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Gasolina a 
R$ 7; tem como

encher o tanque 
desse jeito?
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Fraude leva à anulação de 
concursos na área da SSP

INVESTIGAÇÕES POLICIAIS REVELAM QUE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUOU NOS CONCURSOS DA PM, PC E BOMBEIROS
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   ELEIÇÃO

OAB/AL tem orçamento 
anual de R$ 7,8 milhões
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   JOGO DURO

Rafael Tenório faz promessa 

difícil de ser cumprida no CSA
Página 10

Vereador simula o 
próprio sequestro 
e a Polícia Civil 
descobre esquema

   DEU RUIM

Não deu certo o plano do 
vereador por Boca da Mata, 
Remerson “Varela” (PP) de 
simular o próprio sequestro 
e de ter sido assaltado e obri-
gado a transferir o dinheiro 
que tinha em suas contas 
para os “bandidos”. O carro 
dele de fato foi incendiado 
mas, segundo a polícia, isso 
também fazia parte do plano 
fracassado do vereador. Ele 
agora vai responder por 
comunicação falsa de crime 
e pode ter a prisão solicitada, 
caso fique comprovado que 
ele queria fraudar a segura-
dora do carro. O vereador já 
responde a um processo por 
estupro de vulnerável.   Página 4

REMERSON ´VARELA´ FEZ

Vídeos denunciando o falso sequestro

   HOTÉIS EM MACEIÓ

Feriadão em Maceió com 
mais de 90% de ocupação 

Levantamento realizado 
pela Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis (ABIH) 
mostra que o final de semana 
prolongado com o feriado de 
Finados dará uma ocupação de 

mais de 90% da rede hoteleira 
em Maceió. Isso corresponde 
a 15% maior que o registrado 
no mesmo período do ano 
passado, quando a ocupação 
média foi de 79%. Em outro 

levantamento realizado pela 
Booking.com, Maceió fica  
em primeiro lugar entre os 
destinos mais desejados do 
Nordeste e o segundo a nível 
nacional, para o feriado de 

Finados. Neste estudo, foram 
analisadas as reservas feitas 
pelos brasileiros, em destinos 
de praia de todo o país, com 
estadias entre 29 de outubro e 
2 de novembro de 2021.     Página 5

NA RETOMADA, MACEIÓ

Tem ocupação de mais de 90% para o feriadão e fica em primeiro lugar entre os destinos mais desejados do Nordeste e em segundo lugar entre os nacionais
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OMAR AZIZ: “Acusados serão responsabilizados pelos crimes que cometeram”

2 O DIA Alagoas

Expressão

EDITORIAL

“Entre mortos e feridos - milhões”:  óbitos, familiares e 

amigos, e os sequelados da Covid-19, cuja frase de efeito, 

chama atenção para a inércia do governo federal no 

combate à doença.  Bem que a dramática frase poderia 

constar do resumo do relatório final da CPI da Covid-19. A 

bem da verdade, com outras palavras e mais duros argu-

mentos, a comissão, criada para investigar a responsabili-

dade do governo, no que já é considerado a maior tragédia 

sanitária do Brasil, sinaliza esse entendimento, apontando 

no documento as ações e omissões estatais durante a 

pandemia. 

Em trecho do relatório, o senador Renan Calheiros, relator 

da CPI, destaca que o comportamento de Bolsonaro “cola-

borou para gerar uma monstruosa tragédia, na qual alguns 

milhares de brasileiros foram sacrificados”.  A indignação 

do relator dá o tom de que essa CPI marcará a história 

responsabilizando o presidente e seu séquito de auxili-

ares pelos crimes cometidos. No caso de Bolsonaro, entre 

outros, está sendo acusado por crimes contra a humani-

dade e de responsabilidade. Este último, pode resultar em 

impeachment.  

Mesmo que esse não seja o desfecho, a CPI da Covid-19 é 

histórica pois desnudou uma fileira de atos que culmina-

ram, até então, com a morte de mais de 600 mil pessoas. O 

sentimento, portanto, é de que esta comissão não acabará 

em pizza. Segundo o presidente da CPI, senador Omar 

Aziz (PSD-AM), o relatório final não será arquivado sem 

produzir efeitos: os acusados serão responsabilizados 

pelos crimes cometidos.  

 Antes que os defensores do governo levantem o “ingênuo” 

argumento de que Bolsonaro não criou o vírus, na 

estúpida tentativa de “tapar o sol com a peneira” e negar os 

fatos, registrem-se os esforços presidencial para acelerar 

a propagação do vírus. São inúmeros vídeos com discurso 

negacionista: desde a “gripezinha” e imagens de Bolso-

naro provocando aglomerações, incentivo ao não uso 

de máscaras e ao distanciamento social até recomendar 

remédios cuja eficiência para o combate ao vírus não tem 

comprovação científica. Não se pode esquecer, também, 

do deliberado atraso na aquisição de vacinas. 

O evidente descaso do governo com a saúde pública 

envolve muitos outros “lances”, como o gabinete paralelo 

- órgão clandestino cujo objetivo era aconselhar o presi-

dente com informações às margens do escopo científico 

e a apostar na chamada imunidade de rebanho. A referida 

imunidade, que consiste na contaminação natural – 

fora alcançada pelo governo. Não no fortalecimento do 

organismo à ação viral, mas no tocante à contaminação da 

mente de incautos, foi um verdadeiro sucesso.  

Fazendo alusão ao “tudo acaba em pizza” no Brasil, o 

enfrentamento da pandemia pelo governo parece que teve 

esse tom de celebração: entusiasmo na defesa de trata-

mento ineficaz e piadas presidenciais marcaram esses 

momentos. Com essa pizza indigesta, o governo federal 

“assentiu com a morte de brasileiros e brasileiras”.

Uma CPI sem pizza
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EXPEDIENTE

O servidor público é um sujeito controverso. Seu dia é 
comemorado em 28 de outubro. A data foi instituída no 
governo do presidente Getúlio Vargas, por meio da criação 
do Conselho Federal do Serviço Público Civil, instituído 
pela Lei 284, de 28 de outubro de 1936. Em 28 de outubro de 
1939, Vargas lançou o Decreto-Lei nº 1.713, que dispõe sobre 
os direitos e deveres dos que prestam serviços públicos. Em 
1943, também em 28 de outubro, a data foi incluída no calen-
dário oficial do país mediante a edição do Decreto-Lei 5.936.

Nas diversas repartições públicas, encontramos servi-
dores com características peculiares. Existem aqueles que 
são extremamente dedicados às atribuições inerentes ao 
cargo ou função, e existem aqueles que consideram o serviço 
público “um favor” prestado à sociedade. Encontramos servi-
dores públicos que realmente servem ao público com maes-
tria, honra e dedicação, fazendo jus aos seus vencimentos 
mensais. Entretanto, existe uma parcela desses servidores 
que abusa dos direitos garantidos por lei. Faltam demasia-
damente ao trabalho, não atendem com educação e respeito 
aos sujeitos que necessitam de seus serviços e ficam extre-
mamente aborrecidos quando seu chefe imediato questiona 
sobre o cumprimento de suas obrigações profissionais. Exis-
tem outros ainda que se sentem superior aos demais indi-
víduos sociais, enfatizando que são servidores concursados 
e que seu emprego está garantido, independentemente do 
cumprimento ou não de seu trabalho.

Regularmente ouvimos relatos integrantes da socie-
dade reclamando do péssimo atendimento dos servidores 
públicos. Em escolas, serviços essenciais como secretaria 
escolar, em que o atendimento deveria ser de acordo com o 
horário de entrada dos estudantes, pois muito pais e mães 
acompanham seus filhos até a instituição de ensino e apro-
veitam o momento par resolver pendências, encontraram a 
secretaria vazia, e aguardam horas, sem saber ao certo se vai 
chegar algum funcionário naquele período para atendê-los. 
Professores que chegam atrasados constantemente ou faltam 
demasiadamente para o cumprimento de suas funções. Nos 
postos públicos de saúde, depois de terem esperado meses 
para agendar uma consulta, no dia e hora marcados, espe-
ram entre 3 e 4 horas ou mais pela chegada do profissional 
especialista para iniciar o atendimento. Em determinadas 
repartições públicas, os indivíduos ficam receosos em solici-
tar uma mísera informação, pois são recebidos com grosseria, 
quando não ignorados.

São situações delicadas. Em contrapartida, encontra-
mos servidores públicos que se dedicam com bravura ao seu 
trabalho. Cumprem seu horário de trabalho com afinco. Aten-
dem e servem ao público com dedicação e zelo. Tornar-se um 
servidor público que serve ao público deve estar além dos 
atributos financeiros. Deve ser um trabalho, cargo ou função 
visto com honraria. Parabéns à todas servidoras e servidores 
públicos que se orgulham de servir ao público com respeito, 
dedicação e dignidade nos atributos de suas funções!

