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   COVID-19

Mais de 50% dos jovens de 

Alagoas já recebeu a 1ª dose
Alagoas já aplicou a 

primeira dose da vacina 
contra  a  Covid-19 em 
188.404 adolescentes, o que 
representa 50,16% dessa 
população. A medida segue 
a recomendação da Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS) de vacinar os adoles-
centes de 12 a 17 anos com 
o imunizante da Pfizer e 

conta com a aprovação da 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) de 
utilizar o imunizante para 
essa faixa etária. O secre-
tário da Saúde, Alexandre 
Ayres, destaca o avanço 
da vacinação dos adoles-
centes e pede para que 
todos se vacinem para que 
Alagoas vença a luta contra 

a pandemia. “Peço para 
que os adultos completem 
seus esquemas vacinais e 
fiquem atentos ao calen-
dário municipal para que 
vacinem os adolescentes da 
família. Além disso, preci-
samos respeitar os proto-
colos sanitários e manter 
o distanciamento social”, 
afirma Alexandre Ayres.
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LÍDER DO BANDO,

Flávio Borges deserdou da PM/AL

ADOLESCENTES ESTÃO 

Correspondendo à convocação para a vacina em Alagoas; cobertura vacinal entre eles é considerada satisfatória

CRB encara 

Moto 

Club                        por vaga 

na                    ‘Lampions’
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Polícia Civil prende na Paraíba 
o líder da máfia dos concursos

EX-PM DE ALAGOAS, QUE DESERDOU DA CORPORAÇÃO EM 2019, ERA QUEM COMANDAVA ESQUEMA CRIMINOSO

A máfia do concurso 
público sofreu um forte 
golpe em sua estrutura, com 
a deflagração da Operação 
Loki, realizada na semana 
passada, em quatro Estados 
do Nordeste. Na operação 
foi preso um dos chefões do 
grupo na região, o ex-poli-
cial  militar  de Alagoas, 
Flávio Luciano Nascimento 
Borges, de 38. Ele foi preso 
numa casa  de  luxo,  no 
bairro Portal do Sol, em João 
Pessoa/PB. Flávio Borges 
deserdou da corporação 
em 2019. Outras 11 pessoas 
foram presas e a operação 
envolveu policiais civis de 
quatro estados.   Página 4

TRE cancela 

mais de 37 mil 

títulos eleitorais 

em Alagoas

   FALTOU VOTAR
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Novo decreto

flexibiliza bares, 

restaurantes

 e até os eventos

   FASE AZUL
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Vigilante de 

escola é acusado 

de estupro de

vulnerável

   MARAGOGI
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Diretório do PT 

confirma visita 

do ex-presidente 

Lula a Alagoas

   PELO NORDESTE
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QUE O INTERESSE PÚBLICO se sobreponha a vaidades e buscas pessoais

2 O DIA Alagoas

Expressão
EDITORIAL

O reprovável comportamento de promotores durante a 

Operação Lava Jato trouxe consequências negativas, não 

apenas para as “vítimas” da operação, como para a própria 

categoria, escancarando o corporativismo da classe. O 

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), fez, 

ao longo da operação, “ouvido de mercador”. Foi conde-

scendente com os abusos e ativismo político de membros 

da operação, amplamente denunciados por operadores 

do direito e parte da imprensa seduzida pelos “feitos” da 

“República de Curitiba”. Do exposto surgem, os seguintes 

questionamentos. 

Até quando o CNMP ficaria imune ao julgamento da opin-

ião pública e a proposta de modificação de sua estrutura, 

diante das ilegalidades verificadas na Lava Jato? Será que 

os membros do CNMP nunca previram a possibilidade de 

intervenção externa, pelo Legislativo, diante do compor-

tamento de figuras lideradas pelo “falso profeta” Deltan 

Dallagnol? É de se presumir que essa questão nunca foi 

preocupação dos doutos membros do Conselho. Basta 

verificar a inércia ou mesmo pouca importância dada às 

condutas inapropriadas de membros da Lava Jato. Agiram 

por interesses pessoais, não como defensores da lei. Foram 

ao longo de todo esse processo promotores de “condena-

ção” e não de justiça. 

A ‘Vaza Jato’ mostrou claramente: promotor e juiz combi-

nando fatos e feitos. Uma aberração, digna de mafiosos, 

com o detalhe: mafiosos mantêm um código de honra e 

não surpreendem com suas ações, pois seu “métier” é o 

crime.  As considerações feitas aqui servem para contextu-

alizar o clima de polêmica gerado em torno da Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC) 21, que trata da ampliação 

do CNMP de 14 para 17 vagas. Uma reação do Legislativo, 

com o argumento de combater o flagrante corporativismo, 

prática responsável pela condescendência aos maus feitos 

dos promotores. 

Para o bem ou para o mal, a PEC 21 foi rejeitada pelo 

plenário da Câmara dos Deputados, na quarta-feira 

passada.  A proposta é tão polêmica que não conseguiu 

unanimidade nem na esquerda, muitas das vezes estig-

matizada como criminosa pela operação. O que mostra 

a necessidade de ampliar e trazer clareza à discussão do 

tema, longe do viés de “vingança”, que alguns querem atri-

buir ao projeto ou de uma simples interferência no órgão. 

Faltaram 11 votos para o mínimo de apoio necessário, 308 

deputados. 

Com este resultado, o plenário deve voltar ao texto original 

da PEC, que mantém os 14 membros, remanejando as 

duas vagas nata do Ministério Público do Distrito Federal 

e Territórios, cujas escolhas agora caberiam ao Congresso. 

Sugestão bastante coerente por sinal. Espera-se que a 

proposta não tenha apenas causado um “susto” no CNMP, 

mas que também venha servir de reflexão para todas as 

instituições similares na busca da isenção e no combate 

ao corporativismo. O alarme foi disparado: que o interesse 

público se sobreponha a vaidades e buscas pessoais.

A PEC 21 e o corporativismo
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EXPEDIENTE

A escola é um grupo social onde quem a frequenta regu-
larmente, passa uma grande parte de sua vida. Nela podem 
acontecer coisas inesquecíveis, momentos que ficarão guar-
dados para sempre na memória de quem os vivenciou. José 
é estudante de uma instituição de ensino da rede pública 
estadual, situada num bairro periférico de Maceió. Ele tem 
15 anos. É um jovem bonito, com 1,80m, pele clara, cabe-
los castanhos e dono de belíssimos olhos verdes. Tem um 
sorriso irradiante, pois seus colegas tinham a grata satisfa-
ção de vê-lo constantemente estampado em seu rosto antes 
do uso obrigatório de máscara, devido aos protocolos de 
segurança adotados pela escola, para contenção da pande-
mia do coronavírus.

José está no último ano do Ensino Fundamental II. Na 
verdade, faltam alguns dias para o ano letivo de 2021 encer-
rar. Nas últimas semanas, José tem sido chamado como 
frequência pela coordenação da escola, pois a maioria 
dos professores tem reclamado sobre seu comportamento 
abusivo. José tem sido acusado de perturbar as aulas com 
brincadeiras, brigas com seus pares, falar palavras de baixo 
calão, ausentar-se das aulas, correr pelas dependências 
da escola, adentrar outras salas de aula sem permissão do 
profissional em exercício, “fugir” das aulas para a quadra de 
esportes etc. A coordenação da escola pediu ajuda à gestão 
para tentar conter o adolescente. Para tentar entender o que 
estava acontecendo com José, a gestora o convidou para 
uma conversa amigável.

Depois de relatar as reclamações que pesam contra ele, 
pediu-lhe que justificasse os prováveis motivos da suposta 
rebeldia. José relatou: “Diretora, em poucos dias vou para o 
Ensino Médio. Estou com medo. Sei que tenho sido inconse-
quente, mas é porque eu não quero sair dessa escola. Estou 
aqui há 04 anos. Conheço todos os professores, funcionários 
e colegas. E lá? E se eu gostar? E se não gostarem de mim? E se 
eu não tiver amigos? E se eu não tiver o carinho e atenção dos 
professores que tenho aqui?” A diretora lhe disse que a vida 
é cheia de desafios. Que ele não poderia ficar pra sempre 
na mesma escola ou na mesma série. Que ele poderia ser e 
fazer qualquer coisa, desde que tivesse responsabilidade e 
perseverança. Que a adolescência não durava para sempre 
e o destino de todos nós é sempre seguir em frente pois o 
tempo não para. E que cabe a cada um de nós ser o autor de 
sua própria história. José sorriu e agradeceu aquelas pala-
vras. Prometeu não causar mais problemas e que teria cora-
gem de enfrentar o que a vida lhe apresentasse.

A escola e seus profissionais dever estar atentos aos reais 
problemas que seus adolescentes enfrentam. As vezes basta 
um olhar, um sorriso, uma escuta, para que situações desa-
gradáveis sejam solucionadas e seus adolescentes tinham 
perspectivas de que não são o problema, mas sim a solução 
de suas desventuras pessoais.

O estudante dos olhos verdes

   ARTIGO  |  Elly Mendes *

* ellymendes71@gmail.com



DOCUMENTO PODE SER xregularizado até o dia 4 de maio de 2022Poder

O Tribunal Regional Elei-
toral de Alagoas (TRE/AL) 
cancelou mais de 37 mil títu-
los de eleitores do Estado. 
Segundo a assessoria do 
Tribunal, os títulos cancela-
dos pertenciam a eleitores 
que não votaram nem justifi-
caram suas ausências às urnas 
nas últimas três eleições.

O prazo dado pela Justiça 
Eleitoral a esses eleitores 
regularizarem a situação vai 
até o dia 4 de maio do ano que 
vem. Para ter o título de volta, 
o eleitor deve acessar o portal 
oficial do Tribunal emitir a 
guia de pagamento de multas 
e fazer a solicitação de regula-
rização através do Título Net.

Dados iniciais do TRE de 
Alagoas, divulgados na última 
terça-feira, 19 de outubro, 
apontam que 37.112 eleitores 
alagoanos precisam regula-
rizar sua situação. A grande 
preocupação da Justiça Elei-
toral é que os eleitores deixem 
para regularizar seus títulos 
de última hora, perto da data 
final do fechamento do cadas-
tro eleitoral.

“O cancelamento desses 
títulos muito nos preocupa, 
tendo em vista que faltam 
apenas seis meses para o 
prazo final dessa regulariza-
ção. É um número elevado de 

pessoas e, creio, que grande 
parte não sabe nem que se 
encontra nessa situação com 
a Justiça Eleitoral”, disse o 
desembargador Otávio Leão 
Praxedes, presidente do TRE/
AL.

Consulta e regularização
Caso o eleitor tenha dúvi-

das sobre a regularidade do 
seu título, basta acessar o 
site www.tre-al.jus.br e aces-
sar o link “Eleitor/Eleições”. 
Após, na opção “Atendimento 
Remoto – Título Net”, basta 
seguir o passo a passo, emitir 
e pagar as multas e, posterior-
mente, preencher o formulá-
rio para a regularização. 

