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   EXPOSIÇÃO “JARDINS”

A exposição “Jardins”, da artista plástica Alba Correia, 

será lançada na próxima quinta-feira (23). A mostra 

apresenta uma série de trabalhos artísticos feitos por 

Alba que expressam seu amor pelas flores e a natureza. 

Depois de 18 meses sem exposições e eventos, Alagoas 

retoma suas atividades no setor gradualmente com a 

volta de programações presenciais. Inserida dentro desta 

etapa de retomada cultural, a galeria Villa da Arte na 

Jatiúca será o local para a inauguração da exposição Jar-

dins. Toda renda será revertida para o Instituto Amor 21.
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Traficante autorizou a
morte do filho de major

Um traficante conhecido 
como “Satanás” foi quem deu 
a ordem para o assassinato do 
jovem Ygor Lutuan Pontes de 
Araújo, filho do Major Josias 
da PM, crime ocorrido na 
quarta-feira (15), no Vergel 
do Lago. O rapaz foi morto 
por dois bandidos recrutados 
pelo traficante. O crime foi 
motivado por uma denúncia 
feita por Ygor Pontes contra 
José Robson das Chagas 
Ferreira conhecido como 
“Carcará”. Ele espancou a 
esposa, foi denunciado e 
acabou preso. Quando saiu da 
prisão, procurou o traficante e 

pediu “providências” ao dono 
da boca de fumo. O bandido 
deu ordem a dois “soldados” 
para que executassem Ygor 
Pontes e assim foi feito. No 
dia seguinte, os três envolvi-
dos no crime foram presos, 
menos o traficante. O jovem 
Ygor Pontes era atuante no 
Vergel do Lago e denunciava 
os problemas sociais da sua 
comunidade. Por ser filho 
de militar, sempre estava na 
sede do 1º Batalhão, o que os 
bandidos da região enten-
diam como se ele fosse um 
informante da polícia. Essa é 
outra  linha de investigação.

VÍTIMA HAVIA DENUNCIADO MORADOR QUE ESPANCOU A ESPOSA E ACABOU PRESO; ESSE FOI O MOTIVO DA EXECUÇÃO

Rafael Tenório:
“CT Gustavo 
Paiva rendeu 

R$ 31,2 milhões”
Página 10

PRESO, GABRIEL FELIPE

É acusado de ser o atirador

YGOR PONTES

Denunciava as mazelas do Vergel e os atos de violência contra a mulher

A Polícia Civil investiga 
um grupo criminoso que 
vem realizando fraudes 
em concursos públicos em 
Alagoas. Há possibilidade de 
esse grupo ter ligação com 
fraudadores que atuam em 
outros Estados da região. 

De acordo com uma fonte 
na Secretaria de Segurança 
Pública (SSP) há um braço 
da chamada “máfia  do 
concurso” por trás das tenta-
tivas de fraude já confirmadas 
pelas autoridades policiais 
em nossos certames.   Página 3

Alagoas seguirá por mais 
sete dias na Fase Amarela, 
segundo decreto publicado no 
Diário Oficial do Estado. Sem 
flexibilizações, o documento 
entrou em vigor na 00h da 

sexta-feira (17) e se estende até 
as 23h59 do dia 23 de setem-
bro. O avanço da vacinação e 
as medidas de enfrentamento 
estão reduzindo os indicado-
res relacionados à Covid-19.

   FRAUDADORES

   FASE AMARELA

Polícia Civil investiga atuação
da ´máfia do concurso´em AL

Estado ficará mais sete dias 
de olho nos números da Covid
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QUE O PRESIDENTE seja uma pessoa mais civilizada e não envergonhe o Brasil

2 O DIA Alagoas

Expressão

EDITORIAL

O que dirá o presidente Jair Bolsonaro em seu 

discurso na abertura dos trabalhos da Assembleia 

Geral da Onu, na terça, 21, provavelmente será 

em um tom mais amistoso. O “gogó” grosso do 

presidente pode dar lugar um tom mais conciliador. 

Como é sabido, o Brasil tem a tradição de abrir os 

discursos, desde 1947, e este ano o conteúdo deve 

seguir uma linha  menos dissonante com a política 

internacional, é o que se espera. Não necessaria-

mente pelo presidente, mas pelo que se observa. 

O Itamaraty, sob o comando do chanceler Carlos 

Alberto França parece estar “livre”, pelo menos em 

parte, da agressividade e teorias  de conspiração que 

faziam a pauta do seu antecessor, Ernesto Araújo. 

Outro aspecto importante no tom mais diplomático 

a ser usado pelo presidente é a realidade de uma 

pandemia, que negado pelo seu governo, aprofun-

dou ainda mais as questões de saúde pública e por 

tabela a já frágil economia do país.  

Assim, Bolsonaro, em tom mais amistoso, deve 

mostrar os “esforços” que estão sendo  empregados 

para o enfrentamente da doença. A recuperação da 

economia, pós pandemia,  deve ser também ponto 

forte de sua agenda na ONU. Outro ponto sempre 

polêmico quando envolve o Governo Bolsonaro é 

questão do meio ambiente. A Amazônia em especial, 

é  assunto que deverá ser abordado em seu discurso. 

O presidente deve reafirmar a soberania brasileira 

sobre o território. A capacidade do país em geren-

ciar os recursos naturais venha sendo colocada em 

dúvida, neste governo.  

A discussão é válida no quesito preservação,  obvia-

mente que o governo brasileiro deve rebater a intro-

missão estrangeira neste caso. No entanto, mesmo 

em situações delicadas de “invasão” no direito na 

soberania do país, a diplomaçia deve ser a ferra-

menta  para barrar tal intento e não a agressividade, 

como visto anteriormente. 

A imagem do país, ao longo do Governo Bolsonaro 

vem  perdendo credibilidade justamente pela adoção 

de uma política isolacionista, montada em uma  

lógica de Guerra Fria, de enfrentamento de inimigos 

inexistentes,  na contramão de uma visão multilaeral,  

tão necessária para a construção de uma nação mais 

plural, no sentido interno e externo. 

A expectativa, portanto, é que diferente de seus 

discursos anteriores, quando foi agressivo contra 

ONGs, imprensa, povos indígenas e até outras 

nações, na próxima terça-feira Bolsonaro seja mais 

civilizado. É o mínimo que se espera de um líder. 

Que não abondone o “decoro diplomático”, se é que 

em algum momento o presidente já o adotou e que 

assim agindo, não confira ao país o título de nação 

retrógrada.

Bolsonaro na ONU
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EXPEDIENTE

Paulo Regulus Neves Freire (1921-1997) foi um educador, 
escritor e filósofo pernambucano. Sua formação inicial foi 
em Direito, mas Freire desistiu da advocacia e atuou como 
professor de Língua Portuguesa no início de sua carreira. É 
um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia 
mundial, tendo influenciado o movimento chamado peda-
gogia crítica. É o Patrono da Educação Brasileira. A atual 
gestão federal não reconhece a genialidade pedagógica de 
Paulo Freire, rotulando-o, numa infeliz colocação como 
“energúmeno”. Diante de uma afirmação desastrosa dessas, 
podemos ter uma referência de quem está governando um 
país tão pluricultural como o nosso Brasil.

No próximo dia 21 de setembro será comemorado o 
centenário de nascimento de Paulo Freire. Quem conhece 
suas obras, sabe que o compromisso político com a educa-
ção e a formação do sujeito são eixos estruturantes da pers-
pectiva pedagógica de Freire. Ele foi agraciado com cerca de 
48 títulos, entre doutorados honoris causa e outras honra-
rias de universidades e organizações brasileiras e do exte-
rior. Uma de suas obras, PEDAGOGIA DO OPRIMIDO, é a 
terceira mais citada em trabalhos de ciências humanas no 
mundo. Freire falava da importância de pensar-se em educa-
ção capaz de reconhecer a cultura do educando e agir com 
base nela, naquela realidade, pois somente assim ela faria 
sentido para aquele que vai ser alfabetizado. Freire sinteti-
zou: “...a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí 
que a posterior leitura dessa não possa prescindir da conti-
nuidade da leitura daquele”. Ou seja, a leitura só fará sentido 
se for acompanhada de uma capacidade de ler o mundo. 

Freire é reverenciado por seu método (ou concepção 
educacional), que prioriza a tentativa de levar uma cons-
cientização política e de classe para os educandos. Assim, 
pode-se considerar que esse seja o fato que mais tenha 
levado a camada conservadora da sociedade a abominar o 
método de Freire, pois um povo conscientizado e questio-
nador desvencilha-se das amarras de seus manipuladores. 
Povo conscientizado compromete o domínio e opressão dos 
governantes. Para estes, a educação deve se ater a função 
de ensinar a ler, escrever e qualificar para o mercado de 
trabalho, mantendo a distância entre patrões e emprega-
dos, dominadores e dominados, opressores e oprimidos.O 
legado de Paulo Freire cresce consideravelmente e a educa-
ção conscientizadora continua sendo bandira de luta e 
resistência para os educadores freirianos! Viva e parabéns 
a Paulo Freire!