Servir ao público

   ARTIGO  |  Elly Mendes *

* ellymendes71@gmail.com



SEPLAG AVISA QUE cancelamento dos concursos está previsto nos editaisPoder

O governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
do Planejamento, Gestão 
e Patrimônio de Alagoas 
(Seplag), cancelou, na sexta-
-feira (29), todos os concursos 
em andamento da Secretaria 
de Segurança Pública. Com 
a decisão, estão cancelados 
os concursos da Polícia Mili-
tar, Polícia Civil e Corpo de 
Bombeiros. As datas para a 
realização de novas provas 
objetivas devem ser divulga-
das em breve.

De acordo com nota à 
imprensa, a Seplag reconheceu 

que os certames foram cance-
lados por conta das fraudes já 
constatadas pela investigação 
da Polícia Civil de Alagoas.  “Os 
resultados preliminares da 
investigação em andamento 
deixam clara a impossibilidade 
da plena identificação de todos 
os que se beneficiaram com o 
crime, de forma que impede a 
exclusão apenas dos envolvi-
dos no esquema”.

A Secretaria levou em 
consideração o resultado da 
primeira fase da Operação 
Loki, que desmantelou um 
braço da máfia do concurso 
no Nordeste, prendendo 18 
suspeitos de envolvimento 
nas fraudes. Durante a opera-

ção, um dos chefões do grupo 
criminoso, Flávio Luciano 
Nascimento Borges, de 38 
anos, foi preso numa casa de 
luxo, no bairro Portal do Sol, 
em João Pessoa/PB. 

Os fraudadores, de acordo 
com a investigação da Polícia 
Civil, montavam uma banca 
de especialistas em cada maté-
ria do concurso correspon-
dente e, por meio de um ponto 
eletrônico, passavam todo 
o gabarito da prova para os 
candidatos que pagaram pelas 
vagas.  A primeira fraude cons-
tatada foi no concurso da PM, 
mas com a polícia encontrou 
indícios de irregularidades nos 
demais certames da Secretaria 
de Segurança. 

De acordo os delegados 
da Polícia Civil alagoana, que 
participaram da Operação 
Loki, esse grupo criminoso 
utilizava pontos eletrônicos 
e mensagens para celulares 
visando fraudar os certames. 
“O modus operandi da organi-
zação criminosa (Orcrim) era 
ponto eletrônico e repasse de 
SMS para aparelhos selecio-

nados”, explicou o delegado 
Gustavo Xavier, da Polícia Civil 
de Alagoas. 

A operação, deflagrada no 
dia 21 de outubro, pela Polícia 
Civil de Alagoas, contou com 
o apoio das Polícias Civis de 
Pernambuco, Sergipe e Para-
íba. Com base em decisão 
judicial, os policiais cumpri-
ram mais de 80 mandados de 
busca, apreensão e prisão, em 
26 cidades, nos quatro Esta-
dos. Foram apreendidos 70 
aparelhos celulares; 18 note-
books; seis computadores; três 
pontos eletrônicos; 11 relógios 
digitais e R$ 129 mil. 

EDITAL 
Dada à extensão da fraude, 

o Governo do Estado optou 
pelo cancelamento de todos os 
certames. Segundo a Seplag, a 
decisão está respaldada pelos 
editais dos concursos. “Se, 
a qualquer tempo, for cons-
tatado, por meio eletrônico, 
estatístico, visual, grafológico 
ou por investigação policial, 
que o candidato se utilizou de 
processo ilícito, suas provas 

serão anuladas e ele será auto-
maticamente eliminado do 
concurso público”.

A decisão da Seplag levou 
em consideração o compro-
misso do governo do Estado 
pela lisura dos certames. 
Apesar dos prejuízos que os 
candidatos tiveram, com 
o cancelamento dos três 
concursos, pior seria se o 
resultado continuasse eivado 
de erros. Só o concurso da 
PM/AL recebeu mais de 67 
mil inscritos, que concorrem a 
1.060 vagas, sendo 1.000 para 
soldado combatente e 60 para 
oficial.

A Seplag divulgou ainda 
que a decisão pelo cancela-
mento das provas foi comuni-
cada à Justiça e que não será 
cobrada novas taxas aos inscri-
tos. “A Secretaria lamenta a 
medida, mas justifica com a 
decisão se fez necessária para 
assegurar que apenas os candi-
datos que, de fato, possuam as 
qualificações necessárias ao 
ingresso no serviço público 
sejam os verdadeiros aprova-
dos”, diz a nota. 

TODOS OS CERTAMES DA ÁREA DA SSP estão sob investigação de suspeita de fraude; inscritos terão que fazer novas provas

Estado cancela concursos da 
PM, PC e Corpo de Bombeiros
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Ricardo Rodrigues
Repórter

Disputa pela OAB/AL envolve
uma receita de R$ 7,8 milhões

A disputa pelo comando 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil em Alagoas (OAB/AL) 
envolve um orçamento anual 
milionário, estimado em mais 
de R$ 7,8 milhões. Além disso, 
está em jogo também a indica-
ção de nomes para compor o 
pleno do Tribunal de Justiça de 
Alagoas (TJ/AL), por meio do 
chamado Quinto Constitucio-
nal, que dá direito a uma vaga 
de desembargador. Por isso, 
as eleições para o triênio 2022-
2024, estão dando o que falar. 
Nos bastidores, os ânimos 
estão acirrados e há inclusive 
um pedido de impugnação de 
uma das chapas. 

Duas chapas disputam 
o pleito, marcado para 19 de 
novembro. A chapa 1, “OAB 
Com Você”, é composta pelos 
candidatos Ednaldo Maio-
rano (presidente); Manuela 
Gatto (vice); Júlia Nasci-
mento (secretária-geral); 
Jayme Canuto (secretário-
-geral adjunto); Márcio Rocha 

(tesoureiro). A chapa 2, “OAB 
Arretada”, é composta pelos 
candidatos Vagner Paes (presi-
dente); Natalia Von Sohsten 
(vice); Henrique Vasconcelos 
(secretário-Geral); Any Caro-
line Ayres (secretário-Geral 
adjunto); Victor Pontes de 
Maya (tesoureiro). 

O presidente da Comis-
são Eleitoral, Adriano Avelino, 
ressalta que espera um pleito 
com poucas intercorrências, 
assim como nas últimas elei-
ções, que aconteceram em 
2018. “Espero que tenhamos 
um pleito com mais equilí-
brio e maturidade. Entendo 
que nós advogados temos 
que dar exemplo à sociedade. 
As eleições da Ordem têm 
que ter um nível que mostre 
como deve ocorrer a escolha 
de seus representantes, reafir-
mando a democracia que nós 
pregamos, com o objetivo de 
conscientizar a sociedade”, 
pontuou Avelino.  

Segundo ele, a Comissão 
Eleitoral publicou, na semana 
passa, uma resolução estabe-
lecendo as regras sobre publi-

cidade, debates e sabatinas. 
Atualmente a OAB Alagoas 
possui 20 mil advogados inscri-
tos, mas a sua grande maioria 
não deve votar por diversas 
razões: ou estão aposentados 
e não advogam mais, ou exer-
cem cargos incompatíveis 
com a advocacia, ou estão 
inadimplentes, entre outros. 
“Estimamos que apenas 7 a 
8 mil estejam aptos”, informa 
Rafael Maynart, da assessoria 
de imprensa da OAB/AL.

A posse oficial da direto-
ria eleita acontece sempre 
no dia 1º de janeiro do ano 
subsequente ao pleito. Neste 
caso, 1º de janeiro de 2022. Há 
também a posse festiva, que 
ocorre conforme o desejo do 
presidente vitorioso. Ques-
tionado sobre a possiblidade 
do advogado inadimplente 
votar, Rafael afirmou que até o 
momento não existe nenhum 
pedido nesse sentido. No 
entanto, o setor jurídico da 
Ordem está atento até porque 
há decisões judiciais em outros 
Estados (Goiás e Rio de Janeiro) 
garantido esse direito.

Ricardo Rodrigues
Repórter

  ELEIÇÃO NA ORDEM



GUSTAVO XAVIER:

“O vereador foi quem cometeu um crime quando comunicou um caso inexistente”

VEREADOR GRAVOU quatro vídeos com informações falsas sobre sequestroEstado
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REMERSON ‘VARELA´, de Boca da Mata, desmentiu o sequestro e agora tenta explicar a carbonização do seu carro

Vereador simula sequestro, 
mente e irrita cúpula da SSP

Deraldo Francisco

Repórter

Processo por estupro de vulnerável
Mas a situação para o vere-

ador Remerson “Varela” pode 
ficar pior porque ele responde 
a um processo por estupro de 
vulnerável. Conforme consta 
nos autos da Ação Penal nº 
070006425.2020.8.02.0005. Este 
crime ocorreu dia 27 de dezem-
bro de 2019 e a vítima é uma 
menina (M.G.D.S.) que à época, 
tinha 11 anos e sete meses. Ele 
foi preso, o caso repercutiu em 
Boca da Mata, mas Remerson 
conseguiu a liberdade. Ele fez 
campanha para a eleição de 
2020  de tornozeleira eletrônica. 

Depois, ele teveà prisão 
domiciliar com algumas restri-
ções: apresentação à Comarca 
todo dia 10 de cada mês, não se 
ausentar de Boca da Mata sem 
a comunicação prévia, não 
permanecer rua depois das 
22h. 

