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EM POUCO MAIS DE 60 DIAS, 

Foram servidas mais de 100 mil refeições; prefeito JHC esteve lá e conferiu

Aumenta o preço do gás... 
...e o da gasolina também

A gasolina e o gás de 
cozinha estão mais caros 
outra vez. A Petrobras 
anunciou o reajuste dos 
preços do gás de botijão 
e da gasolina em mais de 
7% a partir de sábado (9). 
Os reajustes são para as 
distribuidoras e, quando 

o aumento do preço final 
para o consumidor for 
anunciado será bem dife-
rente. Segure o bolso. Os 
combustíveis têm sido um 
vilão da inflação. Na sexta 
(8), o IBGE informou que a 
alta dos preços em setem-
bro ficou 1,16%, a maior 

para o mês em 27 anos. 
Com o aumento, o litro da 
gasolina vendido nas refi-
narias passará de R$ 2,78 
p ara R$ 2,98, um reajuste 
de 7,19%. No gás, o preço 
médio de venda subirá 
7,22%, para R$ 50,15 no 
botijão de 13 quilos. A esta-

tal informou que o preço 
do gás se mantinha estável 
há 95 dias e o da gasolina, 
há 58 dias. A Petrobras diz 
que “esses  reajustes são 
importantes para garantir 
que o mercado siga sendo 
suprido em bases econô-
micas e sem riscos de desa-

bastecimento”. Por aqui, 
os novospreços já devem 
ser praticados no decor-
rer desta semana ou, no 
mais tardar, no início da 
próxima. É melhor “já ir” 
se preparando para novos 
aumentos nos próximos 
dias.

SÓ ESTE ANO, O PREÇO DA GASOLINA PRATICADO PELA PETROBRAS SUBIU 62%; NO GÁS, O AUMENTO ALCANÇA 48%

Novo normal 
põe imprensa 
 esportiva na 

´beira do campo´
Página 10

POLICIAIS E PROMOTORES

Na porta da casa de ex-prefeito, Carlos André dos Anjos, em Olho D´Água das Flores; ele é acusado de liderar a quadrilha

   NO SERTÃO

Gaeco do MP desarticula bando 
que desviou R$ 6 mi de aterro

As polícias alagoanas e o 
Ministério Público Estadual 
encerraram a semana com 
a Operação Landfill (aterro) 
para o cumprimento de seis 
mandados de busca e apre-
ensão em endereços do 
ex-prefeito de Olho D´Água 
das Flores, Carlos André 
Paes Barreto dos Anjos. Ele 
é acusado de comandar um 

esquema fraudulento que 
desviou mais de R$ 6 milhões  
do Consórcio Intermunicipal 
para Gestão de Resíduos Sóli-
dos (Cigres), para a construção 
do aterro sanitário no Sertão. 
Policiais e promotores estive-
ram na casa do ex-prefeito, no 
Sertão e em mais quatro ende-
reços dele em Maceió (Ponta 
Verde e Benedito Bentes). O 

ex-prefeito é acusado de enri-
quecimento lícito. Os acusa-
dos devem responder com 
esse e outros crimes, como 
peculato, lavagem de dinheiro 
e formação de quadrilha. Na 
operação, foram apreendidos 
bem materiais (como carros e 
eletroeletrônicos) dos acusa-
dos e mais de R$ 50 mil em 
espécie.   Página 3

   FALPE

   COMIDA BOA E BARATA

Renan Filho lidera a corrida 
para o Senado, diz pesquisa

Restaurante Popular retoma 
patamar anterior à pandemia
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GIRAM NA ÓRBITA DO PLANALTO: discursos vazios, falácias e muita mentira                                                        

2 O DIA Alagoas

Expressão
EDITORIAL

A hipocrisia desse governo é comprovada a cada 

ação de seus membros. Indo além das costumeiras 

promessas de campanha não realizadas pelo contexto 

político, o governo finge uma postura que na verdade 

não possui. Em sua órbita, giram discursos vazios, 

falácias e muita mentira.  o bolsonarismo é como um 

tipo de imã, cujo magnetismo atrai figuras dignas de 

um espetáculo grotesco. São como bonecos de ventrí-

loquo, sem expressão e que balbuciam palavras nas 

quais nem eles acreditam. Vejam então, o presidente 

que quando se refere a temas importantes, como 

crescimento econômico, desemprego, inflação, meio 

ambiente dentre outros, simplesmente ecoa pala-

vras que não correspondem à realidade dos fatos e do 

que sua expressão demonstra. Outro expert em falar 

no que não acredita é o ministro da Economia, Paulo 

Guedes. Sempre ensaiando um discurso otimista, o 

ministro número um do governo faz as mais mirabo-

lantes promessas.  Pacotes econômicos com promes-

sas de controlar o déficit público, conter inflação, 

gera empregos e domar o Custo Brasil na busca do 

crescimento econômico na realidade não passam de 

“pacotes” de palavras ao vento.  

Exemplo prático disso é o gás de cozinha ultrapas-

sando os R$ 100,00 e a gasolina acima dos R$ 6,00 (com 

o novo aumento) mostrando claramente a distorção 

entre os fatos e a realidade de Guedes.  Completando 

esse quadro, o país tem a maior inflação para setem-

bro desde o Plano Real. O Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo (IPCA), termômetro oficial da 

inflação, foi a 1,16% no referido mês, acumalando alta 

de 10, 25% em 12 meses. 

O já combalido salário mínimo fica ainda mais corroído, 

comprometendo cada vez mais a sobrevivência do 

trabalhador. Neste cenário de incertezas, com o dólar 

cada dia mais valorizado, e o cidadão comum sem 

a garantia da próxima refeição, o “magistral” Paulo 

Guedes, engrossa sua conta bancária. Ele é dono de U$$ 

9,55 milhões em paraíso fiscal. Guedes mantém esse 

valor em offshore, empresas que não produzem nada, a 

não ser lucros para seus titulares e que são constituídas 

para burlar o fisco. Os dólares de Guedes com o câmbio 

acima dos R$ 5,00 já ultrapassam os R$ 50 milhões.  

Uma afronta ao povo brasileiro, cujo bem-estar 

depende diretamente da política econômica planejada 

pelo ministro. No entanto, o bem-estar dele está, liter-

almente, garantido, pois em suas palavras “dólar alto è 

bom”. 

A “franqueza” de Guedes exalta a satisfação nos lucros, 

pois esta fala coincide com o seu cofre cada vez mais 

cheio, exatamente no momento em que a variação 

cambial lhe garante mais lucros. Guedes materializa o 

retrato desse desgoverno, longe da realidade do povo, 

que nunca sequer ensaiou, nesses pouco mais de dois 

anos de gestão, um traço que fosse de políticas públicas. 

Apenas palavras ao vento.

Palavras ao vento
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EXPEDIENTE

É quase impossível acreditar que em pleno século XXI, 
com o advento da internet, avanços da tecnologia e da 
ciência, ainda encontramos pessoas com uma mente tão 
limitada e arcaica. Seres que se dizem humanos expressa-
rem um alto grau de perversidade, preconceito e indife-
rença. Mulheres que são presenteadas com a maternidade 
desprezarem seus filhos se não trouxerem a genitália de 
acordo com seus desejos pessoais.

Divacy tem 17 anos. Quando sua mãe estava grávida, 
desejou que nascesse uma mulher. Quando deu à luz e foi 
informada que era um homem, logo após o parto, que foi em 
casa, pegou a criança e jogou no lixo mais próximo. Quem 
salvou a criança, ao ser informada de tamanha maldade, 
foi a avó materna, que se dirigiu até o local e a recolheu, 
criando-a e educando-a como se fosse seu próprio filho. 
A criança cresceu com a avó materna, mas sua mãe bioló-
gica sempre fez questão de anunciar que Divacy era inútil, 
insuficiente, desagradável, feio, desprezível e que para 
ela não passava de um entulho descartável. Sempre que 
ouvia essas palavras e sentimentos de raiva expressados 
pela própria mãe, Divacy caia em prantos e pensava que 
ele deveria ser mesmo um fardo para a humanidade. Seus 
avós maternos lhe davam atenção, carinho, amor. Mas ele 
sentia falta da ternura, dos afagos, do calor de uma mãe. 

O tempo passou, Divacy desde cedo ter que ajudar no 
sustento da casa, pois a renda econômica de seus avós 
era insuficiente para cobrir todas as necessidades básica 
de sobrevivência de uma família. E, segundo ele, as coisas 
ficaram piores em sua vida, quando revelou para a famí-
lia que era homossexual. Mesmo sem ter demonstrado 
nenhum tipo de remorso por ter jogado seu filho no lixo 
literalmente, a mãe biológica quando soube da orientação 
sexual de Divacy, passou a desprezá-lo ainda mais. O consi-
derou uma verdadeira abominação e disse a avó dele que 
o melhor teria sido se ela o tivesse deixado morrer no lixo.