Centenário de Paulo Freire

   ARTIGO  |  Elly Mendes *

* ellymendes71@gmail.com



ASSASSINATO DE ALAGOANO na Paraíba pode ter sido queima de arquivoPoder

A Polícia Civil investiga 
um grupo criminoso que 
vem realizando fraudes 
em concursos públicos em 
Alagoas. Há possibilidade 
desse grupo ter ligação com 
fraudadores que atuam em 
outros Estados da região. 
De acordo com uma fonte 
na Secretaria de Segurança 
Pública (SSP) há um braço 
da  chamada “máfia  do 
concurso” por trás das tenta-

tivas de fraude já confir-
madas pelas autoridades 
policiais em nossos certa-
mes. 

Esta semana, o alagoano 
José Marcelino dos Santos 
Filho, envolvido em fraudes 
de concursos públicos em 
vários Estados, foi assassi-
nado a tiros, em João Pessoa, 
na Paraíba. Segundo a polí-
cia, ele era apontado como 
um dos integrantes da “máfia 
do concurso”, que arrecadou 
mais de R$ 12 milhões, nos 
últimos dez anos, promo-

vendo o acesso fraudulento 
no serviço público. 

A morte de José Marce-
lino, que era conhecido como 
“Diego” e tinha cerca de 30 
anos, pode ter sido “queima 
de arquivo”. Ele era apontado 
pela polícia como um dos 
responsáveis por fraudes em 
diversos concursos públi-
cos em mais de 15 Estados, 
incluindo Alagoas, até 2017. 
O assassinato dele, na terça-
-feira da semana passada, 
tem características de execu-
ção. Os pistoleiros, ainda não 

identificados, cometeram o 
homicídio e fugiram.

Segundo a delegacia de 
Homicídios da Paraíba, José 
Marcelino estava dirigindo 
sozinho quando foi surpreen-
dido por dois homens arma-
dos, numa moto, na avenida 
Hilton Souto Maior, em João 
Pessoa. Os assassinos teriam 
se aproximado do veículo do 
alagoano e o carona da moto 
atirado várias vezes, alvejando 
com cinco tiros a vítima que 
morreu antes da chegada do 
socorro médico. O carro era 

emprestado de uma mulher.
José Marcelino já havia 

sido preso na Paraíba em 
2017 por envolvimento com 
a quadrilha que burlava 
concursos. À época, ele foi 
detido com a irmã Kamila 
Marcelino. Eles são suspei-
tos de fraudar mais de 60 
concursos no Nordeste. Em 
Pernambuco, José Marcelino 
foi preso em flagrante após 
participar da fraude em outro 
concurso público, realizado 
em Olinda, região metropoli-
tana do Recife, em 2014. 

MINISTÉRIO PÚBLICO aguarda investigação, que já prendeu um fraudador, para se manifestar sobre fraude nos certames

Polícia investiga braço da 
máfia do concurso em AL 

HISTÓRICO POLICIAL

José Marcelino já havia sido preso em Olinda em 2014 e na Paraíba em 2014
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Ricardo Rodrigues
Repórter

Fraudador preso
teria acertado 100 
das 120 questões

As investigações da Polícia 
Civil de Alagoas foram aberta 
após a prisão de um fraudador 
e a suspensão do concurso da 
Polícia Militar. As autorida-
des policiais desconfiam que 
outros fraudadores estejam 
envolvidos no esquema, mas 
ainda não sabe se eles perten-
cem à quadrilha que atua 
em outros Estados. Também 
ainda não confirmaram se a 
morte de José Marcelino foi 
executada a mando da “máfia 
do concurso”.

A prisão desse fraudador 
do concurso da PM foi reali-
zada na noite da quarta-feira 
passada, após mandado de 
prisão preventiva expedido 
pela 17ª Vara Criminal. O 
certame também foi suspenso 
até que sejam apuradas as 
denúncias de fraude. Mais 
de 67 mil pessoas se inscre-
veram no concurso da PM, 
que oferece mil vagas para 
soldado e 60 vagas para aspi-
rante a oficial.

O suspeito preso preventi-
vamente é o mesmo homem 
que sequer concluiu o ensino 
fundamental, mas foi apro-
vado na primeira etapa do 
concurso, que segundo o 
edital, exige ensino médio 
completo dos candidatos. De 
acordo com o coordenador da 
Divisão Especial de Investiga-
ções e Capturas (DEIC), dele-
gado Gustavo Xavier, ao ser 
questionado pela polícia, ele 
sequer sabia o nome certo do 
descobridor do Brasil. 

O suposto fraudador  só foi 
preso porque estava comemo-
rando sua aprovação de forma 
desordeira. Ao ser abordado 
pela polícia, ele desacatou os 
PMs e foi conduzido à dele-
gacia. Na ocasião, foi lavrado 
apenas um TCO. 

Etapas do certame são suspensas 

Cebraspe já teve concursos fraudados

Enquanto a polícia inves-
tiga a participação de outros 
envolvidos na fraude, as provas 
do concurso da PM – aplicadas 
no dia 15 de agosto, simultane-
amente, em Alagoas, Sergipe 
e Pernambuco – continuam 
suspensas. O resultado da 
primeira etapa foi divulgado 
em 10 de setembro. No mesmo 
dia, surgiram denúncias de que 
candidatos da lista de aprova-
dos cometeram fraudes. 

Com isso, os testes físicos, 
que fazem parte da segunda 
etapa do certame, estão 
suspensos. No entanto, os 
aprovados na primeira fase 
continuam se preparando para 
os testes, enquanto aguardam 
o desfecho das investigações. 
Além do teste de aptidão física, 
que tem caráter eliminató-
rio, os aprovados na primeira 
etapa passarão também por 
avaliação médica, psicológica, 
exame toxicológico e investi-
gação social. 

Depois da notícia da fraude, 
foi pedida a anulação total do 
concurso da PM, mas a Justiça 
decidiu apenas pela suspen-
são do certame. Represen-
tando um grupo de inscritos, o 
advogado José Moura Neto foi 
quem moveu a ação coletiva. 
Na quinta-feira da semana 
passada, a Justiça acatou em 
parte o pedido, suspendendo o 
concurso até que as denúncias 
sejam investigadas. 

No mesmo dia, o governo 
de Alagoas anunciou que deci-
diu suspender todas as etapas 
que seriam realizadas após as 
provas escritas. O teste de apti-
dão física estava previsto para a 
segunda quinzena de outubro 
e o curso de formação, entre 
março e abril de 2022. Agora, 
enquanto não forem apuradas 
as denúncias, todas as datas 
ficam indefinidas.

Em nota encaminhada à 

imprensa, a Secretaria Esta-
dual de Planejamento, Gestão 
de Patrimônio confirmou as 
denúncias de fraude a suspen-
são do concurso da PM. A 
nota é assinada também pelo 
Cebraspe. Confira abaixo o 
comunicado na íntegra:

NOTA DA SEPLAG 
EDITAL Nº 9 – PMAL, DE 15 

DE SETEMBRO DE 2021
O Secretário de Estado do 

Planejamento, Gestão e Patri-
mônio de Alagoas e o Centro 
Brasileiro de Pesquisa em 
Avaliação e Seleção e de Promo-
ção de Eventos (Cebraspe), em 
atenção aos procedimentos de 
investigação acerca de denún-
cias apresentadas e conforme 
entendimento entre as partes, 
tornam pública a suspensão 
do concurso público para o 
provimento de vagas nos cargos 
de Oficial Combatente e de 
Soldado Combatente da Polí-
cia Militar do Estado de Alagoas 
(PMAL), regido pelo Edital nº 1 
– PMAL, de 17 de maio de 2021, 
e suas alterações.

Tornam público, ainda, 
que, se, a qualquer tempo, for 
constatado por meio eletrônico, 
estatístico, visual, grafológico 
ou por investigação policial, 
foram utilizados meios ilícitos 
durante as provas, estas serão 
anuladas e haverá eliminação 
do concurso público.

Por oportuno, este Centro 
torna público que está em 
contato com a Polícia Civil do 
Estado, no tocante às investiga-
ções sobre as denúncias apre-
sentadas, e contribuirá com 
todas as informações necessá-
rias para esclarecer os fatos.

FABRÍCIO MARQUES 
SANTOS

Secretário de Estado do 
Planejamento, Gestão e Patri-
mônio

O Centro Brasileiro de 
Pesquisa em Avaliação e 
Seleção (Cebraspe), contra-
tado para realizar as provas e 
organizar o concurso da PM 
Alagoas, já teve outros certa-
mes fraudados pelo país. 
De acordo com a polícia, a 
empresa é citada em mais 
de mil processos movidos 
por participantes de concur-
sos promovidos por ela. Só 
em Alagoas, são mais de 50 
processos protocolados na 
Justiça envolvendo certames 
da Cebraspe, nos últimos 
cinco anos. 