A menina é de uma famí-

lia humilde na cidade e, do 
lado dela e das instituições, a 
cobrança por justiça para o caso 
não existiu. Na falsa ocorrência 
que divulgou semana passada, 
o vereador contou que uma 
pistola Glock que ele disse que 
possuía desde 2012 foi levada 
pelos criminosos. Ou seja: ele 
usou tornozeleira, responde 
a um processo criminal, mas 
estava portando uma arma de 
fogo.  No vídeo falso, o vereador 
disse que é um CAC (Colecio-
nador, Atirador ou Caçador), 
um atirador. A Polícia Civil quer 
saber onde está a pistola.

O vereador integra a 
bancada do PP, a maior em 
Boca da Mata. A Mesa Diretora 
ainda não se manifestou sobre 
essa nova situação envolvendo 
o Remerson “Varela”, o que 
pode acontecer durante esta 
semana.

O vereador por Boca da 
Mata, Manoel Remerson 
Almeida da Silva (PP), de 35 
anos, está enrolado com a polí-
cia por simular um sequestro 
seguido de roubo e carboniza-
ção do seu carro. 

Na quarta-feira (27) ele 
divulgou pelas redes sociais 
quatro vídeos onde dizia ter 
sido abordado e sequestrado 
por três bandidos na rodovia 
AL 105, entre Peri-Peri e Bento. 
Os criminosos teriam tomado 
dinheiro, relógio, bolsa, feito 
movimentações financeiras 
pelo celular dele, zerado todas 
as contas. Em seguida, ele teria 
sido deixado às margens da 
rodovia, sem camisa, mas com 
a carteira com documentos 
e o telefone celular “bloque-
ado por uma hora”. O carro do 
vereador (um Tiguan AllSpace) 

foi carbonizado.
A Polícia Civil comprovou 

em poucas horas que tudo que 
o vereador falou em quatro 
vídeos que totalizam quatro 
minutos de “depoimentos 
comoventes” era mentira. 

Após a veiculação dos 
vídeos, uma grande estrutura 
policial da Secretaria de Segu-
rança Pública (SSP) foi mobi-
lizada para tentar esclarecer 
o caso. As informações não 
batiam e, interrogado, o vere-
ador “abriu o jogo” e disse que 
não havia acontecido seques-
tro e nem assalto. 

Como o carro dele foi incen-
diado, a Polícia Civil quer saber 
se ele requereu a indenização 
pelo seguro do veículo, o que 
configura crime. A denúncia 
formal que ele fez na Delega-
cia Regional de São Miguel dos 
Campos também configura 
comunicação falsa de crime. 
Ou seja: o vereador Remerson 

“Varela” – como é conhecido 
devido à empresa Varela Trato-
res, de propriedade da família 
dele – está encrencado.

“A comunicação falsa de 
crime aconteceu e ele vai 
responder por isso. Se restar 
provado que o vereador reque-
reu a indenização pelo seguro 
do carro, ele responderá por 

fraude para recebimento de 
seguro. Por este crime, vamos 
pedir a prisão dele sim”, 
disse o delegado Gustavo 
Xavier, diretor da Divisão 
Especial de Investigações e 
Capturas(Deic). O vereador 
ainda será ouvido pelo dele-
gado Gustavo Xavier. “Quem 
cometeu o crime foi o verea-

dor”, disse delegado.
Conforme o secretário de 

Segurança Pública, Alfredo 
Gaspar de Mendonça Neto, o 
vereador confessou que havia 
ingerido bebida alcoólica com 
medicamento controlado e 
isso foi o que o levou a inventar 
essa história toda. “O trabalho 
da Polícia Civil foi feito. Não 
houve sequestro nenhum. Já 
mostramos à sociedade como 
agimos nesses casos reais. E 
agora o vereador que esclareça 
às autoridades policiais a moti-
vação para a falsa ocorrência”,.

A atitude do vereador revol-
tou a polícia  que que mobi-
lizou suas equipes especiais 
para este tipo de investigação. 
A instituição perdeu tempo, 
dinheiro e o emprego de 
tecnologia. Uma mobilização 
dessas custa alto para a Polícia 
Civil sem contar que há preju-
ízo para outras investigações 
sérias em curso.

REMERSON

Gravou vídeos, todos com mentiras

ALFREDO GASPAR:

“Vereador mentiu sobre sequestro”



PARA O FERIADÃO, a previsão é de hotéis lotados na capital alagoanaMercado

Mais um feriado prolon-
gado chegou e as reservas nos 
hotéis de Maceió estão a todo 
vapor: a previsão de ocupação 
para o feriado de Finados é 
de 90,72%, 15% maior que o 
registrado no mesmo período 
de 2020, quando a ocupação 
média foi de 79%. O levanta-
mento foi realizado pela Asso-
ciação Brasileira da Indústria 
de Hotéis (ABIH). 

As boas notícias para 
o turismo de Maceió não 
param por aí. Em mais um 
levantamento, desta vez 
realizado pela Booking.com, 
a capital alagoana desponta 

em primeiro lugar entre os 
destinos mais desejados do 
Nordeste e o segundo a nível 
nacional, para o feriado de 
Finados. Neste estudo, foram 
analisadas as reservas feitas 
pelos brasileiros, em destinos 
de praia de todo o país, com 
estadias entre 29 de outubro e 
2 de novembro de 2021.

”A expectativa do setor  é 
muito positiva, baseada nas 
últimas ocupações de feriados. 
Somente neste feriadão esta-
mos com previsão de mais de 
90% de ocupação nos hotéis. Já 
a média mensal tem sido 81%, 
que é também uma média 

muito boa. A expectativa é que 
até dezembro tenhamos um 
índice também positivo. Já em 
janeiro, ainda não ‘esquentou’, 
não temos ainda uma previ-
são considerada boa, prin-
cipalmente porque janeiro é 
um mês fundamental para a 
preparação da baixa tempo-
rada. No entanto, se continuar 
com esse fluxo de visitantes 
que estamos tendo, certa-
mente vai impactar para a 
recuperação do setor, que 
envolve 52 setores”, expli-
cou o presidente da Abih em 
Alagoas, André Santos. 

A titular da Secretaria de 

Turismo, Esporte e Lazer 
de Maceió (Semtel), Patri-
cia Mourão, explica que os 
bons números de ocupação 
na capital são resultados do 
trabalho intenso de todos 
que integram o turismo de 
Maceió. “Temos a orla mais 
bonita do Brasil e estamos 
trabalhando para torná-la 
ainda mais preparada.São 
diversas praias, clima agra-
dável, moderna infraestru-
tura hoteleira e muitos bares 
e restaurantes com oferta 
de sabores diversificados. A 
busca pelo destino se deve, 
também, pelo trabalho em 

parceria com o trade turístico, 
que não mede esforços para 
promover e investir na capi-
tal”, destacou. 

Destino seguro 
Os hotéis da capital, bares, 

restaurantes, comércio e 
transporte reforçam diaria-
mente as medidas sanitárias 
para prevenção da Covid-19, 
como o uso obrigatório de 
máscara nos espaços públi-
cos, aferição de temperatura, 
higienização das mãos com 
álcool em gel 70% e higieniza-
ção constante dos ambientes 
comuns.

NO MESMO PERÍODO do ano passado, a capital registrou 79% de ocupação, o que representa um crescimento de quase 15%

Setor hoteleiro celebra ocupação  superior  a 90% 

31 de outubro a 6 de novembro     |     2021 5O DIA Alagoas



  Traumas, cicatrizes e marcas
Sem dúvida nenhuma estes três termos que têm 
significados sentimentais e vivenciais são as palavras 
queridinhas e as mais usadas em canções sertanejas, 
bregas e outros tipos de românticas. Olhe a vida real 
que nós protagonizamos nesses últimos 20 meses, 
como diz o matuto: dá muito pano para manga. Sem 
mais delongas, a começar pelas temáticas, infeliz-
mente, apelativas de preconceito e discriminatórias 
contra a pessoa idosa.  O fato é que desde o início da 
pandemia, em março de 2020, todos os segmentos 
sociais foram testemunhas das ofensas e afrontas de 
idadismo e de etarismo, que até hoje perduram de 
forma mais descortinada e sem máscaras. A forma 
e os tipos de agressões são diversos, e nem mesmo o 
Estatuto do Idoso e outros instrumentos que regulam 
os direitos dos idosos, intimidaram os atacadores. 
Para se ter uma ideia da vulgarização dos ataques, 
eles são formalizados, voluntariamente e involunta-
riamente, de todos os tipos, maneiras e de todas as 
formas, nas residências, locais públicos e privados, 
setores governamentais, pelas famílias, políticos, 
mídia etc.