Apesar de muita tristeza em seu coração, Divacy nunca 
se deixou abater pelas inconsistências que a vida lhe 
apresentava. Por não ter tido oportunidade de estudar na 
infância, matriculou-se na Educação de Jovens e Adultos. 
Está tentando recuperar o tempo perdido. Tem um compa-
nheiro que lhe faz feliz e acredita que ele é importante e 
especial. Seus avós estão idosos e doentes. Divacy cuida 
deles como uma verdadeira preciosidade. Vê nos estu-
dos um caminho para ascender a uma vida profissional e 
pessoal dignas.  E nos alerta: “Acredito que quando morrer-
mos, Deus não quer saber se você é homem ou mulher. Ele 
vai querer saber que boas ações você realizou para homens 
e mulheres, pois todos são considerados pessoas, seres 
humanos que devem ser humanizados”.

Homem ou mulher?

   ARTIGO  |  Elly Mendes *

* ellymendes71@gmail.com



O governador Renan 
Filho (MDB) lidera a corrida 
pelo Senado, com 20,25% 
das intenções de voto do 
eleitorado maceioense. Em 
segundo lugar aparece na 
pesquisa o nome do senador 
Fernando Collor (Pros/AL), 
com 18,75% da preferência 
dos pesquisados. 

De acordo com a pesquisa 
do Instituto Falpe, realizada 
entre os dias 29 de setem-
bro e 2 de outubro, com 2 
mil moradores de Maceió, 
na terceira colocação para 
o Senado, aparece o verea-
dor Fábio Costa (PSB), com 
17,75%; e em quarto lugar, 
com 11,25%, o vice-prefeito 
da capital alagoana, Ronaldo 
Lessa (PDT), ex-governador 
de Alagoas. 

O Instituto Falpe Pesquisa 
avaliou também a rejeição 
dos candidatos ao Senado. 
Dos nomes citados, os entre-
vistados disseram que não 
votariam para senador em 
Renan Filho (20,25%), em 
Fernando Collor (18,75%), 
em Fábio Costa (17,75%) e 
em Ronaldo Lessa (11,25%). 
Não rejeitariam nenhum 
deles 23% e não opinaram 
9%. 

Se a disputa para o Senado 

fosse apenas entre Renan 
Filho e Fernando Collor 
daria empate, segundo a 
pesquisa do Falpe. Ou seja, 
o governador e o senador 
aprecem ambos com 30% 
da preferência dos pesqui-
sados. Nenhum deles 25% e 
não opinaram 15%. 

Desses nomes citados, 
em quem você não votaria 
para senador? –, pergun-
taram os pesquisadores. 
Resultado:  Renan Filho 
9,5%; Fernando Collor 8%; 
Ronaldo Lessa 5,5%; Fábio 
Costa 3,5%. Nenhum rejei-
tariam nenhum deles 23% e 
não opinaram 50,5%. 

Disputa do governo
Os pesquisadores quise-

ram saber em quem você os 
entrevistados votariam para 
governador em 2022? Resul-
tado: JHC lidera a disputa 
pelo governo do Estado, com 
40% de aceitação. O secre-
tário estadual de Segurança 
Pública, Alfredo Gaspar de 
Mendonça (MDB), aparece 
em segundo lugar,  com 
22,5% das intenções de voto. 

Na terceira colocação, 
com 8% da preferência, 
aparece o ex-prefeito Rui 
Palmeira (PSD). Em quarto 
lugar, com 4% das intenções 
de voto, aparece o deputado 
estadual Antônio Albuquer-

que (PTB). Na quinta coloca-
ção, com 2% das intenções 
de voto, aparece o ex-verea-
dor Ricardo Barbosa (PT).

Os demais pré-candida-
tos citados, somados, não 
passam de 1,5% da preferên-
cia dos pesquisados. Entre 
eles destaque para o presi-
dente da Assembleia Legis-
lativa de Alagoas, deputado 
estadual Marcelo Victor, 
que aparece com apenas 
0,5% das intenções de voto. 
Mesmo percentual de Josan 
Leite. 

A deputada estadual Jô 
Pereira (MDB) e o prefeito 
do Pilar, Renato Rezende, 
juntos, somam apenas 0,5% 
da preferência.  Percen-
tual muito menor que das 
abstenções: 12,5% não vota-
riam em nenhum dos nomes 
e 9,5% não opinaram.

Quando o nome de JHC é 

substituído pelo do senador 
Rodrigo Cunha, na lista de 
candidatos ao governo do 
Estado, o secretário Alfredo 
Gaspar lidera a disputa, 
com 33% da preferência. 
Em segundo aparece o 
ex-prefeito Rui Palmeira, 
com 13,5%, seguido por 
Cunha, em terceiro, com 
9,5%. Antônio Albuquerque 
aparece em quarto lugar, 
com 5,5%; e Ricardo Barbosa 
em quinto, com apenas 2%.

Os demais pré-candi-

datos – Marcelo Victor, Jô 
Pereira, Renato Rezende e 
Josan Leite – aparecem com 
apenas 0,5% de intenção de 
voto cada. Não votariam em 
nenhum deles 20% e 14,5% 
preferiram não opinar. 

Dos nomes citados pelos 
pesquisadores, aqueles que 
os entrevistados não vota-
riam de jeito nenhum foram: 
o ex-prefeito Rui Palmeira, 
com 5,25% de rejeição, e o 
deputado Marcelo Victor, 
com 4% de não aceitação. 

PREFEITURAS DO CONSÓRCIO foram lesadas por organização criminosaPoder

O ex-prefeito de Olho 
d’Água das Flores, Carlos 
André Paes Barretos dos Anjos, 
foi alvo da Operação Landfill 
(aterro), desencadeada na 
sexta-feira (8) pelo Minis-
tério Público Estadual, que 
desmantelou um esquema 
criminoso de desvio de recur-
sos e licitações fraudulentas, 
durante o consórcio para a 
construção do aterro sanitário 
do Sertão de Alagoas. 

As investigações são do 
Grupo de Atuação Especial 
e Combate ao Crime Orga-
nizado (Gaeco), em parceria 
com a Promotoria de Justiça 
de Olho d’Água das Flores e a 
2ª Promotoria de Santana do 
Ipanema. 

“O objetivo é desarticular 
por completo o esquema frau-
dulento que foi praticado no 
aterro sanitário de Olho d’Água 
das Flores - que também recebe 
os resíduos sólidos de mais 17 
cidades sertanejas, durante a 
gestão do então prefeito Carlos 

dos Anjos”, afirma o MP Esta-
dual, em nota à imprensa. 

De acordo com as investi-
gações, a organização crimi-
nosa, sob o comando do 
ex-prefeito, teria fraudado 
licitações e execuções contra-
tuais realizadas no âmbito 

do Consórcio Intermunicipal 
para Gestão de Resíduos Sóli-
dos (Cigres). 

O esquema teria causado 
um rombo de mais de R$ 6 
milhões, nos cofres da Prefei-
tura de Olho d’Água das Flores 
e dos demais municípios 
consorciados. O ex-prefeito é 
acusado de enriquecimento 
ilícito. Os acusados devem 
responder ainda por crimes 
como peculato, lavagem 
de dinheiro e formação de 
quadrilha. 

Durante a operação, os 
promotores à frente das inves-
tigações colheram novas 
provas que podem desarticu-
lar por completo o esquema 
fraudulento praticado pelo 
ex-prefeito e seus cúmplices, 
durante a construção do aterro 
sanitário do sertão. 

Num dos alvos da opera-
ção, segundo o MPE, foram 
apreendidas várias cédulas de 
dinheiro, perfazendo um total 
de R$ 42.525,00. Já as armas 
encontradas durante a opera-
ção, por estarem legalmente 
registradas, não foram recolhi-
das.

Em outro alvo foi apreen-
dido cerca de R$ 12 mil em 
espécie, mais dois veículos 
sendo um Corolla e uma cami-
nhonete Toyota 2020. Nela 
havia 18 “santinhos” de um 
ex-prefeito -que concorreu ao 
último pleito- e mais R$ 59,00 
tudo em um saco plástico. 
Também foram aprendidos 
doos notebooks, um Iphone 12 
Pro, um Iphone 7, vários docu-
mentos constando registro de 
contratos e  movimentação 
financeira.

EX-PREFEITO de Olho d’Água das Flores, Carlos dos Anjos, é alvo de operação do Gaeco, do MP de Alagoas

Bando desviou R$ 6 milhões 
de aterro sanitário do sertão

Renan Filho lidera corrida para o Senado em Maceió
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Instituto 

Falpe realizou 

pesquisa entre 

os dias 29 de 

setembro e 

2 de outubro

Ricardo Rodrigues, 
com Ascom/MPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONGRESSO MUNICIPAL E ESTADUAL

DA UNIDADE POPULAR (UP) – AL

O presidente do Diretório Estadual da Unidade Popular 
(UP) em Alagoas, Magno Francisco da Silva, na forma do 
Estatuto do partido, convoca os filiados a comparecerem ao 
3º Congresso Municipal de Maceió e ainda a realização do 
3º Congresso Estadual conforme pauta, calendário e local 
descritos abaixo como parte da construção do 2º Congresso 
Nacional da UP.