Em 2017, após investi-
gação minuciosa realizada 
pela Policia Civil do Distrito 
Federal, o Cebraspe demitiu 
33 funcionários acusados de 
participação em fraudes. Eles 
faziam parte da equipe encar-
regada pela digitação das 
provas e a organização dos 
certames. 

A empresa nega qualquer 
envolvimento nas fraudes 
e diz que sempre colabora 
com a polícia, quando tentam 
fraudar os concursos que 
promove. 

Com relação às provas 

da PM Alagoas, o Cebraspe 
disse que respeita a decisão 
da Justiça, mas que não have-
ria necessidade da suspensão 
do concurso. Segundo ela, as 
demais etapas do certame 
poderiam ocorrer sem preju-
ízo para os aprovados nas 
provas escritas, que não se 
beneficiaram da fraude. Até 
porque, com a investigação 
policial, “seria possível iden-
tificar os fraudadores nas 
demais etapas do certame”. 

Caso a fraude seja confir-
mada, o Cebraspe poderá 
ter que indenizar os candi-
datos inscritos, que entra-
ram na Justiça denunciando 
a suposta fraude. Na ação 
movida por esses candidatos, 
há o pedido de indenização de 
R$ 3 milhões, além da suspen-
são do certame. 

O Tribunal de Justiça de 
Alagoas, até o momento, 
atendeu em parte o pedido, 
suspendendo apenas o 
certame. 

Cebraspe funciona como 
uma Organização Social (OS) 
qualificada em 19 de agosto 
de 2013, com a assinatura do 
Decreto Presidencial nº 8.078. 



COM INVESTIMENTOS, previsão é de reduzir as perdas pela metade em 12 anosEstado

PROJETO envolve 61 municípios, divididos em dois blocos; concessões devem universalizar acesso à água em cinco anos 

AL e BNDES lançam edital de 
concessão de saneamento

Com o apoio do Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), 
o estado de Alagoas publi-
cou na sexta-feira passada, 
edital para novas concessões 
de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário. Os 61 
municípios serão divididos 
em duas unidades regionais: 
bloco B (Agreste e Sertão) e 
bloco C (Litoral e Zona da 
Mata), que contam com cerca 
de 1,3 milhão de habitantes, o 
equivalente a (39% da popu-
lação o total do estado). Em 
setembro de 2020 foi realizado 
o primeiro leilão no estado, 
para prestação de serviços do 
bloco A, composto por 13 cida-
des da região metropolitana de 
Maceió.

As concessionárias vence-
doras do novo leilão, previsto 

para 13 de dezembro, se 
comprometerão a universali-
zar o abastecimento de água 
em cinco anos e levar a rede 
de esgoto para 90% da popula-
ção até o 11º ano de contrato, 
que está previsto para durar 
35 anos. “Estamos confiantes 
em repetir o sucesso obtido 
em relação à região Metropo-
litana de Maceió, para benefi-
ciar mais 61 municípios e 1,3 
milhão de pessoas, consoli-
dando o caso de Alagoas como 
referencial de viabilidade 
para projetos desse porte no 
Nordeste, que, assim como a 
região Norte, é prioridade para 
o BNDES quando falamos em 
saneamento”, declarou Fábio 
Abrahão, diretor de Conces-
sões e Privatizações do BNDES.

Abrahão também desta-
cou os efeitos positivos para 
a população alagoana. “Para 
além dos benefícios à saúde 
e ao meio ambiente, a gera-

ção de empregos e renda é 
um dos grandes impactos do 
programa de saneamento 
do BNDES como o Banco de 
Serviços do Estado Brasileiro. 
Nossa expectativa é de gera-
ção de cerca de 2.500 posições 
diretas em um curto espaço 
de tempo para os dois blocos”, 
complementou.

Outro objetivo do projeto 
é a redução do nível de perdas 

de água, gerando mais efici-
ência na utilização dos recur-
sos hídricos. Espera-se que 
as perdas na região caiam do 
patamar atual de 48% e, em 
12 anos, cheguem a 25%. As 
concessões preveem inves-
timentos totais de R$ 2,9 
bilhões, sendo R$ 1,6 bilhão 
nos primeiros cinco anos.

Entre os benefícios espera-
dos estão a melhoria na saúde 
da população, o aumento da 
produtividade no trabalho e 
na escola, por redução de afas-
tamentos por doenças, incen-
tivos ao turismo e valorização 
imobiliária.

O secretário de Estado da 
Fazenda de Alagoas, George 
Santoro, explica que houve um 
grande esforço do Governo 
de Alagoas em viabilizar esse 
projeto. “De um lado, fazendo 
investimento direto em sane-
amento com a construção de 
uma grande estação de trata-

mento de água e esgoto na 
região de Maragogi, através 
de um financiamento externo. 
De outro, o Estado assumiu 
todo o ônus de ressarcimento 
e indenização dos serviços 
autônomos de águas muni-
cipais, deixando que o valor 
da outorga seja integralmente 
destinado aos municípios”, 
acrescentou.

A Companhia de Sane-
amento de Alagoas (Casal) 
continuará operando, respon-
sável pela captação e trata-
mento da água a ser distribuída 
pela futura concessionária. 
Os concessionários privados 
serão responsáveis pela opera-
ção da distribuição da água 
tratada até o usuário final e por 
todo o sistema de esgotamento 
sanitário. Eles também terão 
de realizar obras de melhorias 
em todos os sistemas, inclusive 
no que permanecerá operado 
pela Casal.

Ascom/Sefaz e BNDES
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Fornecimento 

de água e 

tratamento de 

esgoto devem 

gerar 2,5 mil  

empregos



A linha 601 – Benedito 
Bentes/Jatiúca (Ecovia Norte) 
iniciou as operações, em 
março deste ano, e passou a 
beneficiar os maceioenses 
que moram na parte alta da 
capital. Um levantamento 
da Superintendência Muni-
cipal de Transportes e Trân-
sito (SMTT) apontou que nos 
primeiros seis meses do novo 
itinerário, 650 mil embarques 
foram realizados. A quanti-
dade equivale a aproxima-
damente 44 estádios Rei Pelé 
lotados em dias de clássico, já 
que o estádio tem capacidade 
de público para 15 mil torce-
dores.

O prefeito JHC comemora 
os números e reforça que a 
adesão dos usuários do trans-

porte coletivo demonstra o 
sucesso da implantação da 
nova linha com o objetivo de 
beneficiar a população. 

“Esses ônibus que fazem 
o percurso pela Ecovia 
Norte transformam a vida 
dos moradores do Benedito 
Bentes. Ao visualizar a quan-
tidade de embarques, a gente 
percebe que é uma linha que 
faz a diferença na vida das 
pessoas e esse é o direcio-
namento do nosso trabalho: 
colocar em prática ações que 
beneficiem e impactem posi-
tivamente no dia a dia dos 
maceioenses”, destacou JHC.

Maria José, que mora no 
Benedito Bentes, trabalha 
como garçonete em Cruz das 
Almas e utiliza os coletivos da 
linha diariamente. Ela desta-
cou a agilidade no desloca-
mento. “A linha é ótima. Todo 

dia eu pego para ir trabalhar. 
As viagens são bem rápidas 
e não têm engarrafamentos. 
Sem contar que os ônibus 
saem do terminal num inter-
valo curto no horário que eu 
costumo pegar”, comentou.

A  e n f e r m e i r a  Ja l i n e 
Fernandes, que pega o ônibus 
do Terminal do Benedito 
Bentes, contou que o itinerá-
rio é o que melhor atende às 

suas necessidades. “Moro em 
Maceió há três meses. Pego 
todos os dias o coletivo para 
voltar para casa e a viagem é 
bem rápida. Sem contar que 
os ônibus não demoram para 
passar”, disse.

Para o superintendente da 
SMTT, André Costa, a linha 
representa mais que uma 
opção de deslocamento, ela 
transformou a vida dos mora-

dores do Benedito Bentes. 
“Essa linha representa um 
marco para a mobilidade dos 
moradores do Biu. A medida 
foi articulada pelo Sistema 
Integrado de Mobilidade 
de Maceió (SIMM) para dar 
maior celeridade ao trajeto 
dos cidadãos, que antes preci-
savam percorrer mais de duas 
horas pela cidade para chegar 
até a Jatiúca”, finalizou.

LINHA 601 faz percurso do Benedito à Jatiúca passando pela Ecovia NorteCotidiano

AGILIDADE

Novo itinerário conseguiu reduzir o tempo do trajeto em 17 minutos

USUÁRIOS destacam celeridade no deslocamento entre as partes alta e baixa da capital com a nova opção

Ecovia Norte: coletivos levam 
650 mil pessoas em 6 meses

Secom Maceió
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Nos dias úteis, os coleti-
vos realizam 88 viagens, já aos 
sábados e domingos são 51 e 
24, respectivamente. Partindo 
do Terminal Integrado do 
Benedito Bentes, os ônibus 
acessam a Avenida Norma 
Pimentel da Costa, sentido à 
Avenida Benedito Bentes. Após 
esse ponto, seguem até a Ecovia 
Norte, em seguida pela AL-101-
Norte e avenidas Comendador 
Gustavo Paiva, Doutor Júlio 
Marques Luz, Doutor Antônio 
Gomes de Barros (Amélia Rosa) 
e Álvaro Otacílio.