O valor de multa imposta 
pela Justiça Eleitoral  é 
pequeno, mas a regularização 
é muito importante, princi-
palmente para quem não quer 
sofrer as sanções impostas 

aos eleitores que não parti-
ciparam as últimas eleições. 
A análise da solicitação por 
parte da Justiça Eleitoral dura 
em média cinco dias úteis.

Caso o eleitor queira 
apenas consultar sua situ-
ação eleitoral, pode fazer o 
download gratuito do aplica-
tivo e-Título, que disponibi-
liza para smartphones todas 
informações do cadastro do 
eleitor, inclusive com infor-
mações sobre locais de vota-
ção e a emissão automática da 
certidão de quitação eleitoral. 
No aplicativo, aparecerá se o 
eleitor está em situação irre-
gular ou regular com a Justiça 
Eleitoral.

Documento importante 
Entre os impedimentos 

para o eleitor que não regu-
larizar sua situação estão: 
obter passaporte ou carteira 
de identidade, participar 
de concorrência pública ou 
administrativa da União, 
obter empréstimos bancários, 
inscrever-se e tomar posse 
em cargo ou função pública, 
renovar matrícula em estabe-
lecimento de ensino, praticar 
qualquer ato para que se exija 
quitação do serviço militar 
ou imposto de renda e obter 
certidão de quitação eleito-
ral ou qualquer documento 
perante repartições diplomá-
ticas.

SÃO ELEITORES que deixaram de votar nas três últimas eleições; rgularização começa com o pagamento de multa

TRE cancela mais de 37 mil  
títulos eleitorais em Alagoas

   LULA EM ALAGOAS

Diretório do PT se prepara  
para receber ex-presidente

O presidente do PT em 
Alagoas, Ricardo Barbosa, 
confirmou a vinda do 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva a Alagoas nos 
próximos dias. Pré-candi-
dato à Presidência da Repú-
blica nas eleições de 2022, 
Lula completa 76 anos esta 
semana. Ele nasceu no dia 
27 de outubro de 1945, em 
Caetés, Pernambuco. 

Em nota distribuída à 
imprensa, Barbosa diz que 
que os detalhes da visita 
seriam repassados aos 
veículos de comunicação 
e entidades civis organiza-
das, durante uma coletiva 
de imprensa, marcada para 
o sábado (23), na sede do 
partido, na Ladeira Geraldo 
Melo, nº 38, no Farol.

Segundo Barbosa, a 
coletiva contará com a 
presença do vice-presi-
dente nacional do PT, 
Márcio Macedo. O diri-
gente petista vai falar sobre 
a vinda do ex-presidente 
Lula a Alagoas e sobre a 
participação do partido nas 
eleições gerais de 2022. A 

coletiva de imprensa está 
marcada para começar a 
partir das 9 horas da manhã.

 “Com os constantes 
avanços nas pesquisas elei-
torais, junto da sequência 
de vitórias judiciais, Lula 
tem se destacado no cenário 
nacional e é compreendido 
pela maioria da sociedade 
como a figura pública que 
detém capacidade técnica 
e política para reconstruir o 
Brasil, além de também ser 
reconhecidamente a verda-
deira antítese a Bolsonaro”, 
assegura Ricardo Barbosa. 

Segundo ele, na opor-
tunidade, o vice-presi-
dente nacional do PT e 
coordenador da caravana 
do Lula, Márcio Macedo, 
irá apontar a agenda do 
ex-presidente Lula em 
A l a g o a s,  a s s i m  c o m o 
também trará reflexões e 
perspectivas para as elei-
ções de 2022, a nível esta-
dual e nacional.

Barbosa lembra que 
por conta da pandemia 
da Covid-19, é obrigatório 
o uso de máscara, a apre-
sentação do comprovante 
de vacinação e o respeito 
ao distanciamento físico.

Filiação de Basile referendada
Após a  colet iva de 

imprensa, os dirigentes do 
PT vão referendar a ficha 
de filiação ao partido do 
advogado Basile Christo-
poulos, que é professor da 
Pós-Graduação em Direito 
da Universidade Fede-
ral de Alagoas (Ufal) e foi 
candidato a governador de 
Alagoas pelo PSol, mas elei-
ções de 2018.

Segundo o comando 
do partido, Basile dará 
um grande passo na sua 
carreira política ao filiar-se 
ao Partido dos Trabalhado-
res neste sábado, 23, opor-
tunidade em que a legenda 
comemora o aniversário de 
76 do ex-presidente Lula, 
maior liderança de esquerda 
da América Latina. 

Nos bastidores circu-
lam informações de que 
o professor Basile poderá 

integrar a chapa de depu-
tado federal dando impor-
tante contribuição para a 
legenda atingir o quociente 
eleitoral ou às sobras junto 
com outros importan-
tes quadros a exemplo do 
deputado federal Paulão, 
que disputa à reeleição. 

Ao apostar no potencial 
eleitoral de Basile, que obteve 
mais de 50 mil votos em 2018, 
o PT dar um passo acertado 
na busca de representação 
na Câmara Federal.

O ato de filiação será 
prestigiado pelo vice-
-presidente nacional do 
PT, Márcio Macedo, que na 
ocasião falará aos petistas e 
aliados sobre os prognósti-
cos para as eleições de 2022, 
bem como as alianças que 
estão avançando em torno 
da candidatura do ex-presi-
dente Lula.
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Ricardo Rodrigues
Com Ascom TRE/AL

Ricardo Rodrigues
Com assessoria do PT

Duas chapas disputam a 
eleição para direção da OAB/AL

Duas chapas disputam 
a eleição para a diretoria da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil em Alagoas (OAB/AL): 
a Chapa 1 encabeçada por 
Ednaldo Maiorano e a Chapa 
2 encabeçada por Vagner 
Paes. O restante da compo-
sição das chapas só será 
divulgado após a comissão 
eleitoral analisar os docu-
mentos de inscrição de todos 
os participantes do pleito.

Sobre o pleito e o regra-
mento da disputa, a asses-
soria de comunicação da 
Ordem diz que tudo isso 
pode ser conferido no edital. 

Mas, a Comissão Eleitoral 
deve publicar, essa semana, 
uma resolução para deter-
minar algumas regras sobre 
publicidade, debates e saba-
tinas.

A t u a l m e n t e  a  OA B 
Alagoas possui 20 mil advo-
gados inscritos, mas a sua 
grande maioria não deve 
votar por diversas razões: 
ou estão aposentados e não 
advogam mais, ou exercem 
cargos incompatíveis com a 
advocacia, ou estão inadim-
plentes, entre outros. “Esti-
mamos que apenas 7 a 8 
mil estejam aptos”, informa 
Rafael Maynart, da assessoria 
de imprensa da OAB/AL.

“Só posso informar sobre 

a participação da diretoria 
quando for liberada a lista 
completa das chapas”, acres-
centa Maynart. Segundo 
ele, a posse oficial acon-
tece sempre no dia 1º de 
janeiro do ano subsequente 
ao pleito. Neste caso, 01 de 
janeiro de 2022. Há também 
a posse festiva, que acontece 
conforme desejo do presi-
dente vitorioso.

As regras da eleição para 
a OAB Alagoas podem ser 
acessadas no site da insti-
tuição na internet, cujo 
endereço é: https://www.
oab-al.org.br/2021/10/
o a b - a l a g o a s - p u b l i c a -
-edital-das-eleicoes-para-o-
-trienio-2022-2024.

Ricardo Rodrigues
Com Ascom OAB/AL

  DISPUTA ACIRRADA

É como 
se Delmiro 

Gouveia inteira 
estivesse 
impedida 

de votar



A máfia do concurso 
público sofreu um forte 
golpe em sua estrutura com 
a deflagração da Operação 
Loki, realizada na semana 
passada, em quatro Estados do 
Nordeste. Durante a operação 
foi preso um dos chefões do 
grupo na região. Os detalhes 
da operação foram revelados 
na quinta-feira à tarde, em 
entrevista coletiva concedida 
pelos delegados de Alagoas 
que participaram do cerco aos 
integrantes da quadrilha. 

Entre os presos estava um 
ex-policial militar de Alagoas, 
que desertou da corporação 
em 2019. Considerado o líder 
do bando, Flávio Luciano 
Nascimento Borges, 38, foi 
preso numa casa de luxo, no 
bairro Portal do Sol, em João 
Pessoa (PB). 

Conforme a Polícia Civil, o 
suspeito montava uma banca 
de especialistas em cada 
matéria do concurso corres-
pondente e, por meio de um 
ponto eletrônico, passava todo 
o gabarito da prova para os 
candidatos que pagaram pelas 
vagas.  

De acordo com o delegado 
Diego Beltrão, da Polícia Civil 
da Paraíba, o ex-PM já tinha 
sido preso por envolvimento 
em fraude em outros concur-
sos. Segundo foi apurado, 
o grupo liderado por ele é 
suspeito de fraudar os concur-
sos da Polícia Militar, Polícia 
Civil e Corpo de Bombeiros em 
Alagoas.

A operação, deflagrada 
na manhã da quinta-feira 
passada, pela Polícia Civil de 
Alagoas, contou com o apoio 
das Polícias Civis de Pernam-
buco, Sergipe e Paraíba. Com 
base em decisão judicial, os 
policiais cumpriram mais de 
80 mandados de busca, apre-
ensão e prisão, em 26 cidades, 
nos quatro Estados.

De acordo a comissão 
de delegados da Polícia Civil 
alagoana, o grupo criminoso 
utilizava pontos eletrônicos 
e mensagens de celulares 
visando fraudar o concurso. 
“O modus operandi da organi-
zação criminosa (Orcrim) era 
ponto eletrônico e repasse de 
SMS para aparelhos seleciona-
dos”, frisou o delegado Xavier.

Nesta primeira fase, a 
operação Loki teve 83 manda-
dos de busca cumpridos. 
Foram apreendidos 70 apare-

lhos celulares, 18 notebooks, 
seis computadores, três pontos 
eletrônicos, 11 relógios digitais 
e R$ 129 mil em espécie. Na 
ação, 12 pessoas foram presas.

O delegado-geral da Polícia 
Civil de Alagoas, Carlos Alberto 
Reis, disseque a orientação 
do secretário de Segurança 
Pública, Alfredo Gaspar de 
Mendonça Neto, e do gover-
nador Renan Filho (MDB), é 
para que sejam aprofunda-
das as investigações sobre a 
participação dessa quadrilha 
envolvida em vários concursos 
públicos. 

Carlos Reis garantiu que 
as investigações continuam 
até o desmantelamento total 
desse grupo criminoso, que 
tem envolvimento na fraude 
do concurso da PM de Alagoas. 

Ordem judicial
As ordens judiciais foram 

expedidas pelo Tribunal de 
Justiça de Alagoas porque o 
esquema de fraude foi desco-
berto logo após um concurso 
público promovido pelo 
Estado. As investigações 
começaram após uma série 
de denúncias de fraude envol-
vendo o concurso da PM, cuja 
prova ocorreu em 15 de agosto.