  Basta!
É com esta expressão de apelo e sensibilidade huma-
nitária e gerontológica que a Associação Nacional 
de Gerontologia de Alagoas (ANG-AL) lançou 
virtualmente na terça-feira passada uma campanha 
contra o ato discriminatório pela idade e preconceito 
etário com as pessoas de idades avançadas: Basta de 
idadismo, etarismo e ageismo. Para conhecimento: 
o idadismo ou ageismo é uma forma de preconceito 

sofrida por pessoas por conta da idade, sobretudo, 
em relação aos indivíduos mais velhos; o eterismo 
consiste no preconceito, na intolerância, na discri-
minação contra pessoas com idade avançada. A 
ANG-AL é uma organização técnico-científica, de 
âmbito nacional, atuante na defesa e garantia dos 
direitos da população idosa e do envelhecimento 
com qualidade de vida. A entidade alagoana foi 
criada em 2004 e nesta época tem se destacada ao 
longo dos tempos no estado pela contribuição sócio-
-científica-cultural em prol dos idosos alagoanos.  

  Envelhecer na 
conjuntura atual
Envelhecer foi uma das maiores conquistas da 
humanidade no Século XX. Entretanto é uma 

conquista que não chega da mesma forma para todas 
as pessoas. Atualmente as famílias brasileiras sofrem 
consequências devastadoras em virtude do cenário 
de pandemia da Covid-19. Pesquisas do processo 
de envelhecimento, como Ana Amélia Camarano, 
comprovam que o país perdeu em expectativa de 
vida. Milhares de famílias ficaram sem seus mante-
nedores velhos e velhas, que morreram de Covid-19. 
Nesta conjuntura, se faz necessário que haja discus-
sões sobre o tema,  entender o que é preciso para 
envelhecer bem para se saber a quem cobrar. Com 
essa premissa, este Conselho Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa - CMDPI(Maceió) realizou um webi-
nário, na quarta-feira passada. Os palestrantes foram 
a terapeuta ocupacional Genaina Couto (ABRAZ-PE); 
o psicólogo Jerônimo Veras (Adefal) e o conselheiro 
Petrúcio dos Santos (CMDPI-Maceió); a mediação foi 
de Edneide Nunes (Conselheira do CMDPI - Maceió).

AS FORMAS de agressão aos idosos são diversas e perduram sem máscaras

   Francisco Silvestre   |  silvestreanjos@bol.com.br

Jornalista e gerontólogo

Poder Grisalho

  Contagem progressiva
Este outubro faz dez meses que apostamos numa contagem paradigmática rumo a uma chegada 
triunfal desta nossa travessia, a qual denominamos de mar pandêmico. Claro que o mar pandêmico 
é uma insinuação ao estado tormentoso, neblinoso e tempestuoso que teríamos de enfrentar e que 
ainda estamos enfrentando, de maneira mais amena, as ondas aterrorizantes da pandemia que foram 
investidas pelo coronavírus. Como coincidência destacamos a relação de o mês de outubro tem a sua 
representação numérica, o ordinal 10º. Dez que simbolicamente nos remete à nota superior de uma 
boa prova. E que prova de vida foi, hein? Assim sendo, contextualizando o que foi descrito anterior-
mente de forma mais esclarecida, sintetiza o porquê nós fizemos uma contagem progressiva de um 
a dez, ao invés de dez a zero, quando iniciamos esta nota. O nosso entendimento foi que saindo de 
forma crescente do zero para dez, a gente sempre estaria em busca de alcançarmos o progresso, com 
positividade, egrégora e otimista. Além de que, sempre estaríamos adquirindo um valor, ordenada-
mente, superior a mais, a cada mês passado para uma chegada profícua à uma imaginária praia.  Pois, 
nadar, nadar e não morrer na praia sempre foi nossa bandeira de luta, sempre foi nosso grito de guerra. 
Mesmo sabendo que seria inevitável traumas, cicatrizes e marcas.

31 de outubro a 6 de novembro     |     20216 O DIA Alagoas

˝Mulher Reverenciada é uma música que compus e desejei colocar no mundo. 
Historicamente fomos excluídas dos espaços de decisão e de poder por séculos”.

Dêza, cantora alagoana.

   Thácia Simone   |  thaciasimone@gmail.com

Jornalista

Café & Negócios

  51 anos do IEL/AL

No mês de Outubro, o Instituto Euvaldo Lodi 
(IEL) comemorou 51 anos em Alagoas. Divi-
dido em quatro importantes eixos - Desenvol-
vimento de Carreiras, Educação Empresarial, 
Estudos e Pesquisas, e Gestão da Inovação - o 
IEL é reconhecido como uma das mais impor-
tantes entidades para os setores da Indústria, 
do Comércio e Serviços e colabora diretamente 
com o desenvolvimento socioeconômico alago-
ano. Atualmente, o Instituto tem Hélvio Braga 
como superintendente.

  Cantora e compositora 
Dêza lança single 
˝Mulher Reverenciada˝
Dêza nasceu em Arapiraca e foi criada em Feira 
Grande. Referência da música contemporânea 

no estado de Alagoas, a artista lançou o álbum 
autoral Desanuviar, lançou o clipe da canção 
Movimento em seu canal no youtube e tem uma 
música de sua autoria Maria Marisqueira na 
coletânea do selo musical Lab Fantasma. Essa 

semana ela lançou a canção ˝Mulher Reveren-
ciada˝.
A música é parte do próximo trabalho onde ela 
fará uma série de lançamentos. O  lyric vídeo 
vai ser lançado domingo, 31, no canal da artista 
no youtube e em todas as plataformas digitais 
com auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc da 
Secult/AL.
Sua música valoriza a atuação de mulheres na 
produção artística e técnica, o que evidencia o 
protagonismo feminino como meio de trans-
formação social através da música autoral 
independente. Desde que percebeu a violên-
cia de gênero e entendeu que não era a única 
nesse contexto, Dêza compôs canções onde a 
questão do respeito e valorização ao feminino 
é colocada em debate. Vale conferir também no 
Instagram @dezamusica.

  Financiamento de 
matrizes genéticas
O Banco do Brasil incentiva a melhoria gené-
tica do rebanho de Alagoas  e em parceira 
com a Associação dos Criadores de Alagoas 
vai ampliar os financiamentos e aproximar 
pequenos e médios pecuaristas de produtores 
conveniados a ACA.
O start foi dado na sexta-feira (29) no estande 
da Expoagro. O Presidente da ACA, Domício 
Silva e o Superintendente do Banco do Brasil, 

Rafael Alessi, receberam clientes pra oficializar 
a parceria.
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Contato:  3521-1523

B-DAY | 

A coluna de hoje é dedicada 

à digital influencer Anny 

Karolyne, que recebeu

milhares de homenagens 

por conta de seu aniversário. 

Parabéns, amiga!

DESAFIO CAKE | 

Aplausos para 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.

ESTILO
NÃO PARE quando estiver CANSADO. Pare estiver TUDO FEITO.

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista Social

Sociedade com

  NATAL PERMANENTE
A Legião da Boa Vontade (LBV) convida a Sociedade Alagoana, 
a apoiar a sua tradicional Campanha Natal Permanente da LBV 
— Jesus, o Pão Nosso de cada! que tem como objetivo amparar, 
neste Natal, 1.500 famílias em Alagoas, com mais de 30 tonela-
das em alimentos. No Brasil serão 50 mil cestas a serem entre-
gues, em 226 cidades brasileiras, proporcionando um Natal 
digno e sem fome.

  VIVA ARAPIRACA
Com objetivo de mapear, cadastrar e divulgar os locais que se 
faz cultura e os artistas do município, a Prefeitura de Arapiraca, 
através da Secretaria de Cultura, Lazer e Juventude, lançou o 
Selo “Aqui se faz Cultura” e três pontos de leitura. A solenidade 
aconteceu na quarta-feira passada, na Casa da Cultura. Apro-
veito para parabenizar essa linda cidade que no dia 30, cele-
brou seus 97 anos de emancipação política. #aplausos

PODEROSO | 

Um brinde +QESPECIAL ao 

empresário arapiraquense 

Fabinho Tenório, ilustrando 

a coluna deste domingo.
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  4 situações mais comuns em 
que seguro do carro é acionado
Contratar uma seguradora é essencial para impe-
dir problemas ao trocar de carro. Só que nem todo 
mundo sabe como usufruir desse serviço e especial-
mente em quais casos deve acioná-lo.  Basicamente, 
os serviços oferecidos pelas seguradoras se dividem 
em dois grupos. Os sinistros são os eventos descritos 
na apólice e que possuem cobertura pela seguradora, 
dando direito ao segurado de ser ressarcido no valor 
combinado no contrato. Estão aí ocorrências como 
acidentes, incêndio ou roubo de veículo.
Já o segundo inclui atividades específicas que são 
oferecidas ao cliente, como guincho, troca de pneu 
furado e chaveiro. Em alguns casos eles podem até 
abranger benefícios que extrapolam a cobertura do 
veículo. Conheçam quais são os casos mais comuns:

  Roubo de Carro
Infelizmente, o roubo de veículos ainda está entre as 
ocorrências mais frequentes. A maioria das segu-
radoras cobre roubo ou furto, seja parcial ou total. 
Assim como nas panes, a seguradora pode providen-
ciar o retorno do cliente ao domicílio do segurado (ou 
um local seguro) ou transporte para continuação da 
viagem. Caso o veículo seja localizado, o seguro cuida 
dos gastos com o transporte até a oficina credenciada 
mais próxima ao local onde o veículo foi encontrado. 
Existem ainda as possibilidades de realizar o reparo 
no local (caso seja possível) ou bancar o desloca-
mento do segurado ou responsável legal ao local 
onde o veículo se encontra.O furto representa 50% do 

custo do seguro.