Já na volta, partindo da 
Avenida Álvaro Otacílio, os 

coletivos seguem pelas aveni-
das João Davino e Comenda-
dor Gustavo Paiva. Depois, 
acessam a rodovia AL-101-
Norte, por onde acessam a 
Ecovia Norte. Já no Benedito 
Bentes, circulam pelas ruas e 
avenidas do bairro, até finali-
zar o trajeto no Terminal do 
Benedito Bentes.

O SIMM tem elaborado 
estratégias para oferecer mais 
conforto aos usuários. No dia 
11 deste mês, a linha teve 
o itinerário de volta modi-
ficado. A alteração reduziu 
o trajeto em, aproximada-
mente, 17 minutos.

Informações sobre percurso da linha

SEM ENGARRAFAMENTOS

Novo itinerário foi  muito bem aceito no terminal de ônibus do Benedito Bentes, um dos mais movimentados de Maceió



ESTILO
INSPIRAÇÃO vem dos outros. MOTIVAÇÃO vem de dentro de nós.

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista Social

Sociedade com

  SETEMBRO AMARELO
A campanha tem como objetivo a prevenção 
do suicídio. Apesar de ser uma ação mundial, 
só foi iniciada no Brasil em 2015. O Setembro 
Amarelo começou por aqui pelo Centro de 
Valorização à Vida (CVV), Conselho Federal 
de Medicina (CFM) e Associação Brasileira 
de Psiquiatria. O mês de setembro foi esco-
lhido porque no dia 10 é comemorado o dia 
Mundial da Prevenção do Suicídio.

  ATENÇÃO JORNALISTAS  
O curso online “Redes Sociais para jornalis-
tas”, da Escola Digitalista, está com inscrições 
abertas, até hoje, dia 19. Com conteúdo 100% 
customizado para jornalistas, o treinamento 
conta com carga horária de 20 horas, distri-
buídas em mais de 80 vídeo aulas, ativida-
des práticas, aplicativos e ferramentas. O 
treinamento é indicado inclusive para os 

jornalistas que se consideram analógicos e 
nunca trabalharam com redes sociais e, nesse 
curso,  os alunos encontram tudo que eles 
precisam para trabalhar como social media. 
Para  conhecer a Escola Digitalista, acesse: 
http://www.escola.digitalista.com.br/ e para 
saber todas as informações  sobre o conteúdo 
programático do curso, é só clicar no link: 
https://conteudo.digitalista.com.br/curso-
-online-de-redes-sociais-para-jornalistas.

  TERCEIRA DOSE
O Estado de Alagoas se prepara para a apli-
cação da dose de reforço em idosos acima de 
70 anos de idade e pessoas imunossuprimi-
das, seguindo as orientações do Ministério 
da Saúde. A terceira dose (como vem sendo 
popularmente chamada), será anunciada em 
breve e estará disponível em todos os pontos 
de vacinação contra a Covid 19 de Alagoas.
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APLAUSOS | 

A coluna 

de hoje é 

dedicada 

ao prefeito 

de Campo 

Grande 

eleito

no último 

domingo, 

Téo Higino.

TODO ELE | 

Aplausos 

para o 

futuro 

médico 

Neuton 

Dantas, 

que já traça 

planos para 

a cidade de 

Arapiraca.

B-DAY | 

Um brinde +QESPECIAL ao 

amigo colunista social André 

Fon, que nesta segunda-feira, 

dia 20, irá assoprar as velinhas 

e ao mesmo tempo receberá 

inúmeras homenagens 

por conta de seu 

aniversário. Parabéns!

PODEROSA | 

Um brinde à bela social mídia 

Andreia Tauscher, ilustrando 

a coluna deste domingo.

MUNDO MISS | 

Para essa semana, a classe e 

a elegância da Miss Alagoas 

Global 2021, Carolina Borssato.
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INAUGURAÇÃO, lançamentos, promoções e celebrações para alegrar a vida

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalha Aí

AHHHH! PARIS!

Marcia Leite está 

vivendo os encantos 

da “Cidade Luz”. Em 

visita ao irmão que 

mora na França, ela 

aproveitou para re-

alizar mais um sonho, 

visitar a Disneyland 

Paris.

FESTIVAL CARAMBOLA

Na próxima quinta-

feira (23), Flora e 

Zé Ibarra abrem as 

apresentações da 

edição 2021 do Fes-

tival Carambola, que 

será dividido em 4 

dias de programação 

durante setembro 

- dois dedicados 

a atividades de 

formação e exibição 

de documentários, 

e outros dois para 

exibição do Sala de 

Ensaio - com todos 

os shows especiais 

dessa edição online.

MCDIA FELIZ 2021

A Apala iniciou a 

venda antecipada 

dos tíquetes da 33ª 

edição do McDia 

Feliz que este ano 

acontece no dia 23 

de outubro. A compra 

pode poder feita pelo 

site da campanha ou 

com os voluntários 

da APALA.

ÚLTIMOS DIAS

A promoção “Me 

Completa” do Bot-

icário termina neste 

domingo. Quem 

quiser aprovei-

tar a oportunidade 

de comprar um 

hidratante das linhas 

Cuide-se Bem ou Na-

tiva SPA, de 400ml 

e ganhar 1 refil com 

o mesmo volume, 

precisa correr. 

Parabéns!

O Presidente do 

Grupo Tiradentes, 

Jouberto Uchôa 

celebrou seu 

aniversário na 

sexta-feira passada 

(17). A idade nova é 

comemorada junto 

ao ano de comemo-

ração dos 15 anos do 

Centro Universitário 

Tiradentes (Unit/

AL), sob a liderança 

do Reitor, Dario Ar-

canjo de Santana.
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LANÇAMENTO

Manu Mortari reuniu clientes e amigos 

para apresentar a “Coleção Deserto”, 

inspirada na magia e mistério que 

envolve a história das Mulheres do 

Cangaço. O lançamento aconteceu na 

sexta-feira passada e as encomendas 

já estão liberadas. 

INAUGURAÇÃO

O casal de empresários Fernando 

Teles e Débora Silva de Farias 

inaugurou no dia 10 de setembro a 

primeira unidade da Unhas Cariocas, 

maior e principal rede de franquia de 

esmalteria do Brasil, no Shopping 

Pátio Maceió. 

SHOW DE FLORES

Começou a 4ª edição Show de Flores 

no Palato Farol. A exposição deste 

ano acontecerá até o dia 26 de 

setembro, no estacionamento do 

Palato Farol, com entrada franca.
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SUGESTÃO PARA QUE músicos da banda tocassem de olhos vendados deu certo

   Màcleim   |  macleim@hotmail.com

Colunista

Depois do Play

Música Propositiva 
Vanderlei Pereira foi músico da Orquestra Sinfô-
nica Brasileira, porém, à medida que o seu 
problema visual progredia e sua visão se deterio-
rava, percebeu que não podia continuar atuando 
no campo clássico. Em 1988, decidiu ir morar em 
Nova York. Lá, deu formas a sua música positivista, 
como também é a sua opinião sobre os desafios 
causados pela deficiência visual: “Tento manter 
uma atitude positiva. Tive que lidar com a perda 
quando já trabalhava como músico. Levou mais 
de 20 anos para aceitar a cegueira completamente 
e desenvolver a capacidade de ver as coisas com 
positividade. Tento compartilhar um pouco desse 
otimismo. Odiaria pensar que sentem pena de 
mim. Sou cego, mas e daí? Tenho a música e minha 
própria maneira de ver as coisas.”
Como o próprio título do álbum sugere, trata-se da 
visão particularíssima dos ritmos de um baterista 
da escola dos grandes mestres desse instrumento, 
que se revelou um compositor de ‘visão ampliada’, 
como se percebe nos quatro temas de sua autoria. 
Porém, quem abre o álbum é Misturada (Airto 
Moreira), com Vanderlei Pereira usando uma 
contagem, com as baquetas, muitíssimo peculiar, 
só para quem foi avisado de que seria assim, e esse 
alguém é ele mesmo. Então, depois de uma nota 
na caixa e outra nos tons, entra a base já com o 
vocalize de Susan Pereira, em dueto com a flauta 
de Jorge Continentino, conduzindo a melodia até o 
primeiro solo, onde o próprio Vanderlei Pereira faz 
as honras da casa. Depois, Continentino debulha 
a flauta em notas e frases caudalosas e leves ao 

mesmo tempo, dando lugar e vez ao improviso 
do violão de Paul Meyers, no que temos uma bela 
mostra de alguns dos companheiros de jornada 
pelo aprazível Vision For Rhythm. 
 