Os fraudadores se apro-
veitaram da disputa acirrada 
por uma vaga na corporação 
e armaram um esquema de 
fraude que tinham como base 
a escuta por ponto eletrônico. 
O concurso recebeu mais de 67 
mil inscritos, que concorrem a 
1.060 vagas, sendo 1.000 para 
soldado e 60 para oficial.

O esquema fraudulento 
foi descoberto por acaso. Um 
homem foi preso em Maceió 
no dia 10 de setembro por 
desacato à autoridade, após ter 
sido denunciado por vizinhos 
por perturbação do sossego. 
Ele comemorava a aprovação 
no concurso da PM, divulgado 
no mesmo dia.

A polícia descobriu que 
ele era semianalfabeto e tinha 
pelo menos sete prisões na 
ficha criminal. Outro detalhe: 
apesar de ter cursado até a 4ª 
série do Ensino Fundamen-
tal, ele acertou 100 das 120 
questões da prova, o que levou 
suspeita sobre sua aprovação 
no certame. Com a prisão do 
suspeito, novas denúncias 
surgiram. O esquema termi-
nou provocando a suspensão 
da segunda fase do concurso 
e prejudicando milhares de 
candidatos que disputam o 
certame honestamente. 

AÇÃO INTEGRADA efetuou prisões em Alagoas, Pernambuco, Sergipe e ParaíbaEstado
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CERCO MONTADO pela Polícia Civil de quatro Estados prende um dos chefes do bando que fraudou certames no Nordeste

Operação Loki desmantela 
braço da máfia do concurso 

Ricardo Rodrigues 
Repórter

Decreto libera horário de bares 
e aumenta público no Rei Pelé

O novo decreto que 
dispõe sobre a classificação 
do estado de Alagoas no 
Plano de Distanciamento 
Social Controlado contra a 
Covid-19 foi anunciado na 
quinta-feira passada pelo 
governador Renan Filho. 

As principais novidades 
são o fim do limite de horá-
rio de funcionamento de 
bares e restaurantes, além 
do aumento da capacidade 
de torcedores no estádio Rei 
Pelé em jogos do Campeo-

nato Brasileiro da Série B, 
onde dois clubes alagoa-
nos, CSA e CRB, disputam a 
competição. 

As mudanças no proto-
colo do Distanciamento 
Social Controlado come-
çaram a valer a partir da 0h 
do sábado passado. Atual-
mente, Alagoas está na Fase 
Azul do distanciamento 
social. 

Com o novo texto, de 
acordo com o Art. 5º, bares, 
restaurantes e estabeleci-
mentos congêneres estão 
autorizados a funcionar 
em seu horário regular, não 

havendo mais restrição de 
horário.

Já a outra novidade fica 
por conta da autorização da 
realização de jogos oficiais 
do Campeonato Brasileiro 
de Futebol da Série B com 
o limite de presença de 
público de até 50% da capa-
cidade do estádio. 

Se o estádio for dividido 
em setores, a presença de 
público de cada setor deve 
obedecer ao limite de 50%. 
No decreto anterior, havia 
limite de presença de torce-
dores em até 30% da capaci-
dade do estádio de futebol.  

Minne S. e Wellington S.
Secom Alagoas

  DISTANCIAMENTO SOCIAL
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Mais um dia de traba-
lho e compromissos para 
os maceioenses e pessoas 
que buscam a capital como 
destino turístico, e o número 
de ônibus nas ruas de Maceió 
com a nova tecnologia do 
Vamu é ampliado a cada 
dia. Ao todo, 23 ônibus já 
operam com o novo sistema. 
Mas como está a adesão das 
pessoas ao novo sistema 
que confere mais opções de 
pagamento da tarifa para 
os passageiros? Usuários já 
aprovam a mudança.

Embarcamos na linha 
602 – Salvador Lyra/Maceió 
Shopping, que faz um dos 
maiores trajetos na capital: 
do Terminal do Salvador 
Lyra, no bairro do Tabuleiro 
dos Martins, até o Maceió 
Shopping, em Mangabeiras. 
Um trajeto de 49,5 quilô-
metros no percurso de ida 
e volta, o que equivale à 
distância da Praia de Ponta 
Verde até o município de 
Atalaia, na Zona da Mata. 

A linha 602 conta com 56 
viagens diariamente, 33 aos 

sábados e 23 nos domingos. 
Ela transporta, em média, 
5.700 usuários em dias úteis. 
Além desse itinerário, as 
linhas 037 – Salvador Lyra / 
Centro, 105 – Jardim Petró-
polis/Trapiche/Salvador 
Lyra e 4011 – Salvador Lyra/
Benedito Bentes já operam 
com a tecnologia do Vamu. 

Cerca de 830 usuários já 
utilizaram as novas opções 
disponibilizadas pelo Vamu, 
que inclui pagamento com 
cartões de crédito, débito e 
carteiras digitais por aproxi-
mação. Também são aceitos 
pagamentos via celulares, 

smartwatches e com o QR 
Code, através do saldo da 
carteira do aplicativo.

Praticidade
Nos veículos que contam 

com os novos validadores 
a recarga é instantânea, ou 
em até dez minutos. A previ-
são é que todos os coleti-
vos que operam no Sistema 
Integrado de Mobilidade de 
Maceió (SIMM) recebam 
os equipamentos até o fim 
deste ano.

No terminal conversa-
mos com passageiros que 
aguardavam os ônibus. Os 

usuários comentaram sobre 
o quanto a nova tecnologia 
amplia as possibilidades 
para quem decide utilizar o 
transporte coletivo. 

“ R e a l m e n t e  a j u d o u 
muito, muitas vezes você 
não tem ou não está com o 
cartão de bilhetagem, mas 
está com o cartão de crédito 
ou dinheiro na conta. E isso 
facilita muito”, discorreu 
o técnico em Enfermagem 
Jonathas Mendonça.

O protético Fernando 
Gomes encara o trajeto 
todos os dias para trabalhar 
e comenta o que acredita ter 
sido a principal vantagem do 
novo sistema. “Em alguma 
s i t u a ç ã o  q u e  a  p e s s o a 
esquece a carteira em casa, 
não vai ficar na dependência 
de pedir para outra pessoa 
passar o cartão. Afinal, exis-
tem outras opções de paga-
mento”, disse. 

O  s u p e r i n t e n d e n t e 
municipal de Transportes 
e Trânsito (SMTT), André 
Costa, reforça o compro-
misso da gestão em implan-
tar melhorias na mobilidade 
urbana da capital. 

“O Vamu proporciona 

mais agilidade e opções para 
os usuários do transporte 
coletivo. Um sistema com 
mais tecnologia e formas 
de pagamento, uma missão 
que faz parte de um pacote 
de melhorias proposto pelo 
prefeito JHC para que os 
maceioenses e turistas utili-
zem os ônibus com maior 
acessibilidade, sem ficarem 
presos apenas ao tradicio-
nal cartão, que continua 
valendo, mas não de modo 
exclusivo”, destacou.

Os maceioenses  que 
utilizam o antigo cartão 
Bem Legal não precisam se 
preocupar com a troca, pois 
os validadores continuarão 
aceitando os que já estão em 
uso na capital e os créditos 
já existentes.

Os aplicativos Recar-
gaPay, Qiwi, Ponto Certo 
e CittaMobi, os pontos de 
vendas parceiros, totens 
de autoatendimento e os 
pontos físicos de recarga 
n o s  t e r m i n a i s  t a m b é m 
seguem com seu funciona-
mento mantido. O intuito é 
proporcionar maior mobi-
lidade e opções a quem faz 
uso dos coletivos.

NOVIDADE: passagens podem ser paga com cartão, QR Code entre outrosCotidiano

EMBARCAMOS NA LINHA 602 – Salvador Lyra/Maceió Shopping que faz um dos maiores trajetos do Sistema de Mobilidade 

Usuários aprovam Vamu e o
método se consolida no SIMM

Secom Maceió
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TECNOLOGIA

facilita o embarque dos usuários no transporte coletivo de Maceió



ESTILO
Corra o risco. Se der certo, FELICIDADE. Se não, SABEDORIA!

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista Social

Sociedade com

B-DAY | 

A coluna de hoje é 

dedicada ao jornalista 

e também colunista 

social Marcos Leão, 

que recebeu milhares

de homenagens 

por conta de seu 

aniversário na 

sexta-feira passada, 

dia 22. Parabéns, 

amigo!

TODO ELE | 

Um brinde 

+QESPECIAL 

ao Grupo de 

Pagode Nosso 

Lema, da linda 

City de Arapiraca, 

ilustrando a 

coluna deste 

domingo.

  DESAFIO CAKE IN ARAPIRACA
Em parceria com o Arapiraca Garden Shopping e a 

Exclusiva Produtora, um seleto e exclusivo grupo de 

oito confeiteiros irá participar de um mega desafio, 

com o objetivo principal de unir talentos e produzir 

um gigante bolo, com cerca de 200kg, em homenagem 

ao aniversário de 97 anos de Arapiraca. O desafio tem a 

idealização da chef cake designer Neide Oliveira e será 

realizado na praça de alimentação do shopping entre os 

dias 29 e 30 de outubro, das 15h às 20h.

  DESAFIOS CAKE II
Entre os bons e conceituados confeiteiros, estão eles: 

Neide Oliveira – Chef Cake Designer, Lucas Freitas – 

Chef Cake Designer (parceiro do evento), Chef Crís 

Vieira, Zelda Cake, Djeiame Cake Designer, Edmari 

Bolos Artísticos, Aniege Cakes e Rosely Cake Designer.

  COWORKING PÚBLICO
Com mais de 6mil m², foi inaugurado recentemente em 

Maceió o maior investimento em ciência, tecnologia e 

inovação do Estado de Alagoas, leiam Polo Tecnológico. 

O primeiro do Brasil com funcionamento 24h todos os 

dias. Confira os benefícios: fortalecimento das empre-

sas locais, novos empreendimentos serão atraídos e a 

melhoria da competitividade das empresas.

MUNDO MISS | 

Quem chega chegando in Arapiraca 

na noite deste domingo em busca do 

cobiçado título de Miss Alagoas 2021 é 

a bela Esther Coimbra, representante 

de Macei. Na oportunidade ela exibirá 

seu charme e elegância em um belo 

vestido de noite confeccionado pelo 

renomado estilista Júnior Toledo.