  Acidentes
O seguro costuma ser acionado com frequência 
em caso de acidentes. Nestes casos, a seguradora 
é chamada para realizar a abertura do sinistro e 
reparar os danos causados. É possível solicitar ainda 
a remoção do veículo acidentado por guincho, caso 
esteja impossibilitado de ser retirado do local, ou 
pedir transporte para sua residência, por exemplo. 
O plano de cobertura básica da maioria das segura-
doras inclui colisão ou capotagem acidentais, queda 
acidental em precipícios ou pontes, acidente durante 
seu transporte por meio apropriado (como cegonha 
ou guincho) e alguns tipos de atos danosos pratica-
dos por terceiros. O reboque de veículos também 
é bastante solicitado pelos segurados. Ele pode ser 
requisitado toda vez que o veículo não puder se loco-
mover por meios próprios por conta de pane seca, 
elétrica ou mecânica. 
Quando o reparo não pode ser realizado no local da 
chamada, a seguradora arca com os custos do trans-
porte até a oficina mais próxima. Em caso de pane 
elétrica, uma alternativa é dar uma carga na bateria 
do veículo para que o segurado possa se dirigir à 
oficina credenciada mais próxima. A seguradora 
também pode providenciar transporte de volta para 
a residência ou continuidade da viagem do segurado. 
Isso acontece desde que o tempo de reparo seja esti-
mado em mais de 48 horas.

  Serviços Básicos
Uma das ocorrências mais frequentes é a neces-

sidade de substituir uma bateria arriada. De tão 
recorrente, aliás, algumas empresas realizam o 
atendimento com técnicos preparados que chegam 
ao local em motocicletas para realizar o serviço em 
menos tempo. Além de dar uma carga para que o 
veículo volte a funcionar, eles podem até levar uma 
bateria nova para fazer a troca no local. Assim, o 
segurado consegue sair dirigindo seu próprio carro 
do local. 
O chaveiro também é bastante requisitado para 
serviços automotivos. As ocorrências incluem perda 
da chave, furto, roubo ou apenas uma distração que 
fez com que as chaves ficassem dentro do veículo 
trancado. Independentemente do motivo, o profis-
sional é capaz de destravar as portas do veículo em 
poucos segundos.
Quebrou? Então troca! Danos ao para-brisa também 
são mais comuns do que a gente imagina e o 
conserto precisa ser realizado rapidamente. 

  Conclusão
Em suma, normalmente a cobertura básica só paga 
a troca dos vidros se houver perda total ou perda 
parcial cujo valor do conserto supere o da franquia. 
É por isso que o indicado é contratar coberturas 
adicionais como proteção nos vidros. Além de cobrir 
reparos mais básicos, esse serviço faz com que você 
economize dinheiro, já que não precisará pagar o 
valor da franquia. O bolso agradece.
Gostou do tema de hoje? Acompanhe também nosso 
quadro “Momento Seguro” todas as quintas-feiras na 
rádio 98,3 FM, a partir das 7h30 e, na TVMAR (Canal 
525 NET), a partir das 9h. Um grande abraço!

COBERTURAS ADICIONAIS podem fazer toda a diferença para o segurado

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro



LITRÔMETRO: ferramenta monitora valor de venda do produto na capitalEspecial

Transitar pela cidade com 
seus veículos tem saído caro 
para os brasileiros nos últimos 
meses, resultado dos frequen-
tes aumentos nos preços dos 
combustíveis durante este 
ano. Em Maceió, um posto de 
combustível registrou o valor 
de R$ 7,15 para cada litro de 
gasolina comum na quarta-
-feira passada, de acordo com 
informações do aplicativo 
Abastece Maceió. 

Na capital alagoana o preço 
médio da gasolina era de R$ 
6,47 na quarta-feira passada, 
segundo dados coletados no 
Litrômetro, ferramenta de 
monitoramento de preços 
desenvolvida pela Agência 
Tatu.

Fatores da alta
O que muita gente não sabe 

é que diversos fatores influen-
ciam de maneira significativa 
no valor final dos combus-
tíveis. Um dos principais é a 
Política de Paridade de Impor-
tação (PPI), que foi adotada em 
2017 pela Petrobras, em que 
se vincula os preços internos 
ao valor do barril de petróleo 
no mercado internacional, 

variando conforme o valor do 
dólar. 

O economista Cícero Péri-
cles fala sobre a relação exis-
tente. “Antes, o reajuste era 
trimestral levando em conta 
as variações dos preços do ano 
inteiro, que subiam menos e 
em um ritmo mais lento. Como 
o valor do barril vem subindo, 
as refinarias reajustam seus 
preços com mais frequência 
e repassam para os distribui-
dores. Com isso, os preços dos 
derivados sofrem influência 
pesada das subidas do dólar”, 
explicou. 

O economista detalhou 
ainda que cinco itens formam 
o preço do combustível. O 

primeiro é o preço do produtor, 
ou seja, o valor entregue pelas 
refinarias da Petrobras e pelos 
importadores privados. Esses 
valores estão conectados ao 
preço internacional do petró-
leo, cada vez que sobe o valor 
do barril, aumenta, também, 
o valor da gasolina e do diesel. 

Em seguida, há o preço do 
etanol, que entra com 27% na 
composição do volume da 
gasolina; e do biodiesel, que 
é adicionado ao óleo diesel, 
com um percentual mínimo 
obrigatório de 12%. Esses dois 
aditivos têm preços regional-
mente diferenciados. 

Há ainda os impostos 
federais, como o Programa 

de Integração Social (PIS), a 
Contribuição para o Financia-
mento da Seguridade Social 
(COFINS) e a Contribuição 
de Intervenção no Domínio 
Econômico (CIDE). Além do 
imposto estadual sobre opera-
ções relativas à Circulação 
de Mercadorias (ICMS), cuja 
alíquota varia de estado para 
estado. 

Por fim, as distribuidoras 
e revendedoras dos postos de 
combustíveis participam na 
formação do preço com a sua 
margem de lucro, que é deter-
minada por cada empresa. Em 
Alagoas, a alíquota do ICMS da 
gasolina é de 29%, a de etanol é 
de 25% e diesel de 18%.

Impacto em 
outras áreas 
Os reajustes dos combustí-

veis geram aumento de preços 
em quase toda a economia, 
porque os transportes sofrem 
influência direta da inflação, 
afetando tanto o custo de vida 
das famílias, como o custo 
de produção das indústrias, 
comércio e serviços. 

“No caso do diesel, aumen-
tam os preços dos fretes reali-
zados, basicamente, por 
caminhões e utilitários, assim 
como das passagens de ônibus 

urbanos e interurbanos. No 
caso da gasolina, penaliza 
principalmente os usuários de 
transporte individual. Como 
esse combustível subiu 42%, 
os gastos das famílias ficam 
maiores e, por outro lado, os 
reajustes reduzem os ganhos 
daqueles que trabalham com 
táxis ou transporte por aplica-
tivo, do tipo Uber, 99, etc”, rela-
tou Péricles.

“Como era de se esperar, 
o aumento nos combustí-
veis encarece os alimentos – e 
demais mercadorias – que são 
transportados de seu espaço 
produtivo para a comerciali-
zação. O aumento no GLP [gás 
liquefeito de petróleo] impacta 
a renda familiar e a rede de 
serviços que utilizam o gás 
como insumo. O botijão de 13 
kg ultrapassou os R$ 110, o que 
equivale a 10% de um salário 
mínimo”, completou. 

No levantamento da 
semana passada da Agên-
cia Nacional de Petróleo, os 
percentuais na composição do 
preço da gasolina são: 33,3% 
das refinarias; 28,3% do ICMS, 
cobrado pelos Estados; 18,2% 
do etanol anidro adicionado 
à gasolina; 11,4% dos tributos 
federais e 8,8% do lucro dos 
distribuidores e revendedores.

PREÇO ABUSIVO Economista explica como o preço do combustível é definido e quais impostos estão ‘embutidos’

Gasolina tem altas sucessivas 
e ultrapassa R$ 7 em Maceió

Maria L. Dantas e Graziela França
Agência Tatu
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BASEADO NO DÓLAR

Preço do combustível nas bombas tem crescido vertiginosamente



  Adversários
do CSA   
Com adversários mais 
complicados nessa reta final, 
inclusive Avaí e Coritiba no 
campo deles, o CSA ainda 
tem pela frente o Vitória, em 
Salvador; Remo, Confiança 
e Brasil de Pelotas, todos em 
Maceió. Pelos quatro últimos 
jogos, nada impossível, mas 
depender de outras combina-
ções é o que torna a situação 
muito difícil, com o CSA hoje 
aparecendo com menos de 
15% de chances para uma 
classificação. Eu não acredito.