Linho Branco
Ponto de Partida (Vanderlei Pereira) é um samba 
partido-alto, com generosas pitadas jazzísticas, 
que ao fruidor atento e sedento de música subs-
tantiva, não há mais o que deliberar a não ser se 
entregar de vez e se deixar guiar por tamanha 
visão privilegiada, onde, dessa vez, pontuam o 
sax  de Jorge Continentino e o piano de Deanna 
Witkowski, como protagonistas de uma elegância 
encontrada nos ternos de linho branco, nas rodas 
de samba do Rio antigo. Daí, para não deixar o 
fôlego vulnerável a qualquer dúvida, a maestria 
do samba Chapéu de Palha (Toninho Ferragutti) 
arrebata de vez o ouvinte, numa condução de aro 
de caixa e ximbau em temperatura elevada, onde 
só os mestres das baquetas arriscam trafegar. A 
próxima é Mercado Modelo (Kinson Plaut), um 
baião parente próximo do jazz, com um belo solo 
de Paul Meyers ao violão e aquele triangulozinho 
insinuante que, depois de entrar em cena, torna-se 
inimaginável sua ausência! 
A quinta faixa é O Que Ficou (Vanderlei Pereira), 
uma bossa sincopada, que nos primeiros compas-
sos parece que vai descambar para Chega de 
Saudade (Tom e Vinícius), não fosse um tamborim 
apontando em contramão. É a vez de Gustavo 
Amarante sair do alicerce basilar e trazer o contra-
baixo para a sala de estar, apresentando um solo 

  VISÃO AMPLIADA
Blindfold Test, literalmente, significa teste de 
olhos vendados. É, também, uma seção da revista 
americana DownBeat, onde instrumentistas de 
jazz escutam determinados temas, sem saber 
quem os executa, e tentam descobrir de quem 
são as gravações. O baterista brasileiro Vanderlei 
Pereira, radicado em Nova York há mais de 30 
anos, criou o seu grupo com esse nome e alguma 
afinidade com o teste da revista. Desde a infância, 
Vanderlei Pereira sofria de retinite pigmentosa 
progressiva ocular, que culminou com a perda 
total da sua visão e o fez parar a carreira na 
música clássica, pois ler partituras não era mais 
possível. A deficiência visual acabou levando-o à 
inovação, ao sugerir que os músicos da sua banda 
decorassem as músicas, como ele próprio fazia e, 
se possível, tocassem com vendas nos olhos, nas 
performances mais complexas. Os músicos topa-
ram e funcionou maravilhosamente bem!
O álbum Vision For Rhythm é o primeiro da 
carreira de Vanderlei Pereira. Nas 12 músicas, 
ele atua com a Blindfold Test, que tem formação 
flutuante, e nesse álbum conta com os brasileiros 
Jorge Continentino (sax e flauta), Rodrigo Ursaia 
(sax), Gustavo Amarante e Itaiguara Brandão 

(baixos) e os norte-americanos Deanna Witko-
wski (piano), Paul Meyers (violão) e Susan Pereira 
(voz/percussão). Aliás, além de ser a compa-
nheira do Vanderlei Pereira, a vocalista, pianista, 
percussionista, compositora e arranjadora Susan 
Pereira, é nativa de Nova York e atuou em quase 
todas as faixas desse álbum, realizando um traba-
lho maravilhoso! 

tipo realeza da gravidade do instrumento. Já 
passamos da metade do álbum, quando o grande 
Antonio Adolfo aparece no repertório, com Partido 
Leve (Antonio Adolfo), seguido do Edu Lobo e 
o seu Corrupião, ambos ratificando que a esco-
lha de um repertório adequado é meio caminho 
andado, para que um álbum almeje e tenha a 
possibilidade de ser considerado todo bom! E esse 
é o caso de Vision For Rhythm, um álbum onde 
o Brasil funciona de verdade, voltando a ser tipo 
exportação nos sambas que jamais serão commo-
dity, posto que, em altíssima performance, foram 
explanados e apresentados em linguagem univer-
sal contemporânea.  
De Volta à Festa (Vanderlei Pereira) é daquelas 
que, quando postas estrategicamente ao final 
dos trabalhos de um álbum, inevitavelmente, nos 
impele a querer continuar a audição e dar um 
replay, com sabor de saudade coeva. No caso em 
questão, essa ‘festa’ é quase um híbrido de samba 
e frevo, como a prenunciar a próxima e última, 
que encerra o álbum e também o titula. Vision For 
Rhythm (Vanderlei Pereira) é um frevo no qual 
Vanderlei trafega sem sotaques e acrescenta uma 
boa dose de jazz, como, por exemplo, a condução 
nos pratos, mas que certamente poderia ser perce-
bida num tarol, em plena folia de Momo, pelas 
ladeiras de Olinda! Então, senhoras e senhores, 
temos um final apoteótico em criatividade e ideias 
geniais, onde gêneros se irmanam e provam que a 
leitura musical está, sobretudo, nas partituras do 
coração ou num maravilhoso solo de bateria, que 
coroa a bela obra de um grande músico em sua 
Vision For Rhythm!  
 
SERVIÇO
Vision For Rhythm, Vanderlei Pereira
Plataformas digitais: Spotify, Deezer, iTunes, 
Amazon Targt ...
Plataforma física:  Em CD, pelo site www.jazzhe-
ads.com
No + MÚSICABOAEMSUAVIDA!!!
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  Nada como 
uma pressão
Não resta a menor dúvida 
de que o processo para a 
escolha de sua nova dire-
toria contribuiu para que 
o CSA apresentasse essa 
prestação de contas. Uma 
semana antes, os pretensos 
candidatos de oposição para 
a eleição do clube, Marcelo 
Brabo e Álvaro Mendonça, 
fizeram essa cobrança pela 
imprensa. Eles, pratica-
mente, exigiram que Rafael 
Tenório abrisse os números 
guardados há meses.

  E o CRB?
Não foi fácil, mas o CRB 
conseguiu um empate no 
Campeonato Brasileiro 
da Série B: 1 a 1. O adver-
sário foi o Vasco da Gama, 
que continua com uma 
campanha muito irregular 
e estacionou no meio da 
tabela. O CRB vem se conso-

lidando dentro do G-4, e 
nessa rodada, não sai. Já o 
CSA joga neste sábado, no 
Paraná, diante do Londrina, 
time desesperado no Z-4. O 
CSA vencendo vai somando 
os pontinhos para sua 
permanência na Série B.

  Vai começar 
a 2ª Divisão
Marcado para começar neste 
final de semana o Campeonato 
Alagoano de Profissionais que 
dá acesso à divisão especial em 
2022. Sete clubes vão disputar 

uma única vaga e, em cada 
rodada, vai sobrar um time. 
Todos jogam contra todos em 
jogos de ida. Rodada: Migue-
lense X Dimensão Saúde; 
Zumbi X Cruzeiro; Dínamo X 
Agrimaq Pilarense. O FF Sport 
folga nesta primeira rodada.

DIDIRA ERA RESERVA do Brasiliense e chega para ser titular no meio-campoEsportes

Semelhante ao que acon-
teceu nas temporadas passa-
das, mais uma vez o CSA 
precisa recorrer a pessoas 
que já tiveram vínculos com 
o clube para acabar com a 
má fase. Somente entre os 
jogadores, três nomes são de 
velhos conhecidos do torce-
dor azulino: Didira, Yuri e 
Lucas Frigeri, que conquista-
ram o acesso à Série A juntos 
em 2018.

Com uma campanha 
muito aquém do esperado na 
Série B do Brasileiro/2021, o 
Azulão tem que “correr atrás 
do prejuízo” pelos pontos que 
perdeu até o momento. Em 
23 partidas, o time marujo 
conseguiu oito vitórias, cinco 
empates e 10 derrotas. Briga 
por uma modesta posição no 
meio da tabela de classifica-
ção [12º colocado até o fecha-
mento desta edição].

Como se não bastasse a 

“agitação” fora de campo para 
saber quem vai disputar as 
eleições presidenciais, já que 
o atual gestor, Rafael Tenório, 
informou que não vai pedir 
a extensão de seu mandato e 
em novembro já deve deixar 
o cargo, dentro das quatro 
linhas a situação também não 
é das mais tranquilas.

E a diretoria do CSA acre-
dita que a solução dos proble-
mas pode estar na volta de 
jogadores que, vestindo 
a camisa azulina, fizeram 

história. Na última tempo-
rada, o time azulino também 
foi atrás de velhos conhe-
cidos. A diretoria chegou a 
demonstrar interesse em 
Daniel Costa e trouxe Michel 
Douglas, que, naturalmente, 
não era o mesmo da primeira 
passagem.

Neste ano, quando viu 
que não tinha, no banco de 
reservas, goleiros que subs-
tituíssem Thiago Rodrigues 
à altura, o departamento 
de futebol repatriou Lucas 

Frigeri, que também foi um 
dos principais nomes na 
ascensão maruja.