PAUTA: 1. Conjuntura e tática para derrotar o fascismo; 
2. Organização do partido; 3. Eleições 2022. 4 Eleição do 
Diretório Municipal de Maceió e do Diretório Estadual de 
Alagoas.

CALENDÁRIO:
Congresso Estadual de Alagoas, Congresso Municipal de 

Maceió, 23/10/2021, 09h00, Rua do Imperador, 383, Centro, 
Maceió - AL

Maceió - AL, 09 de outubro de 2021

MAIS DE R$ 54 MIL

Foram apreendidos em dois endereços “visitados” pelos promotores e policiais

Ricardo Rodrigues
Repórter
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O histórico do presidente 
da Assembleia Legislativa 
do Estado (ALE), Marcelo 
Victor, natural de Palmeira 
dos Índios, é conhecido por 
boa parte dos alagoanos. Mas 
sua postura como político 
continua sendo impositiva, 
eleito vereador de Maceió 
em 2004 e quatro vezes depu-
tado estadual, o parlamentar 
transformou a política em 
carreira profissional. Sendo 
assim, os anseios do político, 
ao que parece, está acima das 
pautas de interesse da popu-
lação, que deveriam ser prio-
ridade na Casa que conta com 
os “representantes do povo 
alagoano”.

Um dos casos esdrúxu-
los que acontecem na Casa 
de Tavares Bastos é a não 
votação do Projeto de Lei da 
data-base (nº 300/2020), que 

incide sobre o ano de 2019. Ou 
seja: faz mais de um ano que 
a matéria de autoria do Poder 
Judiciário foi enviada para o 
Legislativo e até hoje não foi 
colocada em pauta. Todos os 
deputados seguem calados 
diante do tema.

Esse PL nada mais é que 
a reposição inflacionária dos 
vencimentos dos servidores 
do judiciário. A medida dita-
tória do presidente da ALE 
vem prejudicando direta-
mente milhares de trabalha-
dores, que hoje observam a 
inflação galopante interferir 
diretamente em suas vidas 
com o poder de consumo, o 
aumento de tributos e taxas, 
como por exemplo: combus-
tível, água e energia elétrica.

O Projeto foi aprovado 
em todas as Comissões da 
Assembleia, mas no Poder 
Legislativo quem faz a pauta 
é o presidente. Há uma clara 
postura de falta de interesse 

em colocar a reposição para 
votação. A problemática 
tende a se avolumar, uma vez 
que a data-base do período de 
2020 deve ser votada em 2021, 
o qual nem sequer foi discu-
tida com a categoria.

Ma rc e l o  V i c t o r  e  o s 
membros da Mesa Diretora 
seguem em silêncio e os traba-
lhadores temem um “calote 
institucional”. A reportagem 
do O Dia falou com uma servi-
dora que desabafou: “o pior 
que toda essa celeuma é para 
reposição da inflação, nós, 
servidores, que levamos o 
Tribunal de Justiça nas costas 
não vamos ter nem recompo-
sição inflacionária. O que vem 
ocorrendo é um desrespeito 
sem limites, uma vergonha! 
É bom que a população saiba 
de forma geral quem são esses 
deputados que “trabalham” 
contra os servidores, afinal de 
contas próximo ano tem elei-
ção”.

Presidente inerte
O desembargador presi-

dente do Tribunal de Justiça 
de Alagoas, Klever Rêgo 
Loureiro, já se comprometeu 
publicamente em falar com 
o presidente da Assembleia 
Legislativa para colocar a 
matéria em votação. Se houve 
a conversa, Marcelo Victor fez 
ouvido de mercador e passou 
o trator nas tratativas institu-
cionais, comuns entre líderes 
de poderes.

O que fica cada vez mais 
evidenciado é que o presidente 
de ALE controla com mão-de-
-ferro seus comandados (pares) 
na Casa e não dá a mínima para 
as causas relevantes.

Vale destacar que há orça-

mento no Tribunal de Justiça 
para aprovação do projeto, 
que trata da data-base de 2020. 
O que falta é vontade política e 
empatia para com os serventu-
ários.

Nos corredores do TJ/AL 
já se fala que a não votação 
do projeto de Lei conta com o 
apoio do presidente da Corte e 
segundo informações o presi-
dente está sendo influenciado 
por bajuladores de plantão. Na 
contramão existe um acordão 
para supersônica aprovação 
de mais três vagas para desem-
bargadores, cujo projeto rece-
beu o número 578/2021 e as 
tratativas estão beirando a 
negociata de cargos e politica-
gem.

PL DE REPOSIÇÃO SALARIAL dos servidores do Judiciário ´dorme´na ALEEstado
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IMORALIDADE: Presidente da Assembleia Legislativa desrespeita boa relação entre as instituições

Marcelo Victor ignora TJ e não 
vota reposição dos servidores

Da Redação

NA ALE, MARCELO VICTOR TRATORA 

Projeto do Judiciário e o presidente Klever Loureiro segue inerte



Todos os dias, ao longo 
dos últimos três anos, o 
comerciante Erik Silveira faz 
o mesmo percurso: sai do 
ponto de trabalho, no centro 
de Maceió, e vai até o Restau-
rante Popular do município 
para comprar o ticket que 
dá direito ao almoço comer-
cial. Paga somente R$ 3 por 
uma comida que ele garante 
ser bastante saborosa. Com 
a retomada gradual do setor 
produtivo, o local tem sido 
bem frequentado e já recu-
perou o movimento regis-
trado antes da pandemia. Em 
apenas dois meses, foram 
servidas 100 mil refeições.

Erik conta que, diante 
da crise econômica, precisa 
trabalhar mais um pouco 
no comércio ambulante. 
Com as finanças no limite e 
sem tempo para preparar o 
almoço em casa, o trabalha-
dor revela que a opção mais 
viável é o Restaurante Popular. 
“Eu gasto muito pouco e, ao 
mesmo tempo, tenho direito 
a uma comida boa e saudável. 
Tem sempre salada e porções 
que me deixam farto. Espero 
que o valor da ficha não 

aumente”, afirma.
A aposentada Maria das 

Graças Silva mora no Bene-
dito Bentes e, no dia em que 
foi abordada pela reporta-
gem, estava almoçando no 
Restaurante Popular pela 
primeira vez. Ela assegura que 
a impressão que teve foi posi-
tiva. 

“Vim ao comércio fazer 
umas compras e pagar uns 
boletos. Como o tempo 
passou e estava aqui perto, 
percebi a movimentação e 
resolvi comprar a ficha. Fiquei 
bem satisfeita. Vou voltar, com 
certeza”, promete.

O espaço ainda não está 
com 100% da capacidade 

liberada por conta das regras 
de distanciamento social, 
mas os clientes que optam 
pelo serviço asseguram que 
saem plenamente satisfei-
tos, citando a qualidade do 
alimento servido e a rela-
ção custo-benefício, sendo 
a melhor para quem deseja 
‘encher a barriga’ com pouco 
dinheiro.

Os usuários podem almo-
çar no local, seguindo todas 
as normas do protocolo de 
segurança sanitária, como 
uso de máscara, distancia-
mento social e higienização 
das mãos.

Lá, são servidas 1.500 refei-
ções por dia, o que equivale a 

meia tonelada de alimentos 
que são preparados. O almoço 
comercial inclui acompanha-
mentos de suco e sobremesa. 
Basta garantir a senha a partir 
das 10h. O restaurante, locali-
zado na Rua Barão de Maceió, 
começa a servir as refeições às 
10h30 e funciona até às 14h.

Os funcionários garantem 
que as refeições seguem os 
critérios técnicos nutricio-
nais no manuseio, prepara-
ção e oferta dos alimentos. 
Contando com o apoio de 
dois nutricionistas e dois 
técnicos em nutrição, o cardá-
pio do restaurante segue 
todas as normas de qualidade 
previstas. A seleção do menu 
é feita de forma cuidadosa, 
pensando nos alimentos 
necessários e ricos em prote-
ínas.

“São refeições saudáveis, 
que estão dando dignidade 
às pessoas; sobretudo para 
quem só pode pagar pouco. 
Isto é dar dignidade e respeito 
à nossa gente”, comentou o 
prefeito JHC, que já almoçou 
por lá e aprovou a comida.

O equipamento social 
funciona por meio de um 
convênio entre a Secreta-
ria Municipal de Assistência 
Social (Semas) e a empresa 

Maria de Jesus Cerqueira e 
CIA Ltda. O Município custeia 
parte dos recursos da alimen-
tação e a instituição adminis-
tra o espaço.