  Pré-Copa
do Nordeste
Depois de passar pelo River, 
do Piauí, o CRB volta a jogar 
pela Pré-Copa do Nordeste, 
neste sábado, enfrentando 
o Moto Clube do Maranhão. 
Dessa vez serão dois jogos. 
A partida da volta será no 
próximo dia 16, quando a 

equipe classificada garante 
a participação na Copa do 
Nordeste, fase de grupos, 
em janeiro do ano que vem. 
Como sempre, a imprensa 
não foi informada do grupo 
que viajou. Por isso, quem vai 
jogar é o time principal ou o 
alternativo do CRB?

  Decisão da
2ª Divisão
Neste domingo, em União 
dos Palmares, vamos conhe-
cer o mais novo integrante 
do Campeonato Alagoano 
de Profissionais 2022. Zumbi 
e Cruzeiro decidem a única 

vaga de acesso. No primeiro 
jogo, o Cruzeiro venceu por 1 
a 0, em Arapiraca, e joga pelo 
empate na volta. Se o Zumbi 
vencer, o jogo será decidido 
nos tiros livres da marca do 
pênalti. A competição foi bem 
equilibrada esse ano, com 
sete clubes participando.

ALAGOAS ESTÁ COM TRÊS TIMES na competição: CRB. CSA e JanserEsportes

De 30 de outubro a 2 de 
novembro Alagoas é palco de 
mais uma grande competição 
esportiva. Dessa vez, quem 
“desembarca” em Maceió é 
o Campeonato Brasileiro de 
Futebol 7, que vai reunir 16 
equipes de nove estados do 
país.

Rio de Janeiro, Espírito 
Santo, Maranhão, Ceará, 
Paraíba, Paraná, Roraima e 
São Paulo estarão represen-
tados pelos times que vão 
brigar pelo título nacional. 
Além de Alagoas, que terá três 
representantes no campeo-
nato.  CRB, CSA e Janser serão 
Alagoas no Brasileirão de Fut7.

Essa vai ser a primeira 
competição nacional que os 
dois maiores times alagoa-
nos vão disputar. O CSA Fut 7 
surgiu no início de 2020, subs-
tituindo o antigo Jaqueirense, 
que foi campeão brasileiro em 
2018. 

“A preparação esse ano foi 
bem mais intensa. Estamos 
trabalhando focados há mais 
de dois meses. Os atletas estão 
muito bem fisicamente e a 
expectativa é a melhor possí-
vel. O objetivo é sair com o 
título. Teremos uma reper-
cussão muito boa e espera-
mos que isso contribua para o 
Futebol 7 alagoano subir mais 
um degrau”, disse o presidente 
e treinador do Azulão, Cícero 
Eugênio. 

Segundo ele, a equipe traz 

de diferente a mudança de 
sextetos (os seis jogadores que 
jogam na linha). A filosofia de 
jogo traz as substituições de 
todos os jogadores que estão 
em campo, para dar mais 
fôlego e não deixar a intensi-
dade e o nível técnico baixa-
rem. 

Já o CRB Fut 7 surgiu 
da junção de três equipes: 
Futbarca, Manchester City 
e Café Esportes. O anún-
cio da parceria com o Galo 
foi divulgado em setembro. 

Com o vínculo firmado há 
pouco tempo, a presença dos 
maiores clubes de Alagoas 
na competição acende ainda 
mais o clima de rivalidade. 

“Foi uma preparação 
bem planejada, porém com 
bastante dificuldade, vários 
atletas disputando outras 
competições no futsal , 
mas graças a Deus estamos 
bastante motivados e muito 
bem preparados”, afirmou o 
presidente do time regatiano, 
Igor Leandro. 

O  e l e n c o  a l v i r r u b ro 
também teve um período 
de dois meses para focar 
no nacional e treinava, pelo 
menos, três vezes por semana, 
além dos amistosos e de outras 
competições. Por outro lado, o 
desafio de realizar o Campeo-
nato Brasileiro em 2021 fica 
por conta da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF7). 
No ano passado, a competição 
não aconteceu por conta da 
pandemia de Covid-19, que 
impossibilitou a definição de 

uma sede em tempo hábil.
O presidente da Federa-

ção Alagoana de Futebol 7 
(FAF7), Marcos César Alves, 
disse estar feliz por fazer parte 
da entidade escolhida para 
sediar a competição: “É sinal 
de reconhecimento do traba-
lho que estamos desenvol-
vendo e entendo que nossa 
cidade e a estrutura de nossas 
arenas também é um fato 
predominante”.

O Brasileiro de Futebol 7 
serás na Arena Ouro Preto, , e 
vai reunir as melhores equipes 
dos nove estados representa-
dos. A  decisão acontece no 
Dia de Finados, pela manhã. 

“A expectativa está muito 
grande, ainda mais porque 
tivemos um ano de paralisa-
ção pela Covid. As equipes 
se prepararam bastante para 
este ano em seus campeo-
natos locais e por isso espe-
ramos ter grandes jogos e 
uma competição muito boa”, 
comentou o presidente da 
CBF, José Luiz Zouain.

COMPETIÇÃO NACIONAL ocorrerá de 30 de outubro a 2 de novembro, na Serraia, e envolverá equipes de nove Estados

Brasileiro de Fut7 será em 
Maceió, na Arena Ouro Preto
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OS DESAFIOS DE CRB E CSA na reta final da Segundona do Brasileiro

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  O que cada clube precisa fazer?
Restando seis rodadas para o encerramento da Série B do Campeonato Brasileiro, quem 
ainda tem chance e o que precisa ser feito até lá? Claro que estou me referindo a CRB e CSA, 
os nossos representantes. O CRB, que empatou com o Coritiba nesta rodada, tem três jogos 
em casa e três no campo dos adversários. Nenhum deles briga por vaga com o CRB, o que já 
é um fator importante. Vai enfrentar adversários que lutam para deixar ou se distanciar do 
Z-4 da competição.
Em Maceió, enfrenta Sampaio Corrêa, Londrina e Vitória, nessa ordem. Fora de casa 
enfrenta Ponte Preta, Brusque e Operário, nessa sequência, intercalando dentro e fora de 
casa. A partir de agora, o CRB não depende só dele. Na quinta colocação vai precisar vencer 
quatro dos seis jogos e ainda depender de tropeços de quem está na frente. Aí, garante o 
seu acesso à Série A, em 2022. Se os quatro primeiros também vencerem, o que acho muito 
difícil, talvez seja complicado esse sonhado acesso.
Já o CSA, com a derrota para o Operário na última partida, em Maceió, tornou a sua meta 
quase impossível. Ainda com sete partidas pela frente – contando com o jogo de ontem 
contra o Vasco da Gama – sua diretoria ainda fala em acesso. Se venceu o Vasco, ótimo, está 
na briga. Se perdeu, fica com a obrigação de ganhar as seis rodadas e ainda esperar uma 
combinação quase impossível de resultados para sonhar. Sinceramente, eu não acredito 
nessa chance.

Thiago Luiz
Estagiário

CRB FOI FORMADA A PARTIR DA

Fusão de três times e vai para o seu primeiro campeonato nacional de Futebol 7

l Antes da partida de ontem, 
contra o Vasco da Gama, o 
presidente Rafael Tenório reuniu 
o grupo de jogadores e comissão 
técnica para dizer que o  time 
tinha chances de acesso à Série 
A. Se você acredita em Cinderela, 
Papai Noel, Saci Pererê e na Cego-
nha, aquela que traz a criancinha 
pelo bico, então deve ter engolido 
essa conversa;
l Na verdade, o CSA foi 
derrotado no único jogo que não 
podia naquele momento:perder 
de para o Operário (por 4 a 2) Foi 
a pá de cal no projeto CSA/Série A. 
Qualquer vendedor da Nestlé que 
vender R$ 1 milhão pode dizer que 
pode vender 2;
l Pelo futebol do CSA de hoje, 
a situação é bem diferente: 
não depende só dele, como da 
esperteza de venda do colabora-
dor Verdes Mares. Um time que 
teve quatro treinadores durante o 
ano, não pode projetar nada para 
o futuro;
l Rafael Tenório afirmou essa 
semana que, se fosse iniciar o seu 
mandato agora como presidente 
do clube, renovaria o contrato de 
Mozart Santos por 5 anos, mesmo 
que o mandato seja de 4 anos. 
Então, se o eleito for Omar Coelho, 
o torcedor vai ter que aguentar o 
Mozart por mais tempo.
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BOA MÚSICA, cinema, talentos e os homenageados da semana

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalhaí
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LIVE CAZUADINHA

Após viajar por Alagoas com o show “Ser criança é um estado de espírito”, a Banda 

Cazuadinha encerra o Mês das Crianças com uma live gratuita para as crianças de todas 

as idades e para as famílias alagoanas. O show especial poderá ser conferido pelo canal 

do Sesc Bahia no Youtube, neste domingo, às 10h.

SEM PRECONCEITO

Genuinamente alagoana, a Pagolada se intitula uma banda sem preconceito e sem rótulos. Tem 

base no samba, mas toca o que o público pedir e com uma boa dose de irreverência. A Banda é a 

atração principal do Réveillon do Alto 2022, que acontece no Motonáutica Lagoa Club.

PARABÉNS

Quem encerra os aniversariantes de outubro 

é o Big Boss do Réveillon de Milagres, 

Maurício Vasconcelos. Parabéns, Maurício, 

e muito boas vibrações. 