Yuri, volante que ganhou 
o carinho da torcida, também 
voltou ao CSA, com a difícil 
missão de organizar o meio-
-campo da equipe. E, por 
último, Didira foi anunciado 
na semana passada. Sem 
esquecer do retorno polê-
mico de Argel Fuchs e, poste-
riormente, de Mozart Santos. 
Ao que parece, a própria dire-
toria reconhece que o plane-
jamento deu errado e tenta 
“copiar” os sucessos que teve 
na história recente.

A grande “interrogação” 
que fica na cabeça é até que 
momento a presença de joga-
dores que fizeram, sim, histó-
ria no clube, pode agregar. As 
atuações que todo mundo 
lembra são há quase três anos, 
quando o momento profissio-
nal do Didira, por exemplo, 
era outro. Quando o próprio 
CSA foi para a Série A, ele foi 
dispensado. Daí em diante, 

não conseguiu se reencontrar: 
dispensado do Santa Cruz e 
foi a reserva do Brasiliense, 
que disputa a Série D. 

Mesmo assim, para os 
companheiros, esse tipo de 
contratação também parece 
agradar. Pelo menos de acordo 
com o discurso do volante 
Geovane: “É importante, sim, 
que eles estejam no grupo, 
porque têm identificação 
com o torcedor, conquistaram 
grandes coisas aqui no CSA e 
têm experiência de acesso. 
A gente ainda não fez um 
grande ano, principalmente 
na Série B, mas eu creio que 
com o nosso trabalho, juntos, 
vamos conseguir alcançar os 
objetivos”, disse o volante.

O que resta agora para a 
torcida é acreditar que esses 
ciclos ainda não se encerra-
ram. Mais do que isso: espe-
rar que o atual momento e o 
que vier como consequên-
cia dessas contratações não 
apaguem a bonita história 
construída pelos jogadores.

PRECISANDO REAGIR Azulão recorre a nomes que passaram pelo clube e ajudaram no desempenho em tempos idos

CSA quer resolver problemas 
atuais com soluções antigas              
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CSA RECEBEU R$ 31,2 milhões de indenização pelo CT Gustavo Paiva

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  Abriu a guarda e divulgou os números
O que estava guardado a sete chaves e que fazia parte de um acordo de confiabilidade entre 
as partes, veio a público esta semana. O CSA, depois de muitas cobranças, divulgou o valor 
recebido da Braskem por conta da desapropriação do velho e histórico CT Gustavo Paiva, 
centenário espaço de jogos e treinamentos do clube que foi obrigado a se mudar devido 
ao risco que corria, e que muita gente ainda corre, nos históricos bairros do Pinheiro, 
Mutange, Bom Parto e Bebedouro.
Com tristeza, embora mais feliz do que muitos, o CSA saiu do seu espaço e recebeu o que 
lhe deviam: R$ 31.280.000,00. Se antes havia um acordo para que esses valores não fossem 
divulgados, porque, então, a diretoria do clube anunciou agora? O acordo de confiabilidade 
tinha prazo de silêncio? O que não podia antes, pode agora? Na verdade, a pressão de um 
grupo de oposição forçou a diretoria a divulgar agora um valor que não era conhecido e o 
que foi feito com ele.
Do montante recebido da “famosa” Braskem, o CSA só tem depositado e aplicado em uma 
conta especial R$ 23.806.925,60, já com os juros, até o último dia 13/9. Como foi informado, 
outros R$ 7.765.81,4 foram aplicados na aquisição do terreno no bairro do Benedito Bentes, 
onde será construído o novo CT, com espaço reservado para a Arena CSA, regularização da 
documentação e em alguns melhoramentos no atual centro de treinamento que pertence 
ao Corinthians Alagoano, na Serraria.

Thiago Luiz
Estagiário

VOLANTE YURI
É quase um guerreiro solitário no meio-campo; time carece de qualidade técnica

l Agora é para valer. O CSA 
vai ter duas  chapas nas eleições 
previstas para o próximo mês 
de novembro. Na reunião de 
prestação de contas o presidente 
Rafael Tenório anunciou os nomes 
que vão compor a sua chapa: o 
advogado Omar Coêlho, presi-
dente; e o médico Fábio Lima, 
vice-presidente geral;
l A novidade foi a indicação 
do próprio Rafael Tenório como 
candidato a presidente  do Conse-
lho Deliberativo, cargo ocupado 
hoje por Raimundo Tavares, 
seu desafeto no clube, com o 
advogado Walmar Peixoto como 
vice-presidente;
l Conversei essa semana com o 
dirigente Raimundo Tavares que 
afirmou não valer nada essa pres-
tação de contas  apresentada por 
Rafael Tenório. Ele disse que foi 
importante porque todos sabem 
agora dos valores recebidos, antes 
restritos a poucos. Disse ainda que 
o demonstrativo contábil precisa 
passar pelo Conselho Delibera-
tivo;
l Uma coisa que ninguém 
tem o direito de desconfiar é da 
honestidade  do presidente Rafael 
Tenório. Algumas vezes mais do 
que o valor recebido pelo CSA, ele 
tem na conta e em patrimônio. Na 
verdade, como o clube não tem 
dono, seus torcedores precisa-
vam saber dos valores, o que foi 
divulgado agora.
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A exposição “Jardins”, da 
artista plástica Alba Correia, 
será lançada nesta quinta-
-feira, em Maceió.  A mostra 
apresenta uma série de traba-
lhos artísticos feitos por Alba 
que expressam seu amor 
pelas flores e a natureza.

Depois de cerca de 18 
meses sem exposições e 
eventos, Alagoas retoma suas 
atividades no setor gradual-
mente com a volta de progra-
mações presenciais. Inserida 
dentro desta etapa de reto-
mada cultural, a galeria Villa 
da Arte na Jatiúca será o local 
para a inauguração da expo-
sição Jardins.

Com 20 obras de pequeno, 
médio e grande portes, todas 
feitas na tinta acrílica, as 
pinturas da artista terão 
caráter beneficente, afinal, 
toda a renda obtida a partir 
da venda das obras expostas 
será revertida para a institui-
ção “Amor 21”. 

A  i n s t i t u i ç ã o  p re s t a 
assistência às pessoas com 
síndrome de Down e hoje 
conta com 200 associados; 
atendendo em sua sede 
cerca de 50 crianças, assim 
como, já inseriu e dá acom-
panhamento a 13 jovens no 
mercado de trabalho. 

Hoje em dia a institui-
ção é uma referência na área 
em todo o Brasil. “ O Amor 
21 nasceu para transformar 
vidas e é importante saber 
que temos parceiros para 
contribuir com o nosso traba-
lho”, afirmou Tony Cabral, 
Relações Institucionais do 
Amor 21.

Na exposição, os convi-
dados e apreciadores da arte 
serão recepcionados por 
colaboradores com síndrome 
de Down e a comercialização 

das obras deve ser realizada 
diretamente com a organi-
zação através das contas do 

Instituto Amor 21.
Para a artista Alba Correia, 

diplomada pela Escola de 

Arte Floral Ibero Americana, 
poder retomar a exposição de 
suas obras em torno de uma 

causa tão nobre é gratificante 
“Poder exercer meu papel de 
cidadã, através da minha arte 
é ainda mais importante pra 
mim”.

Serviço 

O público poderá visitar 
a mostra durante o 

período de 23 de setem-
bro a 15 de outubro de 

segunda a sexta, das 9h 
às 17h e aos sábados das 
9h às 13h. A Galeria Villa 

da Arte fica na Avenida 
Júlio Marques Luz, 925.

SÃO 20 OBRAS de pequeno, médio e grande portes, todas em tinta acrílicaCultura
ARTES PLÁSTICAS Mostra “Jardins” será aberta na quinta-feira desta semana na galeria Villa da Arte, Jatiúca

Exposição de Alba Correia terá 
renda revertida para o Amor 21

Ascom
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Este é mais um texto escrito por alunos da disciplina Formação do Espaço Alagoano, 
por nós ministrada no Curso de Especialização em História ofertado pelo IFAL/Maceió. 
Cobre uma área que nos parece afastada da preocupação acadêmica, uma outra espécie, 
possivelmente, de exclusão. 

Hoje contamos com a participação de João Aureliano, dando-nos uma intuitiva abor-
dagem da história do movimento LGBT, colocando bases para o desenvolvimento de 
trabalhos e, por consequência, dando uma contribuição por poder ser germinativo. João 
é graduado em Filosofia e Pedagogia, com especializações em Ensino de Filosofia, Do-
cência do Ensino Superior, Educação Especial e EJA. Tomara que o texto de João seja um 
manifesto que poderia intitular-se: um movimento procurando autores.

Vamos ler!

Um abraço,

Luiz Sávio de Almeida

História:
Movimento

LGBT em Maceió
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Introdução
A sociedade é composta por diferentes segmentos: alguns 

fazem parte da maioria e outrosdas minorias, num jogo de 
poder onde o motor principal é o capital e luta constante en-
tre dominante e dominado. Alguns gruposficam à margem 
da sociedade,pelas mais diversas questões.Estamos diante da 
exclusão a gerar seres invisíveis, masnecessários para a cons-
trução que permeia a história do povo brasileiro, necessitan-
do de representatividade social.