PODEROSA | 

Um brinde com taças e mais taças de 

espumante para a bela digital Yanne 

Bezerra que apagou as velinhas na terça-

feira passada, dia 19. Sucesso sempre!
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Ano passado o BNB aportou R$ 65 milhões para investimento e capital de 
giro de hotéis, pousadas, bares e restaurantes, fornecendo suporte financeiro

Sidinei Reis, Superintendente estadual do BNB

   Thácia Simone   |  thaciasimone@gmail.com

Jornalista

Café & Negócios

  Feira do Empreendedor 
começa neste sábado

Com o tema “Empreender é para todos!”, a Feira 
do Empreendedor, que será realizada pelo Sebrae, 
entre os dias 23 a 27 de outubro, contará com a 
presença, na Arena do Conhecimento, de referên-
cias em áreas como inovação, negócios, digital, 
comunicação e tendências. Durante cinco dias, 
a maior feira de empreendedorismo do país, que 
acontece de forma virtual e gratuita, trará temá-
ticas que podem ajudar empresários a alavancar 
seus negócios. 
Para  23 de outubro tem confirmada a participação 
da fundadora da Sorridents - considerada a maior 

e mais premiada rede de clínicas odontológicas da 
América Latina - Carla Sarni. Reconhecida como 
uma das maiores lideranças femininas do país.
Ao todo, o maior evento de empreendedorismo 
ocorre em vários pavilhões virtuais com temáticas 
para quem pretende empreender ou já tem uma 
pequena ou microempresa. A Feira será realizada 
na plataforma de realidade virtual Sebrae Expe-
rience, que permite uma navegação em ambiente 
3D fácil, intuitiva, com acesso imediato aos expo-
sitores, conteúdos e soluções. Inscreva-se grátis: 
www.feiradoempreendedor21.com.br.

  Algo Mais e Trakto 
MKT Show juntos
A escolha da Algo Mais para assessoria e credencia-
mento da imprensa no Trakto MKT Show ressalta a 
origem alagoana e a excelência dos dois negócios, 
que não devem nada em qualidade, capacidade 
e profissionalismo a nenhuma região do Brasil. O 
evento, que retomará o modelo presencial após ter 
sido suspenso em 2020 devido à pandemia, promete 
voltar em grande estilo, fazendo jus ao título de maior 
evento de Marketing e Negócios do Nordeste.

  Pesquisa para 
apoiar empresários 
A reabertura da economia e a retomada das 
atividades, em meio a uma crise hídrica e à alta 
dos custos da energia elétrica, exigem medidas 
para reduzir o consumo sem afetar os resultados 
dos negócios.
A CACB, em parceria com o Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID), dentro do 
Programa ESI, promove uma pesquisa para criar 
formas personalizadas de ajudar o empresário a 
adotar um perfil mais sustentável.
Empresários têm até 19/11 para responder à 
pesquisa: bit.ly/energiacacb
Saiba mais: https://cacb.org.br/empreender/
cacb-e-bid-buscam-estrategias-para-apoiar-
-empresarios-na-crise-energetica/



ACUSADO era vigilante e marido da diretora da escola onde a garotinha estudavaEspecial

As crianças devem ser 
cuidadas e protegidas. Mas 
nem sempre quem teria o 
dever de zelar cumpre-o. A 
prova disso é que a família de 
uma criança de apenas oito 
anos denunciou o vizinho 
e vigilante da escola onde a 
menina estudava, por abusar 
sexualmente da garotinha. O 
crime teria sido praticado nos 
últimos dois meses no Distrito 
de Peroba, em Maragogi, Lito-
ral Norte de Alagoas.

Um detalhe do caso chama 
a atenção: a esposa e a enteada 
do acusado, Pedro Paulo da 
Silva, de 57 anos, se colocaram 
favoráveis à vítima e decidiram 
romper relações com o vigi-
lante. É o que afirma o advo-
gado delas, Alan Ramos. 

“Se o suspeito cometeu 
o crime, que pague por ele. 
A ex-esposa (porque minha 
cliente não quer continuar 
com ele) e a filha dela passaram 
para a Polícia Civil os contatos e 
indicações de prováveis locais 
onde ele poderia estar. As duas 
não querem mais saber dele, 
tanto é que bloquearam os 
contatos dele”, destacou.

Ele assegura que suas clien-
tes estão muito abaladas com o 
ocorrido, tendo em vista que a 
criança é muito querida por 
elas e, por isso, a mãe da criança 
confiava em deixar a pequena 
com elas para ser levada para a 
escola municipal onde a jovem 
de 26 anos é professora e onde 
a mãe dela era diretora.

Ramos lembra que, no 
último contato feito com a 
família, o vigilante teria infor-
mado que estava em Feira de 
Santana, interior da Bahia. “Ele 
disse que tinha passado por 
Maceió, onde deixou o carro. 
Depois, não deu mais notícias. 
Não se sabe, também, se já há 
mandado de prisão em aberto 
contra ele”, explica.

MENINA DE 8 ANOS vinha sendo molestada por um vizinho de 57 anos, que está foragido

Polícia apura mais um caso de 
abuso sexual de criança em AL

MÃE DA VÍTIMA

afirma que confiava nos vizinhos e está muito abalada com o ocorrido

GAROTINHA

diz que o “tio” ficava tocando suas partes íntimas e beijando-a

Iracema Ferro

Repórter

Menina costumava ficar sozinha com o acusado
A mãe da criança, identi-

ficada apenas pelo prenome 
de Norma, funcionária de um 
hotel em Maragogi, procurou 
a Delegacia Regional de Matriz 
do Camaragibe no último dia 
9 para denunciar o vizinho, 
conhecido como Pedro Bola,  
por abusar sexualmente da 
garotinha de oito anos.

Segundo o relato da mãe 
da criança, quando ela saía de 
casa para trabalhar, deixava 
a filha aos cuidados dos vizi-
nhos, nos quais confiava, 
tendo em vista que a família 
era composta por um casal e 
a filha que a senhora teve em 
um relacionamento anterior. 
A jovem era professora da 
menina, a senhora diretora 
da escola e Pedro vigilante da 
unidade de educação.

No entanto, no dia 9 deste 
mês, a criança insistiu que 
não queria ir para a casa dos 
vizinhos quando a mãe fosse 
trabalhar. Interpelada pela 
mãe sobre o motivo, a menina 
revelou que o ‘tio Pedro’, como 
ela costumava chamar o vigi-
lante, ficava alisando suas 
pernas, havia beijado sua 
boca e tocado suas partes ínti-
mas com as mãos e a língua. 
A suspeita era de que o crime 
vinha sendo praticado há dois 

meses no intervalo de 6h30 às 
7h, horário em que o vigilante 
ficava sozinho com a criança, 
enquanto a esposa e a enteada 
se arrumavam para trabalhar.

Estarrecida com a situação, 
Norma procurou o Conselho 
Tutelar e a Polícia Civil. Ela 
teria tentado tomar satisfações 
com o acusado e com a esposa 
dele, mas sem êxito. Depois 
conseguiu se comunicar com 
a professora da criança, que se 
mostrou surpresa e revoltada 
com o relato. Ao tomar satisfa-
ções com o marido, a diretora 
da escola teve uma discussão 
com ele, que entrou no carro 
da família e empreendeu fuga. 

Após a denúncia na dele-
gacia, a garota foi levada ao 
Instituto Médico Legal (IML) 

de Maceió, onde passou por 
exame de conjunção carnal. 
Assim que o laudo estiver 
pronto, será enviado à Dele-
gacia de Maragogi, responsá-
vel pela investigação do caso. 
O inquérito é presidido pelo 
delegado Antônio Nunes e 
o caso é acompanhado pela 
promotora Francisca Paula 
Santana.

A menina está sendo 
acompanhada pela equipe do 
Centro de Referência em Assis-
tência Social (CRAS) e pelo 
Conselho Tutelar.

Tão logo soube do caso, 
o vereador Júnior de Barra 
Grande (MDB), levou a denún-
cia ao secretário municipal de 
Educação de Maragogi, Artur 
Bezerra, que dois dias depois 
exonerou do cargo tanto o 
vigilante quanto a esposa. 
Além do inquérito policial, foi 
aberto uma sindicância no 
âmbito municipal para apurar 
as circunstâncias do estupro e 
pedofilia.

“Não podemos aceitar 
esse tipo de covardia, pois um 
senhor de idade, que tem a 
obrigação de proteger os mais 
vulneráveis, se tornou o mons-
tro da história. Espero que a 
justiça seja feita e esse senhor 
pague por isso”, declarou o 

vereador, que levou o caso à 
sessão da Câmara, alegando 
preocupação com a possibi-
lidade do vigilante ter feito 
outras vítimas.

A mãe da garota diz que, 
além do abuso sexual, está 
revoltada com a diretora da 
escola e a filha dela, por quem 
sempre teve muita estima, 
confiança e carinho. 

“A diretora me ofereceu 
uma casa nova para eu sair 
do aluguel e a filha dela me 
prometeu pagar uma escola 
melhor para minha filha e 
o tratamento psicológico”, 
revela, dizendo que desconfia 
que as benesses seriam para 
evitar que ela denunciasse o 
caso.

Segundo o advogado da 
ex-esposa e da enteada do 
acusado, o propósito de suas 
clientes era amparar as víti-
mas. 

“Em depoimento ao 
delegado ela esclareceu essa 
desconfiança. Minhas clien-
tes não querem acobertar 
nada. Elas estão revoltadas 
com o ocorrido, sobretudo 
porque amam a criança e 
ficam se questionando como 
não perceberam as ações dele 
para que pudessem proteger a 
menina”, esclarece.
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Equipe da 
Delegacia de 

Maragogi é 
responsável 

pela apuração 
do crime



  Outubro Rosa: Entenda 
como funciona o seguro 
de vida para mulher? 
Este mês é mundialmente trabalhado pela campa-
nha Outubro Rosa, onde a conscientização pelo 
diagnóstico precoce do câncer de mama é o principal 
foco. O câncer de mama é o segundo tipo que mais 
acomete mulheres no Brasil, representando em 
torno de 25% de todos os cânceres que afetam o sexo 
feminino, conforme aponta pesquisa do Instituto 
Nacional de Câncer (Inca). Ao saber do diagnóstico 
positivo, muitas mulheres enfrentam problemas para 
conseguir um tratamento eficaz a tempo, tanto na 
rede pública quanto da rede privada de saúde.
Essa realidade tem aumentado a procura ao Seguro 
Vida Mulher. Isso porque o seguro é desenvolvido 
para proteger, exclusivamente, o público feminino 
com idade entre 16 a 65 anos, uma forma exclusiva 
e personalizada que oferece coberturas tradicionais 
por morte e invalidez e, também, doenças graves 
como câncer de mama.
E você sabia que em caso de diagnóstico positivo, sua 
cobertura de seguro pode garantir parte do valor do 
seu tratamento? É exatamente sobre isso que vamos 
falar em nossa coluna dessa semana!

