nacional “Ação de Brand 
Experience do Ano”. A live 
de apresentação do Novo 
Nissan Kicks ao público 
brasileiro foi marcada por 
muita tecnologia, inova-
ção e música. 

BMW Group Brasil 
convoca clientes 
para recall
O BMW Group Brasil 
convoca os proprietários 
dos veículos Séries 1, 2, 
3, 4, 5 e 6 (incluindo suas 
versões esportivas M), e os 
X1, X3, X4, X5 e X6, fabri-
cados entre junho de 2004 
e dezembro de 2016, a 
procurarem uma conces-
sionária autorizada da 
marca e agendar, gratui-
tamente, a substituição 
do airbag do condutor e/
ou do passageiro dian-
teiro. As bolsas infláveis 
foram produzidas pela 
fornecedora automotiva 
Takata. São 51.873 unida-
des envolvidas no recall, 
entre elas alguns modelos 
de importação inde-
pendente.  Os serviços 
poderão ser agendados 
de imediato e a substi-
tuição gratuita do airbag 
do condutor levará cerca 
de 30 (trinta) minutos, 
enquanto a do airbag 
do passageiro dianteiro, 
cerca de três horas.
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   Igor Pereira   |  igor93279039@hotmail.com

Jornalista
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EV1 Sport ganha ainda 
mais tecnologia
A EV1 Sport mantém o 
belo e exclusivo design 
de linhas arrojadas e 
contemporâneas que a 
fizeram conhecida e que 
lhe rendeu muitos adep-
tos. A extensa opção de 
cores disponíveis faz com 
que agrade ainda mais 
motociclistas. A EV1 Sport 
mantém a qualidade nos 
componentes tecnológi-
cos embarcados. Painel 
digital, sistema bluetooth, 
caixas de som integra-
das, iluminação total em 
LED e duas tomadas USB 
ajudam na segurança e 
comodidade do usuá-
rio. O sistema de freios 
é combinado entre os 
dois discos para garantir 
frenagens mais precisas 
e seguras.A EV1 Sport 
tem novo motor elétrico, 
mais potente. Agora de 
3.000 w de potência é 
capaz de atingir veloci-
dade máxima de 75 km/h. 
Essa nova configuração 
permite a EV1 Sport fazer 
de 0 a 60km/h em 12 
segundos.A EV1 Sport tem 
autonomia de até 100 km* 
com uma bateria de lítio 
de 38,4Ah/60v, utilizando 
a segunda bateria a auto-
nomia pode chegar a 180 
km*.As baterias da Voltz 
pesam 13 quilos e podem 
ser totalmente carregadas 
em apenas cinco horas em 
tomada comum de 110 
ou 220 volts. Uma carga 
completa nas baterias 
custa menos de R$ 3. As 
baterias têm 3 anos de 
garantia ou 1.500 ciclos de 
carga.

   DUAS  |  RODASJeep apresenta Commander

Novos Peugeot 308 e 308 SW com 
nova tecnologia de iluminação
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Campus/O Dia publica hoje a segunda parte de uma entrevista que foi dada por 

nosso Coordenador 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 - III
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Durante algum tempo a historiografia esteve silenciosa 
sobre a presença indígena em Alagoas. A Coleção Índios 
do Nordeste: temas e problemas, desfaz esta situação e a 
temática indígena ganhou visibilidade  no seio da produ-
ção acadêmica e do movimento indígena. A Coleção nasce 
a partir de um seminário realizado em Penedo, no ano de 
1999. O tema era: Etno-história indígena do Nordeste, orga-
nizado pelos pesquisadores Edson Silva, Marcos Galindo e 
pelo professor Sávio, com o patrocínio da Fundação Casa 
do Penedo. Esse encontro se tornou a base das transfor-
mações que aconteceriam a respeito da temática indígena 
em Alagoas. Mais tarde o professor Sávio vai criar o grupo 
de pesquisa: índios de Alagoas cotidiano e etno-história e 
uma disciplina eletiva na Universidade Federal de Alagoas 
com a mesma temática, além de realizar inúmeros seminá-
rios, encontros, orientação de sessões de estudos.