Dentro da composição das minorias sociais, vamos olhar 
para a trajetória do movimento histórico da comunidade 
LGBT,partindo para construir um panorama do movimento 
na cidade de Maceió; inclusive visandocontribuir com uma 
resposta à necessidade de crescimento de estudos sobre mi-
norias em Alagoas, pois a ausência de trabalhos nesta área 
(FARIAS, 2005) é reveladora.O nosso objetivo é apenas o de 
colaborar para o conhecimento sobre a história do movimen-
to LGBT em Maceió e colaborar, desta forma, para dar visibi-
lidade ao grupo dentro de uma sociedade heteronormativa.
Para retratar o desenvolvimento da história LGBT de Maceió, 
tivemos de trabalhar acontecimentos que tiveram interliga-
ções com a comunidade LGBT, ocorridos no período de 1993 
a 2005. 

Devemos deixar claro, que estamos diante de estudo ultra 
preliminar, e decidimos destacar o pronunciamento de dois 
membros do movimento, que tiveram expressiva participa-
ção.Eles, sem dúvida, trazem um roteiro temático que pode 
ser focado em continuidade da pesquisa que desejamos reali-
zar. Nós consideramos que a origem da organização LGBTse 
dáa partir de um pequeno grupo que mantinha ligações com 
o Partido dos Trabalhadores.É possível organizar uma escrita 
a partir deste fato e é possível discutir dois marcos essenciais: 
o assassinato do vereadorRenildo José do Santos, 29 anos, em 
Coqueiro Seco, no ano de 1993, e a evidência públicaLGBT no 
ano de 2001 quando aconteceu a 1ª Parada Gay de Alagoas.

Deve ser levado em consideração, que após dois anos do 
assassinato do vereador, fundou-se o 1º Grupo Gay de Ala-
goas (GGAL), 1995, com o propósito de promover, defender 
os direitos humanos, sobretudo das minorias, e difundir po-
líticas antidiscriminatórias a gays, lésbicas, travestis e bisse-
xuais. O Grupodeve ser visto como um dos marcos de en-
frentamento à discriminação que ocorria e ocorre em uma 
sociedade heteronormativa.

Para evitar o esquecimento do crime bárbaro e homofóbi-
co, também foi instituído pelo GGAL, em março de 2001, em 
parceira com o Fórum Permanente Contra a Violência e a 
Articulação de Jovens de Alagoas, o Prêmio Renildo José dos 
Santos de Direitos Humanos, que tem por objetivo agraciar 
várias personalidades destaques na luta pela preservação dos 
direitos humanos.

Entrevistas sobre a trajetória LGBT em Maceió
Metodologicamente, e para dar um primeiro passo na pes-

quisa, decidimos apresentar um questionário digital a duas 
pessoas com idade superior a 50 anos e de vida mergulhada 
na vivência das Alagoas. Temos a certeza de que aspectos re-
levantes foram postos e, como dissemos, orientam a monta-
gem de uma estratégia de escrita e pesquisa. Vejamos o que 
foi dito por eles em face das questões que foram propostas. 
Os textos estão reproduzidos na íntegra.

1) Diante da sua vivência aqui em Maceió, como você 
analisa o cenário LGBT+ do passado para nosso momento 
atual? Relate nos seguintes segmentos:

a) Política
Participante Nº 1
Acompanho a história do movimento, cujo fundador foi 

Marcelo Nascimento. Nesse período, anos 90, a luta era polí-
tica, pela aceitação da sociedade em relação aos direitos civis, 
à união civil, principalmente, mesmo o modelo representativo 
ser o heteronormativo. A pauta política depois, nos anos 2000, 
incorporou as questões da luta para criminalizar a homofobia, 
o que foi garantido há pouco tempo, com o STF equiparando 
a homofobia ao racismo e sem ainda o Congresso Nacional, 
extremamente conservador, aprovar uma legislação a respeito. 
Depois numa terceira fase, digamos, a narrativa recaiu sobre 
as identidades de gênero, que é a pauta política com a qual se 
dedica o movimento. Com a pandemia, os diversos segmentos 
LGBTQI +, principalmente as entidades representativas das 
travestis, transexuais e transgêneros, voltaram-se à luta contra a 
fome (insegurança alimentar), a exemplo da ativista de Maceió, 
Natasha Wonderful, que criou um ateliê de costura para produ-
zir máscaras e fez campanhas para arrecadar cestas básicas 

para as travestis. Então voltamos aos anos 70 ou 80 do século 
20. Com o governo de extrema direita, o qual denomino de 
governo fascista, do inominável presidente da República, houve 
uma regressão violenta, no tocante ao financiamento público 
das políticas da população LGBTQI+, em virtude da ministra 
do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
ser uma pessoa ultraconservadora e homofóbica. Em Alagoas, 
a meu ver, os movimentos ativistas se pulverizaram e criaram 
entre si uma disputa que atrapalha a pauta política e presta um 
certo assistencialismo, visto que as condições aqui relatadas, 
devido à pandemia, o corte de recursos públicos, com a extinção 
da política de direitos humanos, trouxeram à comunidade todas 
essas questões aqui apresentadas.

Participante Nº 2
O surgimento do GGAL nos anos 90 conseguiu dar uma maior 

visibilidade às questões relacionadas aos desafios e conquistas 
de gays e lésbicas alagoanos. O Grupo Gay de Alagoas expôs de 
maneira corajosa denúncias de morte e agressão à comunidade 
LGBTQI+ bem como fez frente a reivindicações importantes 
para essa comunidade.

b) Saúde:
Participante Nº 1
As políticas públicas ainda se restringem às questões das 

infecções, a exemplo do HIV/Aids. A saúde ainda restringe à 
percepção corporal humana ao corpo biológico e muitas vezes 
exclui as dimensões socioculturais e políticas, embora tenha-
mos avanços significativos com as cirurgias de mudança de 
gênero no Brasil.

Participante Nº 2
Campanhas informativas e tratamentos relacionados a 

DST’s se tornaram mais presentes de forma geral.

c) Segurança:
Participante Nº 1
Esse quesito não mudou quase nada porque o país é um dos 

campeões do ranking de morte de pessoas LGBTQI+. A violência 
praticada contra a comunidade continua extrema e é ratificada 
pelo próprio Estado brasileiro, na medida em que o presidente 
da República é o representante maior da homofobia e da aniqui-
lação das políticas públicas para a população LGBTQI+. A força 
repressiva do Estado tem nas polícias ações violentas contra as 
travestis. Os programas policiais de TVs locais usam de chacota, 
deboche, desrespeito e homofobia, ao apresentar reportagens 
que culpabilizam as vítimas de crimes de homicídios que sequer 
têm sua identidade de gênero respeitada.

Participante Nº 2
A questão da segurança é, possivelmente, o que menos teve 

avanços. Crimes hediondos à comunidade LGBTQI+ aconte-
ceram e ainda acontecem com relativa frequência em Alagoas. 
Não identifico uma política de segurança eficaz voltada para 
essa questão e ainda observo a banalização de mortes princi-
palmente quando a vítima é de classe social mais baixa.

d) Educação:
Participante Nº 1
Houve um certo avanço com a possibilidade das travestis, 

embora poucas, terem acesso ao ensino básico. Mas é preciso 
incorporar na relação ensino-aprendizagem o debate da iden-
tidade de gênero não só nas disciplinas das ciências humanas e 
ciências sociais, mas nas áreas da Biologia e Química, por exem-
plo. Sempre a narrativa religiosa é utilizada para disseminar 
mais homofobia e isso deve ser debatido, inclusive, nas aulas de 
educação religiosa.

Participante Nº 2
O segmento educacional, creio que de forma geral, oferece 

pouco ou nenhum espaço a discussões voltadas às questões da 
comunidade LGBTQI+. Tema tratado ainda com muita discrimi-
nação e preconceito.

e) Cultura:
Participante Nº 1
Mais uma vez houve retrocessos por conta do atual governo 

federal e sua política de desconstrução dos Direitos Humanos 
e criminalização do corpo, quando exposto em obras de arte e 
performances artísticas. É preciso ainda investir na formação 
dos artistas e público em geral para abrir caminhos às expres-
sões dos vários segmentos artísticos e culturais que criam e 
produzem arte LGBTQI+ ou que apresentem obras com a refe-
rida temática.

Participante Nº 2
Não há uma política cultural alagoana. Ha acadêmicos, artis-

tas, grupos artísticos e produtores culturais que se empenham 
em manter viva e atuante a produção cultural alagoana.