Responsável pela presta-
dora do serviço, o empresário 
Carlos Eugênio informa que, 
nesta fase de retomada da 
economia na capital, o restau-
rante tem registrado aumento 
significativo na quantidade de 
frequentadores. E revela que o 
local recuperou o movimento 
de antes da pandemia, mesmo 
com a redução da capacidade 
de lotação.

“Abrimos para vender 
fichas e quase sempre não 
estamos conseguindo chegar 
às 14h. Até lá, todos os tickets 
já estão vendidos. Estamos 
com grande número de clien-
tes desde julho, justamente 
quando a pandemia come-
çou a dar sinais de trégua em 
Alagoas”, destacou o empre-
sário.

Ele adianta que o espaço 
tem potencial e conseguiu 
manter a qualidade das refei-
ções servidas. “Para o futuro, 
a nossa perspectiva é melho-
rar ainda mais o serviço, para 
garantir o atendimento de 
excelência à população de 
Maceió”, frisa Carlos Eugênio.

ALMOÇO é preparado seguindo cardápio indicado por nutricionistasCotidiano

MOVIMENTO retorna ao patamar antes da pandemia e em pouco mais de 60 dias, foram servidas mais de 100 mil refeições 

Restaurante Popular atende 
mais de 1500 pessoas por dia

Secom Maceió

10 a 16 de outubro     |     2021 5O DIA Alagoas

QUALIDADE

Prefeito JHC almoçou no Restaurante Popular e aprovou a comida



TÍQUETE MÉDIO para os presentes deste ano será de R$ 126,58Mercado

Com a proximidade do Dia 
das Crianças, muitas lojas de 
Maceió foram invadidas por 
uma variedade de brinquedos 
que agradam a todos os gostos 
e bolsos. E não é para menos: 
a pesquisa do Instituto Feco-
mércio AL aponta que serão 
eles, os brinquedos, a escolha 
de 76,6% dos consumidores 
que pretendem presentar na 
data, que, entre compras no 
Comércio e Serviços, deve 
movimentar mais de R$ 24 
milhões na capital.

De acordo com a Pesquisa 
de Intenção de Compras para 
o Dia das Crianças, 68,1% dos 

consumidores vão comprar 
presentes para o 12 de outu-
bro e 30,1% pretendem come-
morar o dia. Já a soma dos 
que não irão presentear e 
dos que ainda não sabem se 
irão fazê-lo representa 31,9% 
dos entrevistados. Entre os 
motivos apontados por estes, 
27,49% disseram que não têm 
a quem dar presentes; 16,37% 
estão desempregados; 12,87% 
possuem dívidas e, por isso, 
não desembolsarão com 
mimos na data; enquanto 
6,43% comemoram de outra 
forma.

C o m p a r a d o  a  2 0 2 0 , 

quando marcou 72,8%, pode-
-se dizer que intenção de 
compras se manteve rela-
tivamente estável este ano 
(68,1%). Já o tíquete médio 
para os presentes será menor: 
R$ 126,58, contra R$ 133,99 
registrado no ano passado. 
Mas como as pessoas preten-
dem gastar mais nas come-
morações, o tíquete médio 
para serviços saltou de R$ 
80,59 (2020) para R$ 113,59 
(2021). Com isso, haverá um 
incremento de R$ 2 milhões a 
mais na economia como um 
todo, visto que a data movi-
mentou pouco mais de R$ 22 

milhões ano passado.
Na análise do assessor 

econômico da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de Alagoas 
(Fecomércio AL) explica que 
a manutenção dos percentu-
ais de intenção de compra e a 
redução do valor médio a ser 
desembolsado com presen-
tes refletem a alta da inflação 
que, no caso dos brinquedos, 
pode ser puxada pelos custos 
maiores dos insumos e pelo 
valor do dólar, já que muitos 
deles são importados. “Os 
consumidores sentem que 
os preços estão mais altos 

e, como precisam manter 
despesas básicas, vão manter 
a tradição de presentear, mas 
devem optar por presentes 
com valores mais baixos que 
nos anos anteriores”, explica.

Além disso, a pretensão 
maior de os consumidores 
usufruírem mais serviços este 
ano decorre dos atuais horá-
rios da Fase Azul do decreto 
do Governo de Alagoas, já que, 
diferentemente do ocorrido 
em 2020, os shoppings estão 
com horários mais ampliados 
e os clubes de lazer e parques 
de diversões já estão autoriza-
dos a funcionar. 

OS BRINQUEDOS lideram a preferência de 76,6% dos consumidores que irão presentear nesta semana

Dia das Crianças deve movimentar R$ 24 milhões
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TODA ELA | 

Leila Leão, 

ilustrando 

a coluna 

deste 

domingo.

TIM TIM | 

O boniton e 

primogênito Pedro 

Arthur, recebeu 

na sexta-feira 

passada, milhares 

de homenagens 

por conta de sua 

idade nova. Na 

foto, ele divide 

click com sua mãe 

Geruza Tenório, 

leiam Lojas Via G. 

Parabéns!

IN DESTAQUE | 

A coluna desta 

semana é 

dedicada 

à socialite e 

Primeira-dama 

do Estado de 

Alagoas, 

Renata 

Calheiros.

B-DAY | 

Um brinde 

+QESPECIAL ao 

aniversariante 

mais festejado 

deste domingo, 

Sérgio Feitosa, 

leiam Réveil-

lon Celebration. 

Sucesso sempre, 

amigo!

ESTILO
É pra frente que se ANDA, é pra cima que se OLHA e é lutando que se CONQUISTA.

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista Social

Sociedade com

  CORES PARA 
VERÃO 2022
A temporada das flores 
prioriza tons vibrantes, com 
destaque para o lavanda, 
laranja, azul, verde, rosa e 
pink, que são os destaques 
para a estação verão 2022. O 
cropped já é o velho conhe-
cido, mas, na temporada 
primavera /verão 2022, ele 
vem mais curto ainda, no 
estilo faixa. A peça pode 
aparecer também em sobre-
posições. Em tempo: mangas 
bufantes seguem em alta.

  TENDÊNCIA
NA MODA
VERÃO 2022
Os vestidos decotados, com 
tecidos leves e confortáveis 
chegam com força e glamour 
nesse verão. Estampa poá 
também promete conti-
nuar em vestido, macacão e 
blusas. O verão é aquela esta-
ção do ano em que a gente 
se joga nas roupas frescas e 
leves.
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PODEROSA | 

Influencer e empresária Marina 

Ferrari, recebe o apoio e carinho 

dos alagoanos em sua participação 

no reality show rural A Fazenda 13. 

#TeamMarina
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  Seguro AUTO: descubra 
a diferença dos preços 
para usados e 0km
 Ao adquirir um veículo é necessário fazer uma 
extensa pesquisa de manutenção, reposição de 
peças, consumo, seguro, e outros gastos que uma 
hora ou outra deverão ser acionados.
Além disso, hoje, com a escassez de semiconduto-
res e outras matérias-primas, o preço de um carro 
novo 0 km está elevado. Segundo o levantamento 
da tabela Fipe, entre fevereiro de 2020, mês que 
antecedeu a pandemia, e agosto desse ano, o 
segmento teve alta 19,9%.
Dessa forma, como solução, muitos compradores 
migram para o mercado de seminovos e usados. 
Embora os seminovos e usados também enfren-
tem a alta nos preços. Por exemplo, segundo a 
Fipe, durante o mesmo período, o setor de usados 
teve elevação de 24,4% a mais no preço do mesmo 
veículo.
Ao adquirir um veículo é necessário fazer uma 
extensa pesquisa de manutenção, reposição de 
peças, consumo, seguro, e outros gastos que uma 
hora ou outra deverão ser acionados.
Além disso, hoje, com a escassez de semiconduto-
res e outras matérias-primas, o preço de um carro 
novo 0 km está elevado. Segundo o levantamento 
da tabela Fipe, entre fevereiro de 2020, mês que 
antecedeu a pandemia, e agosto desse ano, o 
segmento teve alta 19,9%.
Dessa forma, como solução, muitos compradores 

migram para o mercado de seminovos e usados. 
Embora os seminovos e usados também enfren-
tem a alta nos preços. Por exemplo, segundo a 
Fipe, durante o mesmo período, o setor de usados 
teve elevação de 24,4% a mais no preço do mesmo 
veículo.
A alta dos preços e escassez de peças, bem como o 
aumento de roubos e furtos de veículos estão liga-
dos a diferença do valor do seguro entre veículos 
novos e usados.
Essa diferença de valor se explica, principalmente, 
pelos altos índices de roubo e furto. Segundo 
levantamento feito pela Ituran, a Região Metro-
politana de São Paulo representa 75% dos roubos 
e furtos do Estado de São Paulo e 30% quando 
falamos no nível Brasil.
Hoje estimamos que o roubo e furto represente 
algo em torno de 60% do valor do seguro que é 
pago na região.Além da utilização de peças novas, 

as seguradoras estão sofrendo com a escassez e 
alta de preço generalizada do mercado de auto 
peças ocasionado pela pandemia.