HOMENAGEM

Nos últimos tempos o termo “funcionário público” 

ganhou o respeito merecido, pelo menos, os en-

volvidos na gestão do combate à pandemia. Hoje, 

homenageamos todos eles através da diretora 

de Vigilância em Saúde de Maceió, Fernanda 

Rodrigues, pela passagem do Dia do Funcionário 

Público, comemorado na quinta-feira passada.

LANÇAMENTO

“Marighella” está entre nós! O filme dirigido 

por Wagner Moura é um dos mais aguardados 

lançamentos do cinema brasileiro dos últimos 

anos. Primeiro longa-metragem de Wagner 

Moura como diretor, ‘Marighella’ finalmente 

chega ao circuito de cinemas brasileiro e terá 

duas sessões de pré-estreia em Maceió, no Arte 

Pajuçara, dias 1 e 2 de novembro, às 19h30.

DESIGNER MIRIM

O talento não tem mesmo hora de desabro-

char. Prova disso é o sucesso que a designer de 

acessório @sosobiju2 está fazendo com suas 

pulseiras coloridas. Também, ela tem a quem 

puxar, né tia Clarissa @personaliteen?

PARCERIA

A artista plástica @crhis_avelino abrilhantou 

o evento do Outubro Rosa da @flulook com 

uma obra de arte criada especialmente para 

a ocasião. A parceria da artista e as irmãs e 

empresárias @vaninhanutels e @alessandranu-

tels não é de hoje e sempre rende muita beleza 

e exclusividade. 
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Este é mais um texto que foi remetido por alunos do Curso de Especialização em Histó-
ria, ministrado no IFAL/Maceió. Trata das mudanças verificadas na produção cerâmica 
realizada na comunidade do Muquém. É um texto, como se pode ver, preliminar, mas que 
abre caminho para uma pesquisa de porte. Foi escrito por Maria Camila Nunes da Silva. Ela 
foi aluna da disciplina Formação do Espaço Alagoano, por nós ministrada naquele curso. 
Vamos repetir que a ordem da publicação do texto, obedece a sorteio. 

Vamos ler Maria Camila!
Um abraço,

Luiz Sávio de Almeida

Reproduzido a pedido

Mudanças no artesanato da 
Comunidade do Muquém
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Sendo de nosso conhecimento, este deve ser um raro texto 
publicado por quilombola do Muquém, comunidade de vida 
tradicionalmente ligada ao artesanato com barro. Na área 
artística, teve como ícone, Dona Irineia, conhecida por suas 
belas criações. O quilombo foi certificado em 2005 e, como 
diz Ribeiro, em sua dissertação de mestrado apresentada ao 
Programa de Pós Graduação em Antropologia da UFAL, passou 
por um momento vexatório por causa da cheia de 2010.

Maria Camila Nunes da Silva é costureira por profissão 
e estudante matriculada no Curso de Especialização em 
História, ministrado pelo IFAL em seu campus Maceió.  Está 
preocupada em analisar as transformações acontecidas na 
comunidade e que afetam a vida dos quilombolas e, assim, 
decidiu perguntar sobre o que vem afetando negativamente 
a atividade de artesanato que era tradicionalmente desen-
volvida na comunidade: cerâmica utilitária e artística, com a 
primeira sendo afetada pela disseminação de utensílios feito 
com plástico ou alumínio.

Ela chega à conclusão que a afetação no mercado foi deter-
minante para a forte diminuição do artesanato como fonte de 
sustento da comunidade. Na verdade, é que se tenha afetado, 
por este viés, a todos os núcleos ceramistas populares, como 
se tem, por exemplo, no núcleo ainda ativo, do povo indígena 
Kariri-xocó, aldeamento de Porto Real do Colégio. Os presta-
mistas ajudaram a disseminar o plástico e o alumínio, inclusive 
a partir do crédito que concedem e, por outro lado, as mudan-
ças que se efetivaram na verdadeira instituição que eram as 
feiras possibilitaram que os produtos industrializados estives-
sem nas casas. 

Estas mudanças foram velozes. Há quem se lembre, como 
eu me recordo, da feira do barro na cidade de Penedo, a quanti-
dade de louça espalhada vinda de canoa rio abaixo e espalhada 
pelo chão da Rua da Praia,  pelos lados onde ficava o antigo 

Hotel dos Viajantes. Eram panelas, caçarolas, frigideiras, potes 
de diversos tamanhos e toda uma solenidade de compra acon-
tecia.

Bom, é ler este testemunho de dentro dos quilombolas.

RESUMO 
Este artigo faz uma reflexão sobre as mudanças ocorridas 

no sistema de produção e venda do artesanato na comuni-
dade quilombola Muquém, localizada no Estado de Alagoas. 
Busca investigar fatores precursores dos quais sucede a vul-
nerabilidade econômica dessa produção e como isso reflete, 
principalmente, na venda e perpetuação dos saberes e tradi-
ções da atividade ceramista da comunidade. 

Como instrumento metodológico e investigativo utili-
zou-se de entrevista estruturada, realizada com alguns afro-
descendentes da comunidade que produzem e vendem 
artesanatos, possibilitando, assim, a aquisição de dados im-
portantes para pesquisa e construção desse artigo através de 
uma abordagem qualitativa. Constata-se, a partir das entre-
vistas, que dentre outros fatores pertinentes que influenciam 
na vulnerabilidade econômica do artesanato, observa-se a di-
minuição do interesse no mercado, a forte presença do arte-
sanato apenas como valor cultural e não mais utilitário, des-
valorização da mão-de-obra, desistência da geração atual dos 
afrodescendentes, falta de formalização e do regulamento do 
trabalho. Sendo assim conclui-se que a produção do artesa-
nato requer uma valorização social e econômica, embasado 
em políticas de fomento que possibilitem a visibilidade desse 
trabalho e dos artesãos.

Palavras chaves: Artesanato; Comunidade quilombola; 
Economia; Vulnerabilidade. 

INTRODUÇÃO    
A comunidade Muquém é um território afrodescendente 

e, dentre as suas diversas práticas de trabalho, tem a produção 
do artesanato com argila como importante recurso  econômi-
co, presente desde o início de sua formação. Essa produção 
foi a principal fonte de renda, quando se fabricavam panelas, 
potes, esculturas, entre outros objetos. Tais produções eram 

comercializadas e possibilitavam o sustento das famílias dos 
artesãos.  Com o advento das mudanças ocorridas no meio 
social, repercutindo assim na produção dos artesanatos fei-
tos com argila, em especial as peças utilitárias, uma vez que 
foram lançados no mercado  produtos que substituíram esses 
artefatos, a exemplo das peças feitas com alumínio, decaiu a  
venda dos produtos feitos com o barro. Assim como este, exis-
tem outros fatores que impulsionaram a vulnerabilidade da 
produção do artesanato na comunidade atualmente.

Comunidade quilombola, artesanato e renda
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Nessa perspectiva, este artigo busca analisar 
quais os fatores que antecederam a vulnerabilida-
de da produção do artesanato como fonte econô-
mica na comunidade do quilombo Muquém-AL. 
Estamos, portanto, a discutir estes  fatores sociais  
e vamos em busca, também,  da identificação de 
sinais que demonstram as mudanças aconteci-
das.

Decidimos conversar com a comunidade, em 
busca de indicações e respostas; neste caminho, 
realizamos entrevistas com 03 (três) afrodescen-
dentes da comunidade que produzem e vendem 
artesanatos. Eles foram escolhidos devido à re-
presentatividade que possuem na comunidade. 
Para fundamentar os achados resultantes da en-
trevista, utilizou-se ainda discursos de autores 
que abordam a temática, por meio de pesquisa 
bibliográfica. 

A PRODUÇÃO ARTESANAL 
NA COMUNIDADE QUILOMBOLA 
Acerca da prática artesanal em comunida-

des quilombolas, saliente-se que são frequen-
tes, seja ela familiar ou comunitária. O conhe-
cimento e a prática são transmitidos de geração em 
geração, o que possibilita a esses espaços tornarem-
se únicos, singulares.  Muitos quilombolas retiram 
da produção dos artefatos o sustento das famílias por 
gerações, agregando, diante dos saberes e tradições, as 
estratégias de sobrevivência, forma de trabalho 
e, consequentemente, a aquisição de dinheiro, 
como cita Pirillo Ramos (2013).