História do movimento LGBT em Maceió: recorte panorâmico
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f) Esporte:
Participante Nº 1
Houve avanços, visto que atletas se pronun-

ciam sobre suas identidades de gênero e orientação 
sexual e lutam por mais participação e representa-
tividade nas disputas e nos vários tipos de espor-
tes. O futebol talvez seja exceção, pelo ambiente 
machista, ainda presente, salvo exceções de alguns 
times e torcidas que fazem campanhas contra a 
homofobia dentro e fora do campo.

Participante Nº 2
Não tenho muito conhecimento nessa área.

2) Para você é perceptivo alguma evolução 
do movimento LGBTQI+ em Maceió? Caso SIM, 
expresse quais e o porquê.

Participante Nº 1
Sim. A aceitação da sociedade em virtude de 

todas as lutas e conquistas travadas pelos militan-
tes e simpatizantes. A utilização do nome social que 
pode ser registrado na Certidão de Nascimento, a 
união civil que estende os direitos sociais e previ-
denciários aos casais gays e lésbicas, o reconheci-
mento da adoção por casais gays e lésbicas, o acesso 
à educação das travestis em escolas públicas do 
ensino básico e superior e em programas de pós-
-graduação.

Participante Nº 2
Vejo uma trajetória ainda em construção e a 

passos lentos e possíveis. A verdade é que sinto isso 
não só na questão LGBTQI+, mas nos movimentos 
sociais de forma geral.

3) No trajeto da sua vida, você lembra de fato(s) 
ou acontecimento(s) importante(s) que pode(m) 
compor a história do movimento LGBTQI+ em 
Maceió? Caso seja SIM, por favor relate.

Participante Nº 1
Sim. A morte do vereador de Coqueiro Seco, 

Renildo José dos Santos, ocorrida no dia 10 de março 
de 1993 e denunciada à Anistia Internacional. Virou 
luta internacional contra a homofobia. O vereador 
foi assassinado depois de ter concedido entrevista 
numa rádio local e ter dito que era homossexual. Em 
Maceió o vereador dá nome ao prêmio de Direitos 
Humanos concedido pelo GGAL na luta contra a 
homofobia em Alagoas. As paradas do Orgulho Gay, 
realizadas em Maceió e outros municípios alagoa-
nos.

Participante Nº 2
As ações que reivindicaram ou reivindicam 

justiça para crimes à comunidade LGBTQI+

4) Você faz parte de alguma ONG? Caso SIM, 
cite o nome e exponha como foi implantada em 
Maceió?

Participante Nº 1
Não
Participante Nº 2
Não

5) Diante do seu conhecimento, cite ONG’s 
direcionada para a comunidade LGBTQI+ que já 
existiu ou ainda existem em Maceió?

Participante Nº 1
Grupo Gay de Alagoas (GGAL), Grupo Gay de 

Maceió, Grupo Transhow, PróVida.
Participante Nº 2
GGAL

6) Cite alguns guetos ou pontos de lazer consi-
derados LGBTQI+ que já existiram ou existem em 
Maceió?

Participante Nº 1
Boate Truques, Singles, Bar Be Cat, Cine Plaza, 

Cine Ideal, Alagoinhas, Coqueiral, Rua do Sol, Sem 
Censura, Sauna Eros, Bar da Rosa Mossoró, Boate 
Havana, Boate Toy, Boate Number One, Churras-
quinho da Maria, Casa Amarela, BomBar.

Participante Nº 2
Boate Truques

7) No seu arquivo pessoal, você tem registros 
fotográficos do cenário LGBT de Maceió de déca-
das passadas? Se SIM, tem como disponibilizar 
para realizar reprodução?

Participante Nº 1
Sim. Posso disponibilizar. São imagens das 

paradas Gay em Maceió e União dos Palmares. E 
outras em boates e bar.

Participante Nº 2
Não tenho.

8) Você tem ou conhece algum matéria de jornal 
ou revista, artigo acadêmico, livros que retratem 
a história o movimento LGBTQI+ de Maceió ou 
Alagoas? Se SIM, por favor informe título da maté-
ria, artigo ou livro com respectivo nome do autor.

Participante Nº 1
Tenho uma reportagem intitulada Mossoqui-

nha, que escrevi ainda quando era estudante de 
Jornalismo com João Dionísio e que ganhou o 
prêmio talento universitário concedido pelo Sind-
jornal.

Participante Nº 2
Não tenho matéria de jornal. Live recente-

mente produzida pelo IFAL: Educação, lugar de 
diversidade conduzida pelo professor de História 
de Palmeira dos Índios,Sr. Roberto Idalino, profes-
sor Daniel Pereira IFAL Maceió e os jornalistas: 
Jonathan Pino (Reitoria) e Acássia Deliê (Marechal 
Deodoro)

O que poderíamos dizer? Infelizmente, por 
motivos pessoais, um dos escolhidos não respon-
deuao questionário e ficamos reduzidos a dois. 
No entanto, as respostas dadas por dois dos par-
ticipantes foram ricas e sugestivas.Escolher seis 
eixos principais para compor as indagações do 
questionário, foi uma maneira de permitir que 
relatassem fatos importantes do passado com-
parando com momento presente, os quais foram 
relevantes para enriquecimento na composição 
estrutural da pesquisa.

Quando indagados sobre Organizações Não 
Governamentais (ONG’s), a expectativa era que 

dissessem nomes, porém não desenvolveram 
trabalhos como voluntariadosem nenhuma de-
las. Vale expressar, segundo Marcelo Nascimento 
(fundador do GGAL),que deve existirem média 
umas 40 instituições direcionadas para as lutas e 
causasLGBT no Estado de Alagoas, mas inexiste 
bibliografia sobre o assunto.

No quesito de guetos ou pontos de lazer um 
participante citou variedades de opções, já o ou-
tro participante citou apenas uma; isto parece de-
monstrar que no universo LGBT de Maceió, existe 
a negação da exposição pessoal nos locaispúbli-
cos. Também levanta-se outra questão, que é a 
ausência de empreendedores LGBT em Maceió, 
gerando precariedade na existência de espaços 
para comunidade LGBT, por falta de pessoas que 
tenham propósito e dinamismo em desenvolver 
atividades comerciais com foco no público LGBT; 
mesmo sabendo que a desmotivação pode ser 
ocasionada pelo alto índices de violência com as 
travestis, transexuais e gays; como também au-
sências de políticas públicas municipais que bus-
quem incentivar o setor do Pink Money, termo 
referente ao poder de compra do público LGBT 
(GALVÃO, 2003).

As últimas perguntas propostas servem para 
acolher os registros que contenham relatos do 
movimento LGBT em Maceió, que diante varieda-
des de opções, podem ser manuscritos, fotogra-
fias, matérias jornalistas, revistas, áudios, vídeos, 
artigos, dissertações e monografias; para serem 
instrumentos de fontes históricas na construção 
do relato histórico de uma comunidade social.
Osparticipantes citaram poucos instrumentos, 
ficando apenas reportagem com temática LGBT 
intitulada Mossoquinha e lives realizada recente-
mente pelo IFAL sobre diversidade.
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COMPRE autores alagoanos na Quilombada.

Considerações finais
A história da construção do movimento 

LGBT em Maceió será algo a ser realizado de-
modo paulatino, recorrendo à exploração de-
vários métodos para trabalhar a história dessa 
minoria social invisível. Elaborar essa pesquisa, 
é trilhar, na jornada da história, o olhar huma-
nizado e buscar minimizar a diáspora existente 
na sociedade heteronormativa. 

No relato da pesquisa é notório ver as bases 
das lutas pela força coletiva, para assim obte-
rem sobrevivência diante de sistema social vo-
raz, mediante o enfrentamento de problemas 
de violência e saúde; temas esses que perpas-
sam no tempo, tornando-se ainda atuais. 

Em Maceió, no período de 1993 a 2005, ob-
serva-se que existiram muitos processos de 
conquistas e evolução da comunidade LGBT, 
ficando perceptível que essas conquistas não 
pode dilacerar, deve-se sim, conscientizar e for-
talecer as gerações, seja as antigas ou as novas, 
para disseminar os eixos matrizes da origem 
das lutas LGBT em Maceió, evitando o retroces-
so da percepção da minoria social LGBT diante 
da sociedade carente de políticas educacionais 
e sociais, que venham a instruir o direito e o 
respeito ao próximo, evitando assim prolifera-
ção da LGBTfobia.

Pensar e falar sobre LGBT requer iniciar 
processo de mobilização coletiva, onde envol-
ve toda sociedade. A composição discursiva da 
pesquisa são recortes da história de luta de uma 
minoria social que grita por reconhecimentos 
dos seus direitos, que cansou de ficar no gue-
tos e agora querem serem protagonistasna seg-
mentação diversas no campo do trabalho e da 
política, que saiu do casulo para mostrar que 
são pessoas iguais às demais e sua orientação 
sexual não inferioriza sua vida, são simples-
mente gente que existe e agora estampam suas 

caras nas redes sociais, tornando cada vez mais 
visível para todo o sistema moralista.Esteartigo 
é apenas um pequeno passo, para uma jornada 
que é longa.
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