  O que é o seguro de 
vida para mulher?
Os seguros “vida mulher” são contratados tanto para 
morte acidental, natural ou ainda invalidez total ou 
parcial por acidentes, quanto para cobertura em caso 
de diagnóstico positivo de câncer de mama, ovário e 

útero.
Assim, poderá ter o valor de sua cobertura revertido 
para o tratamento. Por exemplo, se seu seguro tem 
cobertura básica (morte) de R$ 50mil, este valor 
será indenizado em caso de incidência de câncer, 
basta ter o diagnóstico positivo, podendo ou não ser 
usados no tratamento, a sua escolha. A indenização 
paga em vida, no caso de um câncer primário, pode 
servir como apoio financeiro para suprir diversas 
necessidades em um momento de dificuldade da 
vida da mulher, auxiliando no custeio de tratamentos 
ou até mesmo no sustento da família devido a possí-
vel afastamento do trabalho. E mais, a forma como o 
valor será aplicado na sua recuperação não precisa 
ser comprovada para a seguradora.
O Seguro Vida Mulher cobre as doenças que mais 
afetam esse público: infarto, acidente vascular 
cerebral (AVC) e Alzheimer. Qualquer tipo de câncer, 
cirurgia de revascularização do miocárdio com 
implante de Bypass e transplantes de coração, fígado, 
rim, pâncreas, medula e pulmão também estão na 
cobertura básica do Vida Mulher. A cobertura adicio-
nal inclui morte acidental e assistência funeral.

  Câncer do colo do 
útero e de ovário
O Brasil registra cerca de 16 mil novos casos da 
doença anualmente. Comparada com a população 
feminina do país, pode parecer um número irrisório, 
mas quem pretende contratar um seguro deve ter em 
mente que coisas ruins não acontecem apenas com 
os outros. Além disso, a apólice serve para proteger a 
segurada de riscos futuros e incertos, e esse não deve 
ser descartado.

A doença atinge o aparelho reprodutor feminino, e 
pode existir de forma assintomática ou causando 
dor ou sangramento menstrual irregular. Portanto, é 
imprescindível realizar exames periodicamente.
Já o câncer de ovário é outra doença que atinge cerca 
de 6 mil mulheres todos os anos em nosso país. É 
uma condição assintomática em seu estágio inicial, 
mas que pode gerar perda de apetite e peso com seu 
avanço.O diagnóstico precoce ajuda no tratamento 
e faz com que a doença não se espalhe para outros 
órgãos, o que é conhecido como metástase.

  Outras coberturas
Além da cobertura específica para doenças próprias 
do sexo feminino, ela também pode cobrir a morte 
acidental, que gera indenização aos beneficiários que 
constam da apólice, no valor total segurado.
A invalidez também gera indenização, seja perma-
nente total, seja parcial, por acidente, e pode resultar 
no pagamento de até 100% do capital segurado da 
cobertura de óbito, o que é determinado de acordo 
com o grau de invalidez verificado.
Também poderá ser paga a indenização por invalidez 
funcional por acidente e por doenças terminais, além 
de haver cobertura de gastos funerários.

  Quais os custos e vantagens?
O preço varia de acordo com o valor segurado, que, 
geralmente, está entre R$ 50 e R$ 500 mil. Embora 
o perfil seja analisado individualmente, o que gera 
um produto sob medida para a contratante, o valor 
mensal a ser pago fica entre R$ 40 e R$ 170, o que 
também considera as coberturas que constarão da 
apólice. Quanto mais coberturas, maior o preço.

PRODUTO ESPECÍFICO e sob medida para as necessidades das mulheres

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro
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  Só lembrando
Como as doenças são causadas pelos agentes 
patogênicos, ou seja, organismos que fazem 
mal ao corpo humano é preciso a gente saber 
e ou reciclar que: na cadeia deletéria eles são 
as bactérias, fungos, parasitas ou vírus e estão 
divididos em diversas pequenas partes que 
carregam consigo as origens das enfermidades 
que podem causar. Em vista disso, para comba-
ter esses patógenos é necessário um antígeno, 
que induz a produção de anticorpos. Com os 
anticorpos produzidos, nosso sistema imuni-
tário consegue fazer seu trabalho e combater 
a doença. Se é uma doença nova, a produção 
de anticorpos demora mais; se é uma doença 
que você já teve, os anticorpos respondem mais 
rápido. As vacinas se encaixam no processo 
saúde-doença-saúde do corpo quando pode-
mos tomar providências que remediam o tempo 
de espera para a produção de anticorpos – e 
é nisso que as vacinas entram. As vacinas são 
ferramentas da medicina para prevenção de 
doenças virais. De acordo com a World Health 
Organization, elas contêm partes enfraquecidas 
ou inativadas de um agente patogênico, o que 
impulsiona a produção de anticorpos. É impor-
tante lembrar que isso não faz com que você 
fique doente, apenas permite que seu corpo 
reaja mais rápido quando – e se – você acabar 
se infectando. Além disso, pode-se ressaltar a 
importância social das vacinas, uma vez que 
quanto maior a quantidade de pessoas imuniza-
das, menos a doença se propaga, isto é, maior a 
possibilidade de erradicação da doença.

  Por que tomar a 3ª dose
A rigor, a necessidade de aplicação de mais uma 
dose se baseia em três fatores: disseminação da 
variante delta, a queda de anticorpos neutralizan-
tes após alguns meses e a fragilidade do sistema 
imunológico de grupos específicos. A variante 
delta tem se mostrado mais resistente a anticor-
pos desenvolvidos em contatos anteriores com 
o Sars-CoV-2 e parece elevar o risco de infecções 
sintomáticas em vacinados. Em julho, a revista 
Nature publicou uma pesquisa explorando 
esses aspectos. O trabalho indicou uma maior 
resistência da delta a anticorpos monoclonais, 
usados no tratamento contra o coronavírus, assim 
como a anticorpos neutralizantes de pacientes 
previamente infectados. A conclusão do estudo, 
porém, é de que duas doses de vacina seguem 

eficazes contra a variante. “Mas isso pode impli-
car em diminuição de proteção, especialmente 
em imunizantes que já apresentem uma efetivi-
dade limítrofe, como a Coronavac”, pondera Júlio 
Croda, infectologista e pesquisador da Fundação 
Oswaldo Cruz, que notou a perda de efetividade 
da vacina do Butantan em idosos com mais de 80 
anos. Em relação a queda de anticorpos depois 
de um tempo, isso acontece mesmo, e, de acordo 
com o infectologista, em todas as idades. Só que, 
como o estudo publicado no The Lancet explica, a 
diminuição no nível de anticorpos neutralizantes 
não prediz necessariamente a queda da eficácia 
da vacina com o tempo. “Do mesmo modo, a 
redução de proteção contra casos moderados da 
doença não indica que a proteção contra casos 
graves será afetada”, escrevem os autores. (Fonte: 
Veja Saúde).

Com os anticorpos produzidos, sistema imunológico faz seu trabalho

   Francisco Silvestre   |  silvestreanjos@bol.com.br

Jornalista e gerontólogo

Poder Grisalho

  Contagem progressiva
Com uma porcentagem de 50,69 % de vacinados com a 2ª dose e 71,56% ao menos com a 1ª dose 
(Folha de São Paulo, 21 de outubro de 2021), Alagoas, mais precisamente Maceió, na minha compreen-
são gerontológica ainda tem um segmento idoso vulnerável à contaminação pelo vírus, à enfermidade 
e aos óbitos. Esta minha conclusão foi motivada pelo projeto de vacinação da 3ª dose, instabilidade 
climática/ambiental e principalmente, pelo fato lastimável que todos os dias os noticiários de infor-
mações sobre a Covid-19 em Alagoas sempre comunicam o número de mortes acometidas pelo vírus 
(hoje, graças a Deus em números reduzidíssimos) são de pessoas de idades avançadas. Também 
observamos que uma outra parcela de culpa é oriunda da falta de uma consciência coletiva regio-
nalizada. Muitos idosos estão afrontando a natureza da coisa; estão se aglomerando sem cuidados 
preventivos em festas, passeios e noutras atividades que poderiam ser evitadas e alheamento familiar 
e governamental. Nós, daqui do Poder Grisalho, com a nossa Contagem Progressiva já estamos com o 
megafone na mão para anunciar a largada para uma nova era, de um novo social, torcendo impulsiva-
mente e tentando contagiar com as nossas notas.



  Qual a resposta?
Se você tiver a resposta da 
pergunta do comentário 
anterior, gostaria de saber. Na 
verdade, ninguém é bom do 
começo ao fim. O CRB vem 
fazendo uma campanha que 
merece elogios, mas cair de 
produção como nos últimos 
jogos ainda carece de uma 
explicação por parte, espe-
cialmente, do comandante 
técnico, Allan Aal. Além do 
Coritiba, o CRB vai enfrentar 
o Sampaio Corrêa, Ponte 
Preta, Londrina, Brusque, 
Vitória e Operário, nessa 
ordem.

  CSA X Operário
Com apenas 15% de chance, 
bastante remota por sinal, 
o CSA joga na noite deste 
sábado, em Maceió, diante 
do Operário. Vencendo, o 
time fica a dois pontos do 
CRB, melhora esse percen-
tual, mas não garante nada. 

Com adversários mais 
complicados pela frente, o 
CSA tem uma disputa direta 
com o próprio CRB, o Vasco 
da Gama e o Guarani. Seus 
jogos: Operário, Vasco da 
Gama, Vitória, Remo, Avaí, 
Confiança, Coritiba e Brasil 
de Pelotas, nessa sequência.

  Cruzeiro X Zumbi
Esses dois times, em dois 
jogos, vão disputar a partir 
deste final de semana a 
única vaga para a Primeira 
Divisão de 2022, em Alagoas. 
O primeiro jogo será em 
Arapiraca, com o jogo da 
volta em União dos Palmares, 

no domingo (31). Pelo que 
fizeram em campo, será um 
jogo bem equilibrado, sem 
favoritismo. Se a vaga ficar 
com o Cruzeiro, a cidade de 
Arapiraca terá dois represen-
tantes, o outro é o ASA. Se for 
o Zumbi, é o retorno de União 
ao futebol profissional.

ACESSO À FASE DE GRUPOS será disputada em duas partidas: mata-mataEsportes

O CRB está de olho no G-4 
da Série B desta temporada, 
mas já começou a trajetória 
para 2022. Na quinta-feira 
(22), o time regatiano venceu 
o River-PI por 2 a 1, pela pré-
-Copa do Nordeste, com 
dois gols do jovem Emerson 
Negueba. Com o resultado, 
o Galo confirmou a vaga na 
Terceira Fase da competi-
ção e vai enfrentar o Moto 
Club(MA), em jogos de ida e 
volta. A Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF) ainda 
não divulgou as datas.

Nome do jogo, o garoto da 
base que balançou as redes 
duas vezes, foi muito elogiado 
pelo técnico Allan Aal: “A gente 
procura dar oportunidade e 
valorizar todo o grupo, dentro 
da necessidade e da respon-
sabilidade que tínhamos de 
passar de fase. De forma geral, 
eu avalio de maneira muito 
positiva o que foi feito, pela 

postura do nosso time, prin-
cipalmente em encarar o jogo 
com entrega. Cometemos 
erros técnicos, até por falta de 
ritmo e entrosamento. A gente 
fica muito feliz pelo Emerson, 
que é um ativo do clube. Vem 
mostrando no dia a dia que 
tem um potencial enorme e 
a gente espera que dê retorno 
para o CRB, não só desporti-
vamente, mas também finan-
ceiramente”, disse Alan Aal. 

