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Deltan Dallagnol
prova que só fez
‘políticagem’
na Lava Jato
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CEBTRAL DE INQUÉRITOS TEM 2.360 INVESTIGAÇÕES SEM IDENTIFICAÇÃO DE AUTORIA; CASOS PODEM PRESCREVER

Polícia Civil investiga pouco e
muitos crimes ficam impunes
Um levantamento feito
pelo Grupo de Pesquisa
Biopolítica e Processo Penal
(Unit/AL) revelou que 90%
dos processos criminais têm
início com uma prisão em

flagrante feita pela Polícia
Militar e não por meio de
investigação da Polícia Civil.
A pesquisa mostra ainda que
cerca de 85% das testemunhas utilizadas em processos

criminais são policiais militares. Um reflexo disso pode ser
o fato de a Central de Inquéritos Policiais Pendentes (CIPP)
ter hoje 2.360 inquéritos sem
solução. A maioria desses

inquéritos se refere a homicídios sem autoria. Ou seja: há
muitos assassinos à solta. Os
números se referem apenas
a Maceió. Um delegado,
três escrivães e 13 agentes

formam o efetivo desta delegacia. Numa missão impossível para zerar os casos,
concluindo um inquérito por
dia, a CIPP levaria seis anos e
meio de trabalho. Página 4

TOPAM TUDO...
Itawi Albuquerque

MAIS QUALIDADE DE VIDA

Seis da bancada
de Alagoas na
Câmara aprovam
a ‘PEC do Calote’
Cinco deputados de
Alagoas acompanharam
Arthur Lira na votação da Pec
do Calote. Paulão e Isnaldo
Bulhões votaram contra.
Tereza Nelma -de licença
médica - faltou. Nivaldo
Albuquerque também faltou
à sessão Página 3

MOMENTO SEGURO

OBRAS DE SANEAMENTO
Estão “rasgando” as ruas de bairros na parte alta da cidade para a instalação da rede coletora de esgoto; bem estar dos moradores e meio ambiente “agradecem”

Parte alta de Maceió recebe rede coletora
de esgotos e as ruas são pavimentadas
A parte alta de Maceió
está passando por uma
transformação. As obras de
saneamento e pavimenta-

ção de dezenas de ruas vão
proporcionar qualidade de
vida para mais de 55 mil
moradores. Em locais onde

só havia lama no inverno e
poeira no verão, agora há
asfalto novo. A rede coleta
de esgoto sanitário vai gerar

um equilíbiro no ecossistema, evitando as ligações
clandestinas direto para os
rios e o mar. Página 7

Confira as dicas do
profissional para
contratar e viajar
com segurança
Página 9

DEPOIS DO PLAY

Uma resenha
sobre o novo
álbum de
Antonio Adolfo
Página 8
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Expressão

DALLAGNOL E MORO fizeram a política suja para agora chafurdarem nela

EDITORIAL

Já vão tarde!
Se alguma dúvida existia sobre a real intenção da Operação Lava Jato, agora ela “cai por terra”, com a decisão
do “inigualável” promotor de muitas injustiças Deltan
Dallagnol de sair do Ministério Público Federal. Todos
dão certo que a saída abrupta de Dallagnol do MP tem
objetivos eleitoreiros. Corrija-se, não há nada de abrupto
na decisão do mencionado promotor. Ao longo da Lava
Jato o que mais fez foi política e da pior forma- buscando
os interesses pessoais. A parcialidade das investigações
conduzidas por Dallagnol ao lado do também, “inigualável” “fazedor” de injustiças, à época juiz Sergio Moro,
ficou comprovada pelos diálogos da “Vaza Jato”.
A inadequada postura do promotor lhe rendeu inúmeras
denúncias ao Conselho Nacional do Ministério Público
-CNMP. Em uma dessas, ele foi punido pelo CNMP e
obrigado a indenizar em R$ 40 mil, o Senador Renan
Calheiros. Como um militante político de carteirinha
o promotor usou seus perfis em redes sociais para
combater a candidatura de Calheiros à Presidência do
Senado. Não é atribuição de um promotor de justiça invadir o terreno político com explícitas preferências em uma
disputa entre parlamentares. Por esse tipo de comportamento muitas sentenças resultantes da Lava Jato foram
revertidas, a exemplo do ex-presidente Lula, um dos
preferidos para “cristo” pelos membros da operação.
EXPEDIENTE