  Conclusão
Em suma, o valor do carro interfere mais no caso 
de um sinistro de roubo e furto para a seguradora. 
Ou seja, se você comprar um carro mais barato 
e um mais caro, mas contratar o mesmo tipo de 
plano para ambos os veículos no seu nome, vai 
perceber que o segundo ficará mais caro. Então, 
em caso de roubo a seguradora terá que reem-
bolsá-lo de acordo com o valor da Fipe. 
Mas, se você comprar um carro mais barato e 
antigo, não significa que vai pagar menos do que 
seu amigo pagará por um carro novo. Afinal, carros 
antigos podem gerar um custo elevado para a 
seguradora, em caso de reposição de peças. Então, 
não importa muito se a cotação é para carros 
usados baratos ou caros, ou veículos novos. 
Portanto, para saber quais são os seguros de carros 
mais baratos, você precisa realizar uma cotação 
personalizada em cada seguradora com seu corre-
tor de seguros. Assim, você poderá comparar o que 
cada empresa oferece e contratar o seguro de carro 
mais barato e com as coberturas certas.
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!

TABELA FIPE: setor de usados teve elevação de 24,4% no preço do veículo    

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro
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  Que seja 
a Série B
Sendo um dos mais pessi-
mistas, acho que permane-
cer na Série B não deixa de 
ser um grande negócio para 
o futebol alagoano. Não 
muito distante de 2021, a 
nossa preocupação de anos 
anteriores era não cair para 
a Série C, ou seja, fazer o 
caminho de volta. Esse ano, 
com folga de 10 rodadas, 
estamos muito bem, com a 
certeza da Série B, e, ainda, 
o sonho da Série A. Melhor 
não poderia ser.

  Segunda 
Divisão
Com bons jogos e resulta-
dos bem interessantes pelo 
equilíbrio da competição, a 
segunda divisão do Campe-
onato Alagoano Sub-23, 
que garante uma vaga na 
divisão profissional do ano 
que vem, chegou ao final 

da primeira fase. As quatro 
equipes classificadas e que 
continuam brigando para 
chegar a divisão especial, 
foram: Zumbi (União dos 
Palmares); Cruzeiro (Arapi-
raca); Agrimaq Pilarense 
(Pilar); e FF Comercial 
(Viçosa).

  Seleção 
Brasileira
Com um primeiro tempo 
péssimo, quando saiu 
derrotada por 1 a 0, a Sele-
ção Brasileira de Futebol 
conseguiu virar no segundo 
tempo e vencer a duras 

penas a lanterna e fraca 
Venezuela por 3 a 1. É por 
essa e outras que não acre-
dito em título na Copa do 
Mundo do Catar, em dezem-
bro de 2022. Seleção fraca e 
treinador mais fraco ainda. 
Dá pena, raiva e sono vê o 
Brasil jogar.

CATEGORIA comemora flexibilização ´limitada´ para poder trabalharEsportes

E m  m e n o s  d e  u m a 
semana, a Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) 
publicou uma decisão e 
voltou atrás. De acordo com 
uma diretriz veiculada no 
dia 1º, a partir do sábado, a 
imprensa já poderia voltar 
mais “tranquila” ao Estádio 
Rei Pelé para as competições 
nacionais, voltando a fazer o 
credenciamento pelas asso-
ciações estaduais. Mas, na 
quinta-feira passada, a enti-
dade voltou atrás e disse que 
até o final da temporada, a 
própria CBF vai continuar 
fazendo o procedimento de 
liberação dos profissionais. 

O presidente da Associa-
ção dos Cronistas Esporti-
vos de Alagoas (ACEA), Jorge 
Moraes, discordou da deci-
são e disse que vai brigar na 
Justiça pelo direito que é das 
entidades estaduais. 

“Eles abriram o creden-

ciamento para as entidades 
e voltaram atrás. Repórteres 
de rádio e TV não entram em 
campo, só abriram para fotó-
grafos. Estão aumentando de 
três para quatro credencia-
dos em rádio, mas ainda não 
bateram o martelo”, disse 
Moraes. 

Para quem tira o sustento 
da crônica esportiva, essa 
liberação já  traz alívio. 
Profissionais que se dedicam 
apenas ao jornalismo espor-
tivo consideram positiva 

essa “flexibilização”:  “É uma 
alegria imensa poder voltar 
para a beira do gramado. 
Ficava difícil executar nosso 
trabalho das arquibancadas. 
Outro ponto positivo é que 
a flexibilização demonstra 
um avanço no combate ao 
coronavírus. Vivemos uma 
realidade diferente de outros 
estádios, porque o Rei Pelé é 
uma estrutura mais antiga e o 
espaço entre a arquibancada 
e o campo de jogo é muito 
grande”, disse o fotógrafo 

Célio Júnior. 
“O início da pandemia foi 

o período mais difícil para 
quem vive somente da foto-
grafia. Não foi fácil porque 
as agências têm mais de um 
credenciado, como é o meu 
caso, e a CBF instituiu um 
limite de apenas um fotó-
grafo por jogo. Então tínha-
mos que correr atrás de 
outros veículos para garantir 
o sustento e continuar nos 
mantendo”, contou o profis-
sional. 

“Graças a Deus a demanda 
de atletas que optam pela 
produção do nosso conte-
údo tem atendido às expec-
tativas. Eu fiz investimentos 
para melhorias e esse retorno 
é muito importante”, come-
morou Célio.

Para Junyelle  Rocha, 
repórter da Rádio CBN, o 
reencontro com o Trapichão 
foi emocionante: “Ficar mais 
de um ano e meio sem esse 
contato foi muito difícil, pare-
cia que não era algo natural. 

O retorno da imprensa ao 
estádio aconteceu há alguns 
meses, mas nossa equipe 
esperou até o momento em 
que tudo parecesse mais 
tranquilo para que pudésse-
mos voltar com segurança. O 
retorno foi emocionante, não 
apenas pelo nosso trabalho 
parecer mais natural como 
era antes, mas também pela 
emoção de saber que nós 
superamos um momento 
difícil e turbulento”.

Sobre  o  retor no dos 
profissionais da imprensa, a 
jornalista disse que deveria 
ter sido trabalhado melhor 
desde o início da pandemia. 

Se há quem escute e veja, 
precisa haver quem conte as 
histórias que se passam no 
maior palco do futebol alago-
ano. Mais de um ano depois, 
com a rotina voltando ao 
“normal” e de olho nos 
decretos governamentais, 
essa é, de longe, uma grande 
conquista para o jornalismo 
alagoano.

IMPASSE entre entidades que representam os profissionais e CBF ainda limita o credenciamento

Novo “normal” devolve a 
beira do campo à imprensa
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CRB E CSA PROJETAM número de pontos que precisam para acesso à Série A

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  A conta é fácil de fechar
Basta atingir 65 pontos, na média de hoje, e o clube conquista a vaga para a Série A, em 
2022. Não é uma conta simples, mas a perspectiva feita por dirigentes, treinadores, joga-
dores e torcedores, depende muito dos resultados conquistados dentro de campo. Até o 
fechamento dessa coluna, antes do jogo do CRB diante do Botafogo, no Rio de Janeiro, 
faltavam dez rodadas para o final da temporada da Série B. Se o CRB venceu, deu um passo 
importantíssimo. Se perdeu, ainda tem muito jogo pela frente.
Para o CRB, a soma se faz assim. Faltando os 10 jogos com a partida de sexta (8), 30 pontos 
estão na disputa. O time começou a rodada com 48 pontos, precisa, portanto, vencer 6 
jogos para chegar a 18 pontos, o que fecharia em 66 pontos, garantidíssimo na Série A. Se 
a média baixar para 63 pontos, basta vencer a metade dos jogos restantes. Nesse caso tem 
até chance de vencer e empatar para chegar lá. O que não pode é perder muito, porque aí 
complica a soma.
Para o CSA, uma vitória nesse sábado contra o Brusque, em Maceió, já lhe garante na Série 
B, em 2022. Com os mesmos 10 jogos pela frente, mas com 42 pontos, chegaria a 45 pontos, 
com o objetivo alcançado, a permanência. Depois disso, com mais 9 partidas, precisaria de 
7 vitórias, contabilizando 21 pontos, com 45 de hoje, vencendo o time catarinense, fecha 
nos mesmos 66 pontos, também ficando com uma boa sobra. Se a média diminuir, bastam 
6 vitórias para o CSA sonhar com a meta, a Série A.