Para o treinador, apesar de 
ser uma fase de nível técnico 

mais baixo, o clube encara a 
fase preliminar do Nordestão 
com muita responsabilidade. 
“A gente dá uma importância 
muito grande para a Copa do 
Nordeste. Quebrar essa sequ-
ência de resultados negativos 
nessa reta final de competição 
é fundamental”, disse.

Segundo ele, além de 
buscar uma vaga no campe-
onato regional de 2022, esse 
tipo de jogo serve para fazer 
um “raio-x” do elenco. São 90 
minutos para “rodar” o plan-

tel e tirar o máximo de cada 
atleta. E a vitória diante do 
River-PI ainda quebra uma 
sequência de resultados ruins 
do CRB no Rei Pelé. 

“Vencer sempre é impor-
tante. Dá alegria ao torcedor, 
confiança aos jogadores, dá a 
certeza de que estamos cada 
vez mais no caminho certo 
e vamos brigar pelo acesso. 
A gente usou esse jogo para 
observar alguns jogadores, 
saber o que podem oferecer 
dentro das quatro linhas. Não 
fugimos da responsabilidade 
de vencer e ao mesmo tempo 
conseguimos colocar alguns 
jogadores mais perto do 
ritmo ideal de jogo. O saldo 
é muito positivo”, avaliou o 
técnico.

Allan Aal disse que, de uma 
forma ou de outra, essa vitó-
ria na pré-Copa do Nordeste, 
influencia na Série B, compe-
tição que pode garantir a 
ascensão à Série A. E por falar 
em Segundona, na entrevista 
coletiva pós-jogo o treinador 

demonstrou confiança. Disse 
que tem confiança e convic-
ção de que o Galo pode subir 
de divisão.

Mas apesar da positivi-
dade, o professor reconhe-
ceu que ainda precisa corrigir 
muita coisa no time e que o 
desempenho ainda não foi o 
esperado: “A gente esperava 
um resultado mais elástico e 
menos erros técnicos, mas a 
gente sabe que tem mais para 
dar e é preciso valorizar o que 
vem sendo feito”.

Segundo o comandante 
técnico, a análise da classifica-
ção precisa ser feita de forma 
mais detalhada: “A gente 
avalia não só pelo resultado, 
mas pelas oportunidades que 
criamos. Precisamos valorizar 
o que vem sendo feito de posi-
tivo, que não é pouca coisa. 
Erros acontecem e o desem-
penho oscila, mas temos que 
reconhecer a temporada e 
vamos brigar por algo maior, 
porque temos condições”, 
finalizou Allan Aal.

TIME ALTERNATIVO do Galo jogou o “feijão com arroz” e passou sem assombros pelo River-PI, no Estádio Rei Pelé                     

CRB decidirá vaga na Copa 
do Nordeste com o Moto Club
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CRB PRECISA VENCER  EM CASA e convencer pela Série B do Brasileiro

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  O que está acontecendo com o CRB?
Mesmo fora do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB ainda tem muita chance de 
conquistar o acesso à Série A, para o ano que vem, hoje, com mais de 40% de chances. Claro, 
não depende só dele. Precisa vencer, pelo menos, cinco dos sete jogos restantes e torcer por 
tropeços de clubes que estão na sua frente (atualmente o Coritiba, Botafogo, Goiás e Avaí), e 
olhar pelo retrovisor para a chegada de Vasco da Gama, Guarani e CSA. Mas a pergunta é: o 
que está acontecendo com o CRB?
A última vitória conquistada foi contra o Náutico, em Recife. De lá para cá, enfrentou CSA, 
Botafogo, Guarani e Vila Nova, com uma derrota e três empates. Por esses resultados, o 
CRB estacionou na quinta colocação e as cobranças começaram a surgir. Dinheiro não é 
problema: está tudo em dia. Premiação pelo acesso já foi acertada, alguns falando em R$ 3 
milhões e outros um pouquinho mais, R$ 4 milhões. Ambiente interno fechado e bom, com 
todas as condições necessárias para um bom trabalho.
O próximo adversário do CRB é o Coritiba, líder da competição, na terça-feira, em Maceió. 
Vencendo, mesmo que ainda possa ficar de fora entre os melhores pela combinação de resul-
tados, dará um passo importantíssimo para sua meta, levando em conta os últimos adver-
sários que terá pela frente, praticamente todos disputando seus jogos para fugir da parte de 
baixo da tabela. Nesse caso pode ser até mais difícil, mas o CRB formou um grupo melhor e 
voltar a vencer é mais uma questão de tempo.

Thiago Luiz
Estagiário

EMERSON NEGUEBA FEZ DOIS 

gols na partida contra o River-PI e garantiu o CRB na disputa pela vaga 

l Dois grupos já se movimen-
tam para  concorrer às eleições 
no CSA. A situação, com Omar 
Coêlho e o apoio do presidente 
Rafael Tenório, e a oposição, com 
Marcelo Brabo. Até aí tudo bem, 
era o que vinha sendo anunciado. 
Só que um fato novo começou a 
ser comentado essa semana: os 
RT juntos, outra vez;
 
l Com a maior rejeição de Omar 
Coelho, alguns conselheiros estão 
tentando juntar, novamente, 
Jacaré com Cobra D’Água: Rafael 
Tenório para a presidência do 
conselho e Raimundo Tavares 
como candidato à presidência 
do clube. Sou sabedor que  em 
eleição tudo pode acontecer, mas 
eles sentados à mesma mesa, 
acho muito difícil;
 
l Na verdade, a palavra não 
vale muito. Soube, também, 
que um dos RT até  aceita essa 
possibilidade e o outro  não falou 
nada ainda para os interessados. 
Isso ocorrendo, fica mais fácil ou 
mais difícil para o Marcelo Brabo? 
Pelas informações que tenho, ele 
não participa dessa arrumação. A 
informação ainda carece de uma 
apuração mais profunda. Juntar é 
fugir da disputa no voto.

  ALFINETADAS...
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MULHERES ALAGOANAS mostram seu poder, força e delicadeza

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalhaí

24 a 30 de outubro     |     2021 11O DIA Alagoas

PODEROSAS!

Na quinta-feira passada (21), a Pele Maceió 

reuniu esse time de mulheres poderosas 

para compartilhar experiências de vida e as 

novidades da clínica para o tratamento das 

regiões íntimas. Além do trio de médicas da 

Pele, Fayruss Costa, Bibiana Guimarães e 

Gabriela Guimarães, o evento contou com a 

participação da reumatologista Inês Cristina, 

a especialista em antiginástica Carol Garabini 

e da escritora Débora Biolchini. 

De um jeito leve e divertido, cada uma trouxe 

exemplos de como a mulher já nasce poderosa 

e como a pressão por uma pseudo igualdade 

entre os sexos tem levado a quadros de dores 

físicas e emocionais. 

Em resumo do muito que foi compartilhado, 

saímos de lá com a firme conclusão de que 

“o poder feminino reside na arte de gestar, 

transformar. Não está na força bruta e sim na 

beleza e na delicadeza”.

PARABÉNS!

A jovem empresária palmeirense Juci 

Costa é a aniversariante deste sábado. 

Saúde e paz! Plena e absoluta!

OFICINA SISTÊMICA

O Instituto Onukisan promove a Oficina de 

Constelação Familiar Forbernd@ 2021, no sába-

do, 6 de novembro, das 9h às 16h. As inscrições 

podem ser feitas através do link que está na Bio 

do @institutoonukisan. A Oficina faz parte do 

ciclo de treinamentos da Imersão FORBERND® 

que acontecerá entre 3 e 6 de novembro, reunindo 

consteladores de várias partes do Brasil.

ASSESSORIA

A Algo Mais Consultoria e Assessoria é a agên-

cia responsável pelo atendimento à imprensa 

no Trakto MKT Show 2021. Além da assessoria 

de imprensa e cobertura real time do evento, a 

agência fará o credenciamento dos jornalistas 

que estarão no Centro de Convenções nos dias 

18, 19 e 20 de novembro.

DESPEDIDA

Edjane Mello, uma das vozes mais conhe-

cidas do rádio alagoano, se despediu dos ou-

vintes do jornal da manhã da Jovem PAN na 

sexta-feira passada (22). Depois de 15 anos 

na emissora e 9 no comando do principal 

jornal, ela agora parte para novos projetos e 

conquistas.



Um dos veículos mais 
aguardados de 2021 chega 
ao mercado nacional depois 
de cumprir uma jornada 
diferente de qualquer outro 
lançamento que a Fiat tenha 
realizado em seus 45 anos de 
história no Brasil.Durante 
o ano, o público foi parte 
integrante e ativa junto ao 
primeiro SUV da marca total-
mente criado, desenvolvido 
e agora produzido no Polo 
Automotivo de Betim (MG). 
Em uma estratégia inédita 
na indústria automotiva 
brasileira, a Fiat surpreendeu 
o mercado antecipando a 
revelação do modelo na final 
no BBB 21, além de engajar 
o público em uma votação 
nacional com participação de 
mais de 380 mil votantes que 
escolheram o nome Pulse. 
A Fiat também desvendou 
partes do desenvolvimento 
do modelo em uma websérie 
de cinco capítulos que levou 
o consumidor para dentro da 
fábrica de Betim por meio da 

plataforma digital exclusiva 
para interação com o público 
(pulse.suv.com.br), que conta 
com cerca de 70 mil inscritos.
Líder do mercado brasileiro 
e sul-americano em 2021, 
com o Pulse a Fiat passa a 
disputar o segmento que 
mais cresce no país. De 2012 
até 2021, o B-SUV aumentou 
de 2,8% para 22,8% sua parti-
cipação de mercado; e saiu 

de dois para 18 concorren-
tes. Com um representante 
nesta categoria, a marca, que 
detém o maior crescimento 
nacional (7 pontos percen-
tuais de janeiro a setembro 
contra o mesmo período 
de 2020), reforça sua posi-
ção ao ampliar a cobertura 
de mercado: de 61% no ano 
passado para cerca de 90% 
em 2021.