Além dos reveses que a operação sofreu por seus maus
feitos, o próprio Dallagnol ainda é investigado pelo CNMP
pela criação de uma fundação privada para gerir R$ 2,5

Eliane Pereira
Diretora-Executiva
Deraldo Francisco
Editor-Geral

bilhões da Petrobrás. Neste caso em particular, percebese claramente a prepotência e ousadia desse sujeito.
Achando-se acima do bem e do mal, projetou o uso desses
recursos as seu “bel prazer”, mascarado em algum tipo
de instituição, que presumia, estaria blindada de críticas e investigação. E mesmo com todos esses reveses o
promotor-pastor não se intimida. Se acha o mais puro - o

Conselho Editorial
Jackson de Lima Neto
José alberto Costa
Jorge Vieira

único promotor no país que tem a primazia em buscar a
justiça. Se há alguma dúvida dessa prepotência confira o
twiter onde entre outras expressões piegas o procurador
afirma “que fora do MP pode fazer mais pelo país”, “a Lava
Jato trouxe esperanças de que podemos construir um país
melhor...E outras frases vazias e hipócritas.

Para anunciar:
(82) 3023.2092
Endereço:
Rua Pedro
Oliveira Rocha, 189,
2º andar, sala 210
Farol - Maceió - Alagoas
CNPJ:
07.847.607/0001-50

Com o pedido de exoneração Dallagnol descortina a operação que agora se apresenta com sua verdadeira essência:
um partido político - atente-se, neste caso, uma agremiação clandestina. Claro que se reconhece a necessidade
de operações que vasculhem o submundo da política e
provavelmente em algum momento a Lava Jato assim se
comportou. Até que o fascínio pelos holofotes cegou seus
membros. O clarão da mídia oportunista seduziu promotores e juiz. O desvirtuamento do fazer ou buscar justiça
abriu espaço para um conluio nojento e infame que mais

E-mails:
redacao@odia-al.com.br
comercial@odia-al.com.br

perseguiu e combinou resultados do que investigou.
Agora a Lava Jato vai trilhar o seu verdadeiro caminho:
as urnas, com Dallgnol e Moro. Para os dois só resta um

Site:
www.jornalodia-al.com.br

ARTIGO | Elly Mendes *

Trabalho, emprego e quebra-galho
A sobrevivência do ser humano está atrelada ao trabalho.
A maioria da população tem uma rotina diária de trabalho
exaustiva, mas que se faz necessário para garantir o sustento
de sua família. Trabalhadores que acordam cedo, fazem sua
marmita e levam para sua alimentação. São os ainda chamados de boias fria. Tem trabalhadores que precisam de mais de
um emprego, dois e as vezes três para conseguir um mínimo
de dignidade para seus dependentes. Apesar das duas palavras serem usadas para explicar o “ofício”, na prática trabalho e
emprego são bem diferentes. Enquanto trabalho está ligado a
objetivos e realizações profissionais, emprego é simplesmente
uma forma de conseguir renda. E saber exatamente a diferença
entre essas duas palavras pode ajudar na vida profissional. Por
ter uma relação direta com o estilo de vida da pessoa, em quem
ela é ou deseja ser, o trabalho está pautado em projetos, metas,
objetivos e sonhos. Ele vai além da necessidade financeira.
Enquanto isso, o emprego é uma atividade da qual a
pessoa atua por mera necessidade financeira e muitas vezes
não precisa gostar do que faz. Claro que essa situação não é a
ideal e a chance de ter uma insatisfação pessoal e profissional