Thiago Luiz
Estagiário

CÉLIO JÚNIOR COMEMORA
Flexibilização para trabalhar com mais segurança e voltar à beira do gramado

l A eleição no CSA já tem data 
marcada: 6 de dezembro. Pela 
movimentação nas redes sociais, 
teremos mesmo duas chapas 
concorrendo. De um lado, a situ-
ação com Omar Coelho, apoiado 
pelo atual  presidente Rafael 
Tenório. Pela oposição, Marcelo 
Brabo, com apoio de Álvaro 
Mendonça, entenda-se Carajás;
l O atual presidente do 
Conselho Deliberativo do clube, 
Raimundo Tavares, constituiu 
a comissão eleitoral e seus 
suplentes. O edital foi preparado 
e publicado, com datas e mais 
datas, quem pode e quem não 
pode votar e ser votado;
l Algumas pessoas dizem que 
o Álvaro não pode sair candidato 
a presidência do Conselho Delibe-
rativo, por não ser conselheiro. As 
pessoas que torcem por seu nome 
dizem que ele é Sócio Remido, 
portanto com canal livre e aberto 
para a pretensão do grupo de 
oposição;
l Alguns dizem que a justiça 
deverá ser o caminho final do 
processo eleitoral no CSA. Na 
verdade, hoje, as chapas estão 
montadas, serão registradas e o 
fato mais novo dessa semana foi 
o nome de Robson Rodas, supe-
rintendente do Maceió Shopping, 
como vice-presidente geral de 
Marcelo Brabo.

  ALFINETADAS...
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RETOMADA DOS EVENTOS será em grande estilo, com jazz no Teatro Deodoro

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalha Aí
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MÚSICA BOA AO VIVO

Nos dias 12 e 13 de outubro Maceió recebe a edição 2021 do projeto JAZZ 

Panorama ao vivo, no Teatro Deodoro, com as apresentações do 

multi-instrumentista DericoSciotti no dia 12, e do consagrado saxofonista 

Marcelo Martins, no dia 13.  O evento conta ainda com presenças ilustres 

de músicos como Félix Baigon, maestro Almir Medeiros e a cantora Flora.

CELEBRANDO!

Para brindar idade 

nova, o arquiteto 

Alerson Lisboa ganhou 

recepção de Rafael 

Gomes Brandão na 

galeria DOM, na inde-

fectível Ilha do Ferro.

Com direito a gulo-

seimas sobre mesa 

decorada com peças 

de Mestre Aberaldo, 

Dona Irineia, RGB e 

Ruciel, o renomado 

profissional ganhou 

o carinho de parceiros 

de vida e de tra-

balho  - a exemplo de 

Carla Marques, Rafael 

Gomes, Juliana Vieira, 

Heliander, Rural e 

Maria.

ÚLTIMOS DIAS

A influenciadora digi-

tal @brunaanatalia 

está participando de 

uma ação super es-

pecial com a tô.que.

tô, multimarcas do 

Grupo Boticário que 

chegou a Maceió em 

agosto. Só digo que 

os que forem ao per-

fil dela vão ganhar 

um presentão. Mas 

só vale até o próximo 

dia 12. Quem avisa 

amigo é.

FORTE POR NATUREZA

“Em todo lugar que 

eu vou, eu lembro que 

eu sou nordestino. Eu 

lembro que eu tenho 

que ser mais forte 

que todo mundo, 

porque a força é a 

representação de onde 

eu vim”, essa frase 

dita pelo embaixador 

do Boticário para o 

Nordeste, o ex-BBB Gil 

do Vigor,está sendo 

projetada através 

da luz do Sol, numa 

instalação artística 

feita pela marca em 

homenagem ao Dia do 

Nordestino, celebrado 

em 8 de outubro. 

A intervenção está no 

Marco Zero em Recife 

e pode ser visitada até 

o dia 17. 

DIA DAS CRIANÇAS

A pequena Shopie 

Guimarães, do 

@barbaraaguimaraess, 

é a estrela da campan-

ha do Dia das Crianças 

da Juliette a Padaria. A 

sessão de fotos, cheia 

de gostosuras que 

irão compor as cestas 

especiais para data, foi 

realizada na quinta-

feira passada. Sophie 

se divertiu experi-

mentando macarons, 

donuts e as famosas 

Carolinas, enquanto 

a fotógrafa Isadora 

Borges registrava os 

melhores momentos.



A marca Jeep continua a 
atingir novos patamares ao 
comemorar seu 80º aniver-
sário, apresentando nos 
Estados Unidos o primeiro 
Jeep Grand Cherokee 4xe 
eletrificado ao lado do Grand 
Cherokee Trailhawk, versão 
que oferece a máxima capa-
cidade off-road. A partir do 
momento em que a marca 
Jeep apresentou o Grand 
Cherokee, em 1992, dirigindo 
o SUV nos degraus do Cobo 
Hall em Detroit e, quebrando 
a janela de vidro, estabele-
ceu a chegada de um revo-
lucionário SUV premium, 
apresentando uma nova 
referência na indústria que 
rapidamente se tornou 
sinônimo de design exclu-
sivo e capacidade máxima. 
O Jeep Grand Cherokee de 
quinta geração lançado 
nos Estados Unidos baseia-
-se em seu legado como 
o SUV mais premiado de 
todos os tempos, ao mesmo 
tempo que incorpora um 

novo motor híbrido plug-in, 
arquitetura design exterior 
e interior totalmente novos, 
acabamentos artesanais e 
tecnologias absolutamente 
de ponta no segmento de 
SUVs de tamanho grande. À 
medida que a Jeep se move 
em direção ao seu futuro 
“Zero Emission Free”, o novo 
Jeep Grand Cherokee será 
o Jeep Grand Cherokee 4x4 
mais avançado e capaz que 
já existiu. “O Jeep Grand 

Cherokee é um ícone global 
e levará a marca a uma nova 
era de recursos 4x4, tecno-
logia de ponta, recursos 
premium e eletrificação. 
Com um equilíbrio perfeito 
de dinamismo na estrada, 
capacidade 4x4 e desempe-
nho 4xe, o novo Jeep Grand 
Cherokee 2022 é o Grand 
Cherokee mais avançado, 
luxuoso e capaz de todos 
os tempos”, disse Christian 
Meunier, CEO da marca Jeep.

O Inmetro divulgou a 
edição 2021 do Programa 
Brasileiro de Etiquetagem, 
com o consumo de mil 
modelos de veículos nacio-
nais e importados disponí-
veis no mercado. O grande 
destaque desta lista é o Onix 
Plus, classificado como o 
carro aspirado mais econô-
mico do país, tanto com 
etanol como com gasolina 
no tanque, superando inclu-
sive automóveis menores. O 
sedã da Chevrolet também 
apresenta o menor consumo 

na categoria turbo. “O motor 
do Onix faz parte de uma 
nova geração de propulso-
res da GM e conta com as 
mais modernas tecnolo-
gias disponíveis para ofere-
cer eficiência energética, 
performance e baixo custo 
de manutenção. O sistema 
avançado de gerenciamento 
eletrônico do veículo ajuda 
a potencializar os resulta-
dos em qualquer condição 
de uso, na cidade ou na 
estrada, seja na opção de 
transmissão manual ou na 

automática”, explica Ricardo 
Fanucchi, diretor-geral de 
Engenharia de Produto da 
GM América do Sul. Esta 
nova família de motores 
é a mesma que equipa o 
Tracker turbo, que consta 
na lista do Inmetro como o 
SUV mais econômico de sua 
categoria. A Chevrolet, aliás, 
é a marca que está massifi-
cando a adoção do turbo no 
mercado brasileiro, desde 
o lançamento da segunda 
geração do Cruze, há exatos 
cinco anos.

Fábrica do BMW Group em 
Araquari celebra 7 anos
A fábrica do BMW Group 
em Araquari chega aos 
sete anos não só focada em 
produzir veículos premium 
com a reconhecida 
qualidade do BMW Group 
– entre eles o modelo mais 
vendido do segmento 
em solo brasileiro este 
ano, o BMW Série 3 – mas 
também com metas de 
sustentabilidade ainda 
mais ousadas e ações práti-
cas. A planta tem área total 
de 1,5 milhão de metros 
quadrados, sendo 112.893 
metros quadrados de área 
construída. A infraestru-
tura local abriga processos 
de carroceria, soldagem, 
pintura, montagem e 
logística, como também 
laboratórios, prédios admi-
nistrativos e auxiliares. 