As especificidades da 
produção artesanal de 
tradição são construí-
das ainda no berço, pelo 
artesão. Muitas vezes, 
inserir-se no grupo que 
realiza aquela produ-
ção, além de significar 
compartilhar um saber, 
significa adquirir uma 
identidade e estabele-
cer um sentimento de 
comunidade, sendo que 
o artesanato tem a ca-
pacidade de diferenciar 
o grupo e lhe conceder 
um status único. Todo 
artesanato apresenta 
uma relação dialética 
com a cultura, ou seja, 
é um produto e um pro-
dutor do universo dos 
saberes e fazeres e das 
próprias estratégias de 
sobrevivência, um elo 
de pertencimento, um 
componente do senti-
mento de comunidade. 
O artesanato tradicional 
tem por características 
agregar memórias, co-
nhecimentos estabele-
cidos, compartilhados 
e transmitidos entre vá-
rias gerações. (PIRILLO 
RAMOS, p 50. 2013)

Diante disso, a maioria dos artesãos come-
çou a observar pais ou avós a produzirem e per-
petuar a tradição desde muito cedo; e devido 
à falta de acesso à escola, e à necessidade de 
trabalho, veem no artesanato a única fonte de 
renda (FREITAS, 2017), como no caso da senho-
ra M.D.C.1 que desde cedo aprendeu o ofício da 
produção da panela de barro na comunidade 
Muquém:

Muquém ficou conhecido pela 
produção com o barro, nesse lugar ti-
nha muitos artesãos. Minha mãe era 
louceira, eu comecei a trabalhar com 
8 anos de idade, comecei a fazer os 
bolos de barro e ajudava minha mãe 

a fazer os bolos, para fazer cuscuzei-
ra e papeira ou era panela. Nasci no 
barro e vou morrer no barro, só dei 
uma parada porque estou doente e 
não consigo tirar o barro no barreiro, 
e lá tá tudo alagado porque tá cho-
vendo nessa época, aí se torna difícil. 
(M.D.C., 70 anos)

Desse modo, os saberes tradicionais configu-
ram um significado único de preservação histó-
rica e identitária de um lugar, e são uma carac-
terística diferenciada de um determinado espaço 
social: 

Juntamente com o artesanato 
nascem diferentes culturas que 
ajudam o homem a transmitir 
os saberes construídos histori-
camente. Tais saberes buscam 
preservar a história particular de 
uma família, de uma geração, de 
uma cidade, de uma fazenda, de 
uma região e de um país (SILVA e 
SANTOS, p.07, 2016).

RESULTADO E DISCUSSÃO
A comunidade remanescente do Quilombo 

Muquém está localizada a 5 quilômetros do cen-
tro da cidade de União dos Palmares, no estado de 
Alagoas; conta com 700 habitantes afrodescen-
dentes distribuídos em 174 famílias, que carregam 
suas origens, costumes e crenças que tornam esse 
lugar singular. É  reconhecida pela Fundação Palmares 
como uma das principais comunidades descendentes do 
Quilombo dos Palmares.

Nela, a produção do artesanato pode ser  sub-

dividida – a cultura do barro – em dois ramos. O 

primeiro é a fabricação dos produtos utilitários, 

como potes, panelas, jarros, cuscuzeiras e quarti-

nhas. Essas peças eram vendidas em feiras livres 

das cidades do Estado de Alagoas e Pernambuco. 

Esse ramo de produção era basicamente traba-

lhado por mulheres, desde a retirada da matéria-

-prima nos barreiros2 até a etapa da venda, exce-

to as de pisar a argila até o ponto de uma massa 

pastosa\macia e na queima em fornos a lenha, 

que era exclusivamente um trabalho masculino, 

já que exigia força. 

O segundo ramo do artesanato é de peças ar-

tísticas;  essa produção servia apenas para fins 

religiosos. As pessoas interessadas encomenda-

vam tais peças para pagar promessas a santos ou 

outras entidades religiosas, na maioria das vezes 

dentro da própria comunidade. Nesta perspecti-

va, a produção do artesanato tornou-se a princi-

pal fonte econômica para a subsistência dos afro-

descendentes, chegando a ter 85 artesãos entre 

homens e mulheres quilombolas. 

Com o advento dos produtos industrializados, 

o artesanato feito com argila produzido na co-

munidade tornou-se vulnerável, principalmente 

no que se refere à comercialização. Veio a con-

corrência de  produtos de alumínio e plástico,  

interferindo sobremaneira nos critérios de dura-

bilidade e resistência. Muitos artesãos deixaram 

de fabricar, alegando o baixo retorno financeiro, 

principalmente no primeiro ramo. O segundo foi 

se renovando ou se readaptando, deixando de ser 

usado para fins religiosos.
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COMPRE autores alagoanos na Quilombada.

Atualmente existem apenas 7 (sete) artesãos 
atuantes na comunidade;  muitos deixaram de 
fabricar as peças por não terem mais condições 
físicas para aguentar o trabalho manual de reti-
rar a matéria-prima do solo, manusear a argila 
dando forma e esculpindo o barro, estar no pro-
cesso de queima da peça utilizando os fornos 
tradicionais até que elas cheguem à etapa final, 
a de venda. Outro fator que leva à desistência 
refere-se à baixa valorização do artesanato nos 
dias atuais. Como afirma dona G.N.S.1 que res-
salta a falta de valorização da parte dos com-
pradores:

A gente faz panela, essas paneli-
nhas assim, mas não dá para a gen-
te sobreviver, aí as pessoas olham a 
panela que custa 30 reais e querem 
que a gente venda por 20 ou 15 reais, 
elas ainda pedem desconto. En-
tão não dá para a gente sobreviver. 
(G.N.S, 49 anos)

As transformações sociais, modificações do 
espaço e a inserção da modernização, causa-
ram grande impacto no artesanato local, ge-
rando, como estamos a repetir, a diminuição do 
número de artesãos, como também a diminui-
ção da procura por peças de argila e isto pode 
ser observado ainda na fala da dona G.N.S.:

A tecnologia que avançou e as 
pessoas não estão mais na procura 
de panela de barro porque já tinha 
panela de pressão que é mais fácil 
e facilita, tem os fornos elétricos, o 
forno micro-ondas que também fa-
cilita, as pessoas não querem mais 
beber água numa moringa porque 
já tem a garrafa térmica, os filtros 
que já sai a água tratada e isso 
afetou a vendagem do artesanato 
do barro. Outro motivo que afetou 
é que as pessoas não estão mais 
acreditando na argila, eles faziam 
promessas, iam para Flexeiras, em 
Juazeiro, e vamos supor assim eles 
acreditavam muito, as pessoas mais 
velhas quando eles tinham uma dor, 
faziam promessa para melhorar e 
em troca eles mandavam fazer uma 
peça de argila e levavam para esse 
lugar santo para pagar promessa. 
Eles tinham muita fé, atualmente 
existem poucos pedidos sobre isso. 

Outro ponto citado pelos entre-
vistados reflete no desinteresse da 
geração atual dos afrodescenden-
tes na perpetuação dos ofícios com 
argila. Os adolescentes não vêem a 
produção do artesanato como fon-
te de renda, como expressa a fala 
do seu J.E.B.S.2:

Antigamente tinha muitos ar-
tesãos, mas os mais velhos foram 
morrendo e a juventude não se in-
teressa. As pessoas mais novas não 
querem nada com o artesanato, 
dá muito trabalho para produzir. 
(J.E.B.S., 55 anos)

O entrevistado cita ainda a falta de uma or-
ganização consistente por parte da comunida-
de, ou seja, a união dos afrodescendentes em 
querer dar visibilidade novamente à produção 
como fonte de renda: 

Eu acho, pelo meu ponto de vis-
ta, no meu caso e no caso de outras 
pessoas, eu não vejo a cultura daqui 
do Muquém como um ponto fixo de 
salário, mas sim um complemento 
da renda. Eu me preocupo com a de-
gradação desse artesanato e mesmo 
assim, quando a gente percebeu que 
tava caindo, a gente não teve inte-
resse. Era pra gente ter se juntado, 
como o Sebrae queria, o Sebrae ficou 
aqui trabalhando na comunidade 
durante 8 anos. Era para a gente ter 
saído do individualismo para a as-
sociação ou cooperativa e hoje não 
teria esse motivo. As vezes quero cul-
par o governo pelas mordomias que 
ele dá, mas retiro minhas críticas 
porque muitas vezes a gente mesmo 
não dá valor. (J.E.B.S., 55 anos)

  Atualmente o artesanato produzido é ven-
dido apenas na própria comunidade, nas resi-
dências dos próprios artesãos ou, em alguns ca-
sos, destina-se as peças para o galpão ao serem 
comunicados das visitas de turistas em deter-
minados dias. Como relata dona G.N.S.: 

Olha, a gente não leva para ven-
der na feira porque na feira não 
dá muito lucro só trabalho pra le-
var e trazer pra casa as vezes nem 
compensa, depois que chegou esses 

fogões a gás e a panela de alumí-

nio, as pessoas não querem mais 

comprar  panelas de barro, querem 

apenas para enfeitar, não para cozi-

nhar nelas. Prefiro vender aqui em 

casa mesmo. (G.N.S., 49 anos)

A comercialização dos utilitários não mais 

está sendo feita nas feiras livres por conta da 

diminuição da procura por compradores locais 

e atravessadores (pessoas que compravam para 

revender em outros Estados brasileiros). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ressalta-se que o artesanato na comunidade 

Muquém foi um dos principais recursos econô-

micos que possibilitou a geração de renda com 

a produção dos mais diversos tipos de peças. 

O citado trabalho artesanal além de configurar 

uma importante expressão de indústria criati-

va, era meio de sobrevivência, principalmente 

para as famílias de baixa renda. Entretanto, fica 

evidente a vulnerabilidade que vive. 
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