O Mitsubishi Motors-
ports, rally de regularidade 
monomarca mais tradicio-
nal do Brasil, acontecerá no 
próximo dia 30 de outubro, 
em meio à exuberante paisa-
gem de Natal (RN), quando 
os participantes terão a opor-
tunidade de explorar a capa-
cidade todo terreno de seu 
Mitsubishi entre as dunas e 
praias da capital potiguar.O 
Mitsubishi Motorsports 
oferece a todos os proprietá-
rios de SUVs Mitsubishi 4x4 
a oportunidade de desbravar 

as mais belas paisagens do 
Brasil a bordo de seus veícu-
los, na companhia de seus 
familiares e amigos. As inscri-
ções são gratuitas e podem ser 
feitas a partir de amanhã no 
site www.mitsubishimotors.
com.brA prova que não exige 
nenhuma experiência dos 
participantes, nem mesmo 
carros preparados. Cada 
dupla, formada por piloto 
e navegador, faz um trajeto 
pré-definido pela organiza-
ção, respeitando o tempo e 
a velocidade estipulados na 

planilha distribuída antes 
da largada. As equipes mais 
regulares perdem menos 
pontos e são premiadas com 
troféus.Além deles, crianças 
a partir de 8 anos de idade 
até animais de estimação 
podem acompanhar tudo 
de dentro do carro.O rally é 
composto por três categorias 
que variam de acordo com a 
habilidade do participante: 
Turismo Light, Turismo e Pro, 
em ordem de experiência. 
Todas percorrem entre 140 
km e 150 km em cada etapa.

Compass é líder no 
segmento de SUVs 
com 315 mil unidade 
produzidas
Compass em inglês 
significa bússola, instru-
mento utilizado para 
navegação e orientação. 
De fato, o modelo foi 
como uma bússola que 
mostrou o caminho para 
a Jeep® chegar ao topo 
dos SUVs médios. Além 
de, no último mês, ter sido 
o segundo automóvel 
mais vendido no País pela 
primeira vez, ter alcançado 
seu segundo melhor mês 
na história e conquistado 
novamente a liderança 
entre os utilitários espor-
tivos, o Jeep Compass tem 
outro motivo para come-
morar: completa cinco 
anos desde que foi lançado 
e começou a ser produzido 
no Polo Automotivo de 
Goiana (PE).

Novo Citroën 
C3 vai trazer 
desenvolvimento 
local e plataforma 
moderna e flexível
O Novo Citroën C3, que 
será produzido na fábrica 
de Porto Real (RJ), teve, 
desde a sua concepção, o 
protagonismo das equipes 
de engenharia da América 
Latina para desenvolver 
um veículo totalmente 
conectado com as 
expectativas dos clientes 
brasileiros e latino-ameri-
canos. Além disso, traz a 
responsabilidade de ser o 
primeiro de uma família 
de três veículos que serão 
desenvolvidos e produzi-
dos na região nos próxi-
mos três anos. Com muita 
versatilidade e personali-
dade, o Novo C3 chegará 
com uma excelente altura 
livre do solo, capô elevado 
e uma posição alta para 
o motorista, além do 
conforto característico 
da Citroën, com um dos 
melhores espaços inter-
nos do segmento.
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A constelação da Stellantis ganhou mais uma estrela com a chegada do Pulse
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   Igor Pereira   |  igor93279039@hotmail.com

Jornalista

O DIA Alagoas

Fim do mistério: o 
lançamento da nova 
Honda NT1100 acaba 
de ser anunciado
A máquina é uma espécie 
de irmã da AfricaTwin e 
é voltada aos aventurei-
ros que gostam de viajar 
de moto. Ela terá duas 
versões, uma manual e 
outra com transmissão 
DCT. A suspensão é leve, 
de fácil manuseio e curso 
alongado. Destaque para 
o motor de dois cilin-
dros de 1.084 cm³, de 8 
válvulas e refrigeração 
líquida, que gera 102 cv 
a 7.500 rpm, com torque 
máximo de 10,6 kgf.m 
em 6.250 giros, o mesmo 
empregado em sua “irmã 
aventureira”. 
A nova Honda NT1100 
também tem um apelo 
versátil, oferecendo uma 
pilotagem divertida no 
turismo ou mesmo em 
um passeio mais rápido. 
O painel conta com uma 
tela ajustável em 5 dire-
ções e defletores supe-
riores e inferiores, que 
protegem contra o vento.
Como as dimensões são 
compactas, a condu-
ção urbana também 
é favorável. O assento 
possui 820 mm de altura 
e comporta duas pessoas 
com bastante conforto. 
A posição de pilotagem 
é mais flexível e permite 
que você consiga manter 
uma tocada relaxada.
Além disso, a NT1100 
é carregada com um 
tanque de combustível de 
20L, que alcança cerca de 
400 km no modo WMTC.

   DUAS  |  RODASFiat Pulse, SUV mais esperado 
do ano de 2021 no Brasil

Natal (RN) é o próximo destino 
do Mitsubishi Motorsports
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Este material devia ter sido publicado na semana passada. O evento se realizou, mas 
decidimos publicar assim mesmo, para divulgar o acontecimento.

Vamos ler!
Abraços,

Luiz Sávio de Almeida

Oeste Alagoano:
ampliando

olhares!

Paula Francinete Rubens de Menezes

Raimundo Eliete Cavalcante
Luiz Rubens Alcântara Bomfim

Eliseu dos Santos Gomes
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Em 8 de maio deste ano, o curso de 
Especialização em História de Alagoas 
deu início às suas atividades no Insti-
tuto Federal de Alagoas (Ifal/campus 
Maceió); porém o germe de sua forma-
ção começa entre 2010 e 2011, através 
da articulação entre os grupos de estudo 
Índios de Alagoas: cotidiano e etno-
-história, coordenado pelo professor 
Luiz Sávio de Almeida, e o Grupo Estudos 
Memória, Tecnologia e Etno-história de 
Alagoas (Gemteh), ligado à coordenação 
de Ciências Humanas da mesma insti-
tuição. Naquele momento, começamos 
o diálogo entre diferentes grupos e/ou 
movimentos sociais periféricos. Consi-
derávamos necessário abrir um canal 
de comunicação e formação acadêmica 
entre esses segmentos, a sociedade e 
alguns estudiosos e pesquisadores da 
Universidade Federal de Alagoas (Ufal) e 
do Ifal. Essa articulação recebeu o nome 
de Agenda Alagoas.

O grupo Agenda durou pouco, mas 
o suficiente para realizar alguns encon-
tros, debates e atividades de formação 
com temáticas ligadas a pesquisa ou a 
própria realidade social e política dos 
seus membros, a exemplo de alguns 
grupos periféricos de Maceió e de alguns 
movimentos sociais indígenas e negros, 
além de temáticas trazidas pelos profes-
sores e estudantes da Ufal e do Ifal. 
Estava lançado o esboço do que viria a 
ser as primeiras ideias de um curso lato 
sensu em História de Alagoas, embora 
isso só viesse a ocorrer dez anos depois, 
a partir de muito diálogo provocado pelo 
professor Sávio de Almeida. Ou seja, 
começamos a pensar, a partir do grupo 
Gemteh, em um curso tomando como 
base teórico-metodológica a formação 
do nosso povo, sua história afro-brasi-
leira e indígena, suas relações de traba-
lho e de gênero, além do seu cotidiano, 
formação do espaço e do poder.

Essa proposta começa a se tornar 
efetiva com o início do curso e a reali-
zação das primeiras disciplinas, sobre-
tudo a partir da Formação do Espaço 
Alagoano, ministrada pelo professor 
Luiz Sávio de Almeida, que além de levar 
a reflexão e instigar os alunos para uma 
crítica dos fundamentos da história 
alagoana, foi responsável pela formação 
de alguns grupos de estudo e pesquisa, 
dentro e fora do curso. Dentre os prin-
cipais, destacamos o grupo Alagoas: 
conhecimento e poder, cujo objetivo 
é debater e contribuir para a democra-
tização do conhecimento produzido 
sobre Alagoas; Índios de Alagoas, que 
busca uma nova perspectiva de aborda-
gem acadêmica, voltado para as relações 
produtivas e de poder; e o grupo Oeste 
Alagoano; novos olhares, chamando a 
atenção para a necessidade de consoli-
dar e ampliar uma linha de estudo sobre 
a região sertaneja. Todos esses grupos 
contam com a minha participação e a 
do professor Sávio de Almeida, além dos 
alunos do curso Edvaldo Nascimento 
(Oeste Alagoano) e Cássio Junio (Índios 
de Alagoas), entre outros pesquisadores 
e instituições.

O grupo Alagoas já realizou seu 
primeiro seminário, abordando a ques-
tão da reforma agrária em Alagoas, a 
partir da tese do professor Dr. Clau-
demir Martins (Ifal Piranhas); o grupo 
Índios de Alagoas está na fase de estudos 
e pesquisa; já o grupo Oeste Alagoano 
realizará seu primeiro seminário neste 
mês de outubro. Trata-se do Seminário 
Sertão: Lembranças e Memórias, que 
será realizado nos dias 19 e 21 de outu-
bro, às 19h30, e contará com a parti-
cipação de estudiosos, pesquisadores 

e memorialistas sobre o sertão alago-
ano e nordestino. Será uma transmis-
são online, através do YouTube do Ifal 
(campus Maceió).

Nosso objetivo, enquanto curso de 
Especialização em História de Alagoas, 
é contribuir para o fomento do estudo e 
pesquisa sobre a formação histórica do 
nosso povo e de suas regiões, a exemplo 
daquele e daquelas, respectivamente, 
que serviram de base para a criação do 
próprio curso e que foram/serão trata-
dos pelas suas disciplinas.

O curso de especialização em história de
Alagoas no debate sobre o oeste alagoano
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O Grupo de Estudo Oeste Alagoano: Ampliando 
Olhares - GEOAL tem como finalidade estudar, 
estimular e divulgar produções sobre a região, 
chamando atenção para a necessidade de consoli-
dar e ampliar novos estudos. Fazendo-se de grande 
importância para as produções acadêmicas na 
região, principalmente, considerando o aumento 
quantitativo de estudantes/pesquisadores que vem 
se formando com a interiorização das Universida-
des. 

O processo de interiorização das universidades, 
além promover mudanças econômicas, evidencia 
transformações socioculturais, como o aumento 
na valorização da história local, demonstradas nas 
pesquisas acadêmicas que trazem novas perspecti-
vas sobre temas regionais. Entretanto, ainda existe 
uma grande dificuldade de se fazer pesquisa nessas 
regiões, principalmente causadas pela falta de 
arquivos com documentação sobre a região. 

A partir da necessidade de dinamizar pesquisas 
sobre o Oeste Alagoano, nota-se a grande impor-
tância do GEOAL para o espaço acadêmico, prin-
cipalmente, para estudantes e pesquisadores que 
estão ingressando nessas linhas de estudos. O 
GEOAL manterá atividades de editoração, realiza-
ção de encontros, rodas de conversa e seminários, 
o que dará espaço para os estudantes/pesquisa-
dores apresentarem os seus trabalhos e debaterem 
suas pesquisas com outros estudantes, podendo, 
assim, terem outras visões acerca do mesmo tema 
e fomentar novas perspectivas.

Essas novas perspectivas serão de grande impor-
tância para os estudantes/pesquisadores conso-
lidaram e construírem suas linhas de pesquisa, 
evidenciadas no aumento de produções acadê-

micas que trazem novos olhares sobre a formação 
regional, trabalhos como artigos, monografias, 
dissertações e teses, contribuindo, também, com o 
aumento de material bibliográfico disponível para 

os estudantes/pesquisadores utilizarem como refe-
rencial nas suas pesquisas. 