Durante o seminário ficou acordado que eles criariam 
um veículo de informação que pudesse divulgar as pesqui-
sas e trabalhos desenvolvidos no Nordeste. Assim surge 
a Coleção Índios do Nordeste. No começo, Edson Silva e 
Marcos Galindo aparecem como organizadores junto com 
o professor Sávio. Com o passar do tempo e o desenvolvi-
mento das pesquisas em Alagoas, a coleção se ocupa prin-
cipalmente de temas locais e um dos pesquisadores do 

grupo, Amaro Leite, torna-se colaborador.
A importância da Coleção está em divulgar pesqui-

sas, Trabalhos de Conclusão de Curso ( TCC), disserta-
ções e teses, e oportunizar um espaço de reflexão sobre 
as questões indígenas, mas, sobretudo, ser uma fração da 
visão política renovada. A partir da Coleção e do conjunto 
das atividades que foram realizadas, vai se verificar uma 
mudança radical de abordagem: o índio que era apenas 
objeto de estudo do branco, passou a ser sujeito histórico. 
Os pesquisadores do grupo de Etno-história passam a estu-
dar o cotidiano indígena com compromisso com a causa 
indígena, respeitando e valorizando a sua história, sua luta 
e sua resistência.

Para conhecer um pouco mais dessas mudanças na 
historiografia sobre o índio de Alagoas, eu conversei com 
os professores doutores Luiz Sávio e Amaro Leite através 
de videoconferência na plataforma Google Meet, devido 
a estarmos em um momento de pandemia, respeitando o 
distanciamento social.

Hoje publicamos a primeira parte da entrevista do 
Professor Luiz Sávio de Almeida, Mestre em Educação e 
Doutor em História, Professor Emérito da Universidade 
Federal de Alagoas que se dedicou a criar este campo de 
estudo e a integrar a Universidade e movimento indígena.

O Professor Luiz Sávio de Almeida e
os estudos sobre índios em Alagoas
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Sinceramente, digo isso sem nenhuma tolice 
e sem necessidade de afirmação: muito se deve à 
nossa atividade dentro da Universidade, e à parce-
ria 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 dessa integração, 
que montou uma disciplina sobre Índios de Alagoas 
e ela passa a ser frequentada por alunos de História e 
de Ciências Sociais. Isto amplia, sem dúvida, a inte-
ração entre nós do Centro e o movimento indígena 
e sempre estivemos com ligações com o Conselho 
Indígena Missionário. Na hora que começa a disci-
plina, percebe-se de imediato um avanço: o índio, 
agora, estava como disciplina; não se tratava mais 
de uma divulgação apenas e sim da colocação dos 
povos como base de estudo e tudo parte do espaço 
político que se abria. 

Isto somente foi possível, a partir da aprova-
ção  da disciplina pelo Departamento de Ciências 
Sociais. Não se tratava mais de, ainda como exem-
plo, apenas dar bolsa de estudos, realizar seminá-
rios ou coisas assim: agora se estava diante da grade 
curricular, pressionando a trazer um elemento novo 
para dentro do Centro, enquanto temática de estu-
dos.

O Departamento ajuda a romper os muros e dá 
sua colaboração de acordo com os objetivos, justifi-
cativas e fundamentos que tracei. Era preciso criar 
uma disciplina que, inclusive, cruzasse História e 
Ciências Sociais, colocando-as no mesmo nicho 
de discussão. Sem dúvida, ela divulgaria a questão 
indígena, a estudaria e integraria para dentro do 
Centro e para fora dele, para a Universidade e para 
o movimento indígena.

O passo avançado em direção ao rol de disci-
plinas estava dado, classe cheia, possibilidade de 
ampliação, abrir um novo leque de interesses. E 
com isto, mais uma vez a questão indígena assumia 
realce no conjunto das discussões. Você mesma foi 
aluna da disciplina e fazia História. A articulação 
entre História e Ciências Sociais era indispensável 
e, parece-me, que àquela altura, era preciso projetos 
para a área de História, um Departamento 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 Cole-
ção Índios do Nordeste não faz sentido se não for 
entendida a circunstância em que tudo se desenvol-
via. 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, dimi-
nui toda esta movimentação. São duas Revistas a 
bem dizer: a primeira representava este conjunto 
de circunstâncias e o que ela continua a represen-
tar 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 desa-
pareceu. 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, espe-
cialmente no Centro e fazia parte, também, de uma 
necessidade de renovação sentida pelos estudan-
tes. Nem todos estavam no movimento e Grupo de 
Estudos que criei, mas todos estávamos em perma-
nente diálogo, fazíamos parte do mesmo enfrenta-
mento 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 recomposição 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 aldeamentos, praticamente visitas  semanais, 
gerando uma documentação 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 aproximavam do que fazíamos 
nas aldeias e deste material se encontra em relevo 
o Tingui-Botó, o Kariri-Xocó e 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 absolutamente 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 mate-
rial gravado, inúmeros CDs, entreguei ao IPHAN e 
entreguei também, textos e textos preenchidos por 
eles. Na verdade, é este o pessoal essencial.