Continental empregará 
garrafas PET recicladas 
na produção de pneus
A Continental, fabricante 
de pneus de tecnologia 
alemã, empregará poliés-
ter reprocessado obtido a 
partir de garrafas plásticas 
recicladas em sua produ-
ção de pneus a partir de 
2022, inicialmente no 
mercado europeu. Não há 
ainda uma previsão para a 
incorporação desse mate-
rial aos pneus produzidos 
na fábrica da Continental 
em Camaçari, na Bahia. 
Os novos fios sustentáveis 
de poliéster serão obtidos 
de garrafas de polietileno 
tereftalato (PET) por meio 
de um processo mecâ-
nico e empregados na 
construção da carcaça do 
pneu, podendo substituir 
completamente o poliéster 
convencional. Juntamente 
com a OTIZ, seu parceiro de 
cooperação e especialista 
em fibras, a Continental 
desenvolveu uma tecno-
logia especial para reciclar 
garrafas PET sem etapas 
químicas intermediárias e 
de forma a tornar o fio de 
poliéster obtido funcional 
para os altos requisitos 
mecânicos do pneu.
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Kawasaki lança 
a Z 650 RS
A esperada Kawasaki Z 
650 RS enfim apareceu: 
o modelo já acaba de ser 
lançado na Europa. A 
proposta é unir um visual 
retrô - similar ao da irmã 
maior Z 900 RS - com 
tecnologias modernas, 
mas sem muita eletrônica 
embarcada. O design 
lembra bastante o da RS 
maior, e foi inspirado 
no da Z650-B1 de 1977. 
Inclusive a cor verde, os 
grafismos e os emblemas 
da moto usada no lança-
mento são iguais a essa 
opção do antigo modelo. 
Nesse primeiro momento, 
as outras combinações de 
cores são preta metálica 
e cinza e preta. Estão lá o 
farol e os espelhos redon-
dos, o para-lama dian-
teiro curto, o traseiro alto 
com rabetinha ovalada, 
o banco “bolo de noiva” 
típico das motos dos 
anos 70 e 80 (80 a 82cm 
de distância do solo) e o 
tanque grande e também 
arredondado. O painel 
tem dois “copos” de base 
preta e acabamento 
cromado na parte supe-
rior, onde ficam os instru-
mentos analógicos. Ou 
seja, tudo num conceito 
que a Kawasaki chama 
de “Retrovolution” - algo 
como “retrovolução”, ou 
seja, a união das pala-
vras retrô e revolução. As 
modernidades aparecem 
na iluminação full-LED, 
na luz de rodagem diurna 
(DRL) embutida no farol 
e no display de LCD que 
fica entre os dois relógios 
do painel. Por enquanto 
não há previsão para a 
chegada da Z 650 RS ao 
Brasil.

   DUAS  |  RODASJeep lança novo Grand Cherokee 
2022, um ícone global da marca

Onix Plus é o carro mais 
econômico do Brasil
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Este é mais um trabalho produzido para a disciplina Formação do Espaço de 
Alagoas, ministrada no Curso de Especialização em História, IFAL/Maceió. O autor, 
Oseas Batista Figueira é graduado em História pela Universidade Federal de Alagoas, 
mestre em História Social pela mesma instituição, Professor universitário na Facul-
dade Raimundo Marinho e pesquisador no grupo “Núcleo Escravidão e Sociedade na 
Época Moderna”.

Boa leitura!
Abraços,

Luiz Sávio de Almeida

Políticas higienistas, 
Maceió oitocentista (I)
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Resumo
Durante a segunda metade do século XIX, a sociedade 

brasileira passou por transformações espaciais e sociais, 
propostas pelos médicos higienistas das academias reais. 
Essas ideias baseadas em crenças de civilidade e moderni-
dade iam além da preocupação de melhorar as condições 
de salubridade nas cidades, e suas ações buscavam tam-
bém criar espaços de circulação diferenciados, demandan-
do uma nova ordem social que se desenvolvia. Assim, tais 
teorias médicas localizavam as doenças no meio natural e 
a partir de tratados de higiene e legislações administrativas, 
propondo uma medicalização da sociedade e dos citadinos, 
uma espécie de novo “traçado” para os locais que essa de-
nominada medicina social e seus respectivos doutores, con-
sideravam costumes atrasados e selvagens. Desta maneira, 
o objetivo deste artigo é entender as mudanças propostas 
pelo pensamento higienista na cidade de Maceió, a partir da 
análise das normas impostas pelo Código de Posturas Mu-
nicipais, entendendo quais foram às modificações impos-
tas no espaço social da cidade através da introdução dessas 
normas sociais. Identificaremos também, como tal prática 
construiu um discurso de “classes perigosas” neste contexto 
e quais os indivíduos criminalizados por esse poder disci-
plinar.

Introdução

É proibido fazer qualquer despejo 
minuindo, à excepção de águas da 
lavagem de roupa ou cozinhas, desde as 
seis horas da manhã até às nove da noite. 
Fica proibido lavar roupas dos hospitais 
ou de qualquer enfermo de moléstias 
contagiosas, nas cacimbas de serventia 
pública desta cidade, os contraventores 
sofreram a pena de cinco mil réis ou 
cinco dias de prisão.

A descrição acima, trata-se de um aparato jurídico ou nor-
ma social aplicada na sociedade maceioense entre os anos de 
1835 a 1860, a partir da promulgação das denominadas Pos-
turas Municipais, que pretendiam desenhar, perpendicular-
mente, os mecanismos disciplinares de controle sobre o cor-
po, sobre os corpos pelo recorte da cidade, pela localização 
de cada família ou pessoa, e previa um ato de normalização 
dos comportamentos, espécie de controle policial espontâ-

neo que se exerceu assim, pela própria disposição espacial da 
cidade.

Mais do que isso, proibir a lavagem de roupas dos hospi-
tais ou de qualquer enfermo de moléstias contagiosas neste 
espaço social, não se configurou apenas como uma medida 
higiênica, mas tratava-se de uma mudança no cotidiano para 
as mulheres nesse contexto. Destaca-se, que lavar roupas nas 
cacimbas ou riachos, fazia parte de um serviço essencial de 
sobrevivência, além de ser uma forma de sociabilidade, pois 
as lavadeiras tomavam conta das roupas das famílias abasta-
das, muitas vezes acumulando funções de costura e limpeza.

Era um trabalho pesado, que ocupava muitas trabalha-
doras em muitos dias da semana. No começo do século XIX, 
por exemplo, Debret notava que uma família rica tem sempre 
negras lavadeiras e uma mucama encarregada especialmente 
de passar as peças finas, o que a ocupa pelo menos dois dias 
por semana, pois uma senhora só usa roupa passada de fres-
co e renova mesmo sua vestimenta para sair uma segunda vez 
de manhã. 

Assim, lavar roupas era um negócio no século XIX; uma 
profissão que concentrava principalmente mulheres pobres, 
que trabalhavam em conjunto. As lavadeiras faziam parte da 
paisagem das cidades, causando brigas e confusões ao redor 
de bicas, chafarizes e rios.

Ressalta-se, que a historiadora francesa Michelle Perrot 
recupera o tempo das lavadeiras na França, quando estas se 
reuniam, não apenas para lavar roupas, mas também para 
conversar, trocar receitas de remédios, informar-se sobre a 
vida na cidade e as agruras do cotidiano. É que o lavadouro é, 
para elas, muito mais que um lugar funcional onde se lava a 
roupa, tratando-se de um centro de encontro, onde se trocam 
as novidades do bairro, os bons endereços, receitas, remédios 
e informações de todos os tipos.

E é centrado nessas problemáticas de mudanças nos cos-
tumes da população pobre do século XIX, que este artigo pre-
tende investigar tais modificações cotidianas impostas pela 
crença higienista em Maceió, identificando a disciplina sobre 
essas mulheres e outros indivíduos como escravos ganha-
dores, prostitutas e mendigos, como também, as alterações 
impostas ao espaço público. Com isto, será possível anali-
sar como esse pensamento construiu um discurso de que os 
habitantes das cidades brasileiras, além de estarem em um 
ambiente insalubre, constituíam um grupo social formado 
à margem da sociedade civil ou, indivíduos que já haviam 
abertamente uma estratégia de sobrevivência que os coloca-
va à margem da lei.

Reformar as cidades, disciplinar os indivíduos: as políticas 
higienistas na Maceió oitocentista e o discurso médico das 
“classes perigosas” no espaço urbano (1835-1870)

Cemitério Nossa Senhora de Piedade segunda metade do século XIX
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Para conseguir os objetivos aqui elencados, 
utilizaremos o conceito de medicina social tra-
balhado por Michel Foucault, que foi aplicado no 
Brasil neste período. Tal procedimento procurou 
organizar as cidades adequando às populações 
com princípios diretos de higienização, como a 
descontaminação do ar e da água, uma melhor 
destinação de dejetos, alargamento de ruas, e a 
construção de cemitérios públicos, medidas so-
ciais que, para os médicos envolvidos nesta cren-
ça, iria livrar esta sociedade das epidemias e do 
estado “bárbaro” em que em que viviam seus ha-
bitantes.

Deste modo, para entender o discurso hi-
gienista acerca dos indivíduos, recorreremos às 
problemáticas discutidas por Guimarães Passos 
pertinentes à expressão “classes perigosas” de-
monstrando a origem do conceito e como ele se 
aplica em nossa abordagem, a partir das fontes 
historiográficas utilizadas aqui.