As rodas de conversas e seminários, além de 
contribuírem na ampliação de olhares sobre temas 
específicos e estimular os estudantes a buscarem 
ideias diferentes e inovadoras para complementa-
rem a sua formação, também conseguem apresentar 
novos estudantes a professores/pesquisadores expe-
rientes, corroborando para discussões que podem 
gerar parcerias benéficas tanto para estudantes 
como para os próprios professores, como novos 
projetos de extensão e até parcerias de Orientação.

No primeiro seminário trazido pelo Grupo de 
Estudo Oeste Alagoano: Ampliando Olhares, inti-
tulado como Memória e Lembranças do Sertão, o 
Grupo traz memorialistas muito importantes para 
debater sobre como ocorreu/ocorre a formação 
histórica dessa região, considerando que essa forma-
ção deve ser estudada além das fronteiras políticas-
-administrativas.

Esse seminário, além de ser de grande impor-
tância para preservação histórica cultural da região, 
também tem grande importância para os estudan-
tes, principalmente, regionais que terão contato com 
essas histórias e com as pessoas que trabalham para 
preservá-la, podendo, assim, a partir das questões 
levantadas em debates, contribuírem com a preser-
vação e a propagação das lembranças da vida serta-
neja. 

Posto isso, a partir dos trabalhos propostos pelo 
grupo, o GEOAL se faz de grande importância para 
os estudantes e para os novos pesquisadores, divul-
gando novos temas e trabalhos, e conectando redes 
de conhecimentos necessárias para começar e dar 
continuidade a inúmeras linhas de pesquisa. 

Durante esses dez anos de atuação profissio-
nal na Universidade Federal de Alagoas – Campus 
do Sertão, cuja sede se localiza no município de 
Delmiro Gouveia, pude encontrar no sertão alago-
ano um lócus de estudo e de investigação, um 
espaço plural, diverso e multifacetado, um territó-
rio bastante representativo do ponto de vista, histó-
rico, geográfico, cultural. 

Nesses dez anos, por meio de minha atuação 
enquanto líder do Grupo de Estudos em História 
da Cultura Escrita (GEHCE), pude realizar estudos 
voltados à cultura do escrito, buscando revelar a 
funcionalidade das práticas sociais de leitura e de 
escrita em recortes temporais específicos. Parte 
dessas investigações vem se realizando em orienta-
ções de trabalhos de conclusão de curso e pesquisa 
por meio de projeto do PIBIC, no curso de Letras. 

Em nossa atuação, o interesse é interpretar as 
práticas sociais de leitura e de escrita, desvendando 
os sujeitos envolvidos, o período, o que e como tal 
objeto foi dado a ler e a escrever, por meio de que 
ferramentas, para se compreender o para quê e os 
propósitos com os quais tal prática se evidenciou 
em textos escritos ou falados. 

Por meio das orientações, já conseguimos iden-
tificar esses aspectos no uso de livros didáticos de 
língua portuguesa adotados para escolas públi-
cas da cidade de Delmiro Gouveia, na segunda 
metade do século XX; na “reconstrução” da memó-
ria docente e sua relação com as práticas de ler e 
de escrever, desde a infância até a atuação como 
professora da educação básica, na primeira metade 
do século XX; na análise dos usos da literatura de 

cordel como recurso para se ter acesso à informa-
ção,  à cultura escrita “pelo ouvido”, por meio das 

Rodas de conversa, no final da primeira metade do 
século XX, no Povoado Cansanção, mas também em 
estudos da prática epistolar de Delmiro Gouveia, 
mais especificamente cartas de amor de sua auto-
ria.

Nessa trajetória de pesquisa, o sertão alagoano 
foi se tornando espaço privilegiado para tais estudos.

Atualmente, por meio de nossa atuação no 
Laboratório de Estudos e Documentação Linguís-
tica e Literária (LEDoLL) e no Projeto Para a História 
do Português Brasileiro (PHPB) – Equipe Regional 
Alagoas, buscamos “reconstruir” usos linguísticos 
e literários de fases pretéritas da língua portuguesa, 
em especial, do português usado em território 
alagoano.

Nossa vivência hoje, mais atualmente, se filia, 
passa a integrar, o Grupo de Estudos Oeste Alago-
ano (GEOAL), importante espaço de integração, 
debate e socialização de saberes sobre essa região 
do estado, desvendando aqueles aspectos histó-
ricos, geográficos, culturais, e para nós, precisa-
mente, aspectos linguísticos e literários. 

Nossa atuação, no GEOAL, se dará com o propó-
sito de investigar a produção impressa em pleno 
sertão alagoano, com a publicação do Correio da 
Pedra, jornal que circulou na região entre os anos 
1918 e 1930, sendo impresso pela Fábrica da Pedra, 
com o primeiro número publicado  no dia 12 de 
outubro de 1918.

Desejamos sucesso ao GEOAL.
Viva a pesquisa!
Viva a ciência!

O Grupo de Estudo Oeste Alagoano: Ampliando Olhares

Um locus de estudo e de investigação
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COMPRE autores alagoanos na Quilombada.

O Curso de Especialização em História de 
Alagoas veio preencher uma lacuna na pós-gradu-
ação pública alagoana. É imensurável a contribui-
ção deste curso para a formação de um pensamento 
sobre Alagoas que inclua os que, historicamente, 
foram invisibilizados. Isso já se efetiva na represen-
tatividade de alunos das diversas regiões do Estado 
que integram o curso. São oriundos do Litoral 
Norte e Sul, região metropolitana de Maceió, Zona 
da Mata, Agreste e Sertão, de forma a alcançar todo 
o território de Alagoas. Na composição da turma, 
os alunos/pesquisadores integram grupos sociais 
também historicamente silenciados. São oriundos 
de comunidades remanescentes de quilombos, 
indígenas, membros da comunidade LGBTQI+, de 
diferentes crenças religiosas, vindos, em sua maio-
ria, de escolas públicas. Esse perfil dos estudantes 
demonstra que essa especialização inclui, efeti-
vamente, o povo que forma Alagoas. Cito ainda a 
diversidade de temas e abordagens nas pesquisas 
e estudos em desenvolvimento como Trabalho de 
Conclusão de Curso – TCC, demonstrando a impor-
tância dessa pós-graduação.

No percurso dessa especialização, foi a Disci-
plina Formação Histórica de Alagoas, como disci-
plina tronco do curso, que plantou o germe para 
um outro olhar sobre a historiografia produzida e 
a que se produz sobre Alagoas. Capaz de enxergar 
fundamentalmente os excluídos, os produtores 
da riqueza, desprovidos de condições mínimas de 
sobrevivência, os filhos do trabalho. 

Pensar Alagoas, a partir das reflexões promovi-
das por essa disciplina, tornou-se um aprendizado, 
principalmente se considerarmos que a biblio-
grafia clássica, até então produzida sobre Alagoas, 
é marcada pela oposição entre a história do leste 
e do oeste. Neste sentido, podemos dizer que é 
incompleta a história produzida sobre Alagoas pela 
ausência de estudos do oeste que possam ajudar a 
entender as teias e malhas de um desenvolvimento 
econômico, político, social e cultural desta região. 

As aulas do Professor Luiz Sávio de Almeida 
estimularam o debate e provocaram encontros que 
realizamos, virtualmente, com a inestimável parti-

cipação do Professor Amaro Hélio Leite da Silva, 
coordenador da Especialização. Dessas conversas 
surgiu a proposta de criação de um grupo de estudo 
que pudesse estimular estudantes e pesquisado-
res a realizar pesquisas sobre essa região. Eis que 
surge, então, o Grupo de Estudo Oeste Alagoano. 
É fato que existe uma imensa agenda de pesquisa 
sobre o Oeste, ocasionando inquietações e inicia-
tivas em diversas frentes de pesquisas. 

Considerando que a formação histórica do 
Oeste alagoano deve ser estudada indo além das 
suas fronteiras político-administrativas – o que 
significa pensá-lo de forma integrada com o Sertão 
pernambucano, sergipano e nordeste da Bahia –, 
o grupo realizará seu primeiro seminário. Para 
isso, trará o aporte de memorialistas daquelas 
áreas. Eles são autores essenciais, responsáveis em 
grande parte pela preservação das lembranças da 
vida sertaneja. 

O nosso seminário intitula-se “Sertão, Memó-
ria e Lembranças”, e acontecerá nos dias 19 e 21 

de outubro, em formato virtual. Os memorialistas 
convidados são da mesorregião da Cachoeira de 
Paulo Afonso, com vivências e contribuições em 
diversas áreas. 

No primeiro dia teremos a participação de 
Raimundo Eliete Cavalcante, abordando o tema 
Memória: Terra e o Sertão sergipano. Com militân-
cia na Comissão Pastoral da Terra – CPT, é Geógrafo 
por formação. Pesquisador e historiador dos movi-
mentos sociais do Nordeste do Brasil. 

Ainda no primeiro dia, teremos a participa-
ção de Paula Francinete Rubens de Menezes com 
o tema Memória: Núcleos de Povoamento no 
Sertão Pernambucano. Sócia fundadora e atual 
presidente do Instituto Geográfico e Histórico de 
Petrolândia – IGHP. Graduada em Pedagogia pela 
Universidade Federal de Pernambuco. Autora do 
livro “O Jatobá que Virou Mar”, e coordenadora 
do projeto Memória de Petrolândia no Museu 
da Pessoa, que desde 2015 tem se empenhado 
na pesquisa documental e registro de memórias 
sobre a história de Petrolândia/PE. 

No dia 21 de outubro, será a vez de ouvirmos 
Eliseu dos Santos Gomes com o tema Memória: 
Fauna e Flora no São Francisco. Empresário do 
setor de turismo. Produtor rural e ativista ambien-
tal do bioma caatinga e do Rio São Francisco. Apai-
xonado pelo sertão da Cachoeira de Paulo Afonso.

Finalizando o seminário teremos a partici-
pação de Luiz Rubens Alcântara Bomfim, com o 
tema Memória: A ferrovia Sertaneja. Formado em 
Economia pela Universidade Federal de Pernam-
buco - UFPE (1982), pós-graduado em Turismo 
e Desenvolvimento Sustentável pela Universi-
dade do Estado da Bahia UNEB (2004). Membro 
da SBEC – Sociedade Brasileira de Estudos do 
Cangaço com sede em Mossoró no Rio Grande do 
Norte, e Membro do Conselho Consultivo do Cariri 
Cangaço, com sede em Fortaleza Ceará, é autor de 
19 livros. 

Essa diversidade de temas tem por objetivo 
promover e estimular reflexões que contribuam 
para pensar o extremo oeste, além das fronteiras 
político-administrativas. Todos estão convidados. 

Memórias e histórias do oeste alagoano
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