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 que acontece? Vai apare-
cer 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 no e viverá 
do 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 passa a ser, 
então, o fundamental. Claro que não se poderia 
falar pelo índio, nem se pretenderia ser índio, mas 
no espaço político que foi sendo construído, havia a 
igualdade, havia a ligação de sujeito iguais. E, então, 
esta igualdade que era o fundamental, este novo 
espaço que aproximava sujeitos, guardava homo-
geneidade política, o máximo possível. Nunca, 
contudo, foi cobrada posição ideológica, religiosa 
ou semelhante de pessoas que desejavam partici-
par. O que fizemos questão, foi não invadir o terri-
tório 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 autores. Pelo menos três deles para 
mim já são evidentes: o da mencionada freira, e de 
dois índios, Maria Pankararu, que é doutora parece-
-me em linguística, que publicou um lindo texto 
sobre os Pankararu, e o outro é de um índio Kariri-
-Xocó, o Nunes, cujo texto publiquei, também, na 
Revista do Instituto 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-Xocó, 
outro era o Juarez, Cacique dos Karapotó, outro era 
a Maninha Xucuru-Kariri e por aí seguem nomes.

 É diferente, ou seja, passa a existir um espaço 
político onde as pessoas se identificam com posição 
assemelhada; foi esse o salto e isso é que é preciso ser 
ressaltado. A Coleção é de um contexto, onde, inclu-
sive, 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 professores. Nenhum 
setor, que eu me lembre, nos embaraçou e, assim, a 
atividade era constante, diuturna e a Coleção era, 
simplesmente, parte disto tudo.

A entrevista com o Professor Luiz Sávio de Almeida (III)
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COMPRE autores alagoanos na Quilombada.

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 despendido algum dinheiro em nossos 
livros. Se aconteceu, no máximo terá sido um só 
volume ou quem sabe uns dois.  Alguns, os próprios 
autores pagaram.

Outros financiavam sem ser preciso que eu traba-
lhasse. Depois, já contando com a participação do 
Amaro. É que passamos a trabalhar de forma coope-
rativa, como fazemos até hoje. Lembro quando disse 
isto ao Amaro, no terraço de minha casa. O Amaro 
sempre foi um executivo de primeira linha, compro-
metido 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 Cole-
ção como parte de um conjunto de situações. Um 
ponto era a Coleção, outro a disciplina Índios de 
Alagoas, outro bolsas, outro 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 passou 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 política, 
a produção muda significativamente e a Coleção é 
resultante e espelho desta condição política. Se você 
pegar para estudar os escritos indígenas anteriores 
sobre Alagoas, o índio não está na correlação de forças 
políticas. 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 Coleção produz 
a nova estrutura. Note 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, e 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 profes-
sora Nuse.

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 indígenas 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 acadêmica que virá 
pela professora Vera Calheiros. Vai passar tempo,  até 
que se crie esse movimento que eu tô falando, que 
vem, em parte, da nossa ligação com duas pessoas 
que tinham relações com o  Cimi: Edson e Jorge 
Vieira. Aí nascem esses caminhos 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 esti-
vesse 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, dedica-
ção e inteligência. Não foi gratuito.

Agora,  porque é que muda? Muda porque você 
tinha uma bibliografia absolutamente ligada a uma 
historiografia conservadora, nem antropologia 
existia ainda, que só vai ser superada quando você 
começa a ter a movimentação política de fato. Você 
vai ter duas condições intermediárias, uma condi-
ção de fortaleza acadêmica, densa academicamente, 
porque é uma tese de doutorado e uma temática 
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 começando 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 tá na Coleção, aquilo que já é resultado 
do movimento de espalhar o grupo dentro da univer-
sidade, coisa que a gente não conseguiu, mas conse-
guiria, seria fácil a articulação com toda a área de 
saúde, mas nós ficamos só com Medicina e Odonto-
logia. 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 qualquer 
sombra de dúvida.

Então,  aí fazemos a ligação com a Zana, que vai 
dar naquele livro. A Professora Rosana sempre estu-
dou anemia falciforme. Aí ela me pediu para ajudar e, 
aí, 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 negocia-
ção. 

Aí juntou-se a gente com um grupo de estudos 
dela de Medicina, de saúde, com um pessoal de 
Odontologia... Mas eu já estava articulando a Nutri-
ção e a Agronomia  para entrarem também. Porque 
a Nutrição tem trabalhos muito importantes. Aquele 
livro, por exemplo, da Coleção que fala da saúde, lá. 
Daquilo ali, eu não sei se você nota que ali está grande 
parte dos 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 costuras: era estudante. A costura 
deles era outra. Por outro lado vinha Zana, eu já havia 
ensinado em um mestrado na área de Medicina.