Nisto, outro pressuposto teórico importante 
que norteará nosso trabalho é o de espaço, sendo 
um elemento não neutro e vinculado a uma prá-
tica social que possui uma intencionalidade. To-
das as ações e objetos construídos possuem uma 
finalidade, onde espaço urbano não seria nem 

ponto de partida nem ponto de chegada, mas um 
meio para a realização das ações, ainda que estas 
se apresentem sob a forma de injustiças sociais, 
como destaca Levebvre, 

O espaço é um ins-
trumento político in-
tencionalmente ma-
nipulado, mesmo se a 
intenção se dissimula 
sob as aparências coe-
rentes da figura espa-
cial. É um modo nas 
mãos de “alguém”, indi-
vidual ou coletivo. Isto é 
de um poder (por exem-
plo, um Estado), de 
uma classe dominante 
(a burguesia) ou de um 
grupo que tanto pode 
representar a sociedade 
global, quanto ter seus 
próprios objetivos. 

É assim, instrumento de poder, onde a organização 
espacial se realizará de acordo com os interesses 

pessoais e políticos em cada momento histórico. A cada 
período, esta característica do espaço será utilizada 
para produzir uma configuração territorial que conduza 
as necessidades e interesses dos atores hegemônicos 
da época, em nosso estudo, discursos que privilegiam 
a ‘beleza e o saneamento’, a civilização da cidade, os 
novos costumes e valores que deveriam ser reproduzidos 
pela sociedade. 

Modificando o espaço da 
cidade e os modos dos viventes
A partir do século XIX, o pensamento médico 

higienista ganha força no Brasil como aquele tipo 
de conhecimento que iria, através de algumas 
ações consideradas emergenciais, colocar esta 
sociedade no caminho da civilização. Essas ações 
também livrariam o cotidiano oitocentista da 
presença das grandes epidemias de cólera, febre 
amarela e varíola que tanto traziam pânico aos 
habitantes das cidades, vilas e povoações. Uma 
nova prática médica filha desse tempo, onde em 
vez de anular a morte como em outros séculos, 
procurava-se exterminar as epidemias calculan-
do seu perfil, sua origem e introduzindo uma pos-
sível cura.

Neste contexto, elevou-se a figura do médico, 
que deixou de depender da remuneração indivi-
dual para viver do seu trabalho como cientista, 
financiado pela nação e formado nas universida-
des, intervia na realidade e a transformava.  As-
sim, para alcançar tal status, os médicos higienis-
tas formados tanto na Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro, como na Faculdade de Medicina 
da Bahia passaram a observação do espaço urba-
no, imprimindo-lhe as marcas do seu poder. 

Além das Academias Reais de Medicina, a in-
fluência do pensamento higienista foi sentido 
também através da criação de um importante 

órgão, a Junta Central de Higiene Pública no Rio 
de Janeiro em 1850 onde, a partir dos seus respec-
tivos doutores, passou a desempenhar um im-
portante papel, sendo quase sempre consultada 
quando o assunto era higiene urbana. Suas ações 
infiltraram-se no senso comum das camadas so-
ciais dominantes, médias e subalternas, consti-
tuindo uma influente opinião pública favorável a 
todo tipo de melhoramento que transformasse o 
insalubre em moderno.

Nesta busca por melhores condições de saúde 
nas cidades e principalmente no combate às mo-
léstias epidêmicas, esses denominados “homens 

de sciencia” tinham duas concepções principais 
para sanar tais problemas: a teoria miasmática e a 
teoria contagionista. A teoria miasmática relacio-
nava as doenças às emanações proveniente dos 
pântanos, riachos, lagoas, subsistências vegetais 
e animais que formavam, nesta concepção, os de-
nominados miasmas, palavra que traduzia quase 
tudo o que tinha relação com insalubridade. Além 
de ser algo desconhecido ou emanações nocivas 
invisíveis que corrompiam o ar e atacavam o cor-
po humano. Tomando como base o dicionário de 
medicina de época encontramos a seguinte des-
crição do termo: 

Boca de Maceió em meados do século XIX
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COMPRE autores alagoanos na Quilombada.

Consideram-se este 
título todas as emana-
ções nocivas, que cor-
rompem o ar e atacam 
o corpo humano. Nada 
há mais obscuro do que 
a natureza íntima dos 
miasmas: conhecemos 
muito as causas que 
os originam; podemos 
apreciar grande número 
de seus efeitos pernicio-
sos, e apenas sabemos 
o que eles são. Subme-
tendo-os à investigação 
de nossos sentidos. Só 
o olfato nos pode ad-
vertir da sua presença: 
não nos é dado tocá-los 
nem os ver. A química 
mais engenhosa per-
de-se na sutileza das 
doses das combinações 
miasmáticas: de ordi-
nário, nada descobre no 
ar insalubre e mortífero 
que deles esteja infecta-
do, e quando consegue 
reconhecer nele uma 
proporção insólita, ou 
a presença acidental de 
algum princípio gaso-
so, não nos revela senão 
uma diminutíssima par-
te do problema. (...) Di-
zemos, por conseguin-
te, a sua composição 
íntima, e ocupemo-nos 
de suas causas, efeitos 
e dos meios preservati-
vos. Os miasmas fazem 
parte desse sistema ge-
ral de emanações, que 
tem tão grande parte 
na natureza. Cada ente 
os recebe e os transmite 
reciprocamente. Nesta 
troca contínua de ele-
mentos, operam-se as 
misturas, as separações, 
as combinações mais 
variadas. Em certos ca-
sos, nascem miasmas, 
espécie de venenos 
voláteis, invisíveis, im-
palpáveis, cujas fontes 
são felizmente conhe-
cidas e que podemos 
evitar ou destruir. As 
condições que favore-
cem os desenvolvimen-
tos miasmáticos estão 
bem determinadas. Os 
pântanos oferecem-se 
em primeiro lugar. Nin-
guém ignora o quanto 
são comuns, sobre o 
globo, as moléstias, e 
especialmente inter-
mitentes benignas ou 
perniciosas que provém 
deles. Estes eflúvios 
pantanosos, cujos in-
salubres efeitos sobem 
pela decomposição das 
matérias vegetais e ani-
mais, são sobretudo te-
míveis nos países quen-
tes visto que a atividade 
da putrefação está na 
razão direta do calor. 

Veneno volátil, invisível, impalpável, perni-
cioso, obscuro, natural, infecto, insalubre: todos 
esses adjetivos tentavam por definir o caráter dos 
miasmas. Na concepção médica, as condições do 
seu aparecimento eram dadas principalmente 
pela presença de pântanos, assim, de toda a for-
ma, os médicos adeptos dessa teoria buscavam a 
remoção dos charcos, pântanos e outros tipos de 
paisagem natural que, na concepção deste saber, 
seriam ambientes propícios ao aparecimento de 
doenças.

Já os adeptos do contagionismo afirmavam 
que as doenças eram transmitidas de indivíduo 
para indivíduo ou indiretamente pelo contato 
com os objetos dos infectados. No dicionário de 
época o contágio é entendido por: “a propriedade 
que tem certas moléstias de se comunicar de um 
a outro indivíduo pelo contato, ou por interme-
diário do ar”. Daí a necessidade de contenção e 
reclusão dos doentes em quarentena nos portos 
das cidades, privando toda a comunidade das 
epidemias trazidas por estrangeiro· Nessa con-
cepção, procurava-se de qualquer forma man-

ter distância dos indigentes, sendo barrados nos 
portos brasileiros os suspeitos de carregarem 
enfermidades, antes que eles disseminassem o 
mal entre a população. Quando as embarcações 
ancoravam abastecendo as cidades de produtos 
diversos procedentes de vários mercados, uma 
verdadeira operação sanitária cercava-os de inú-
meros cuidados.  

A teoria contagiosa disputava com a teoria 
miasmática a liderança entre as teses médicas 
em voga neste contexto, considerando o conta-
gium ou vírus como um príncipe da transmissão 
mórbida. Inicialmente, os teóricos consideravam 
apenas o contágio através de contato direto entre 
doentes, depois passou-se a admitir os processos 
de contágio indireto através de vestimentas, rou-
pa de cama, matérias-primas e pela atmosfera. 
Portanto, para combater as doenças contagiosas 
era necessário proceder com a vacinação da po-
pulação, desinfecção das edificações, isolamento 
dos doentes; além de se adotar medidas coletivas, 
como quarentenas e cordões sanitários isolando 
as áreas consideradas propícias ao contágio.
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Debret: “Caboclas lavadeiras vivendo na cidade do Rio de Janeiro”, cotidiano voltado para o cuidado com as roupas. (Júlio BANDEIRA; Pedro Correa do LAGO, 2008, p. 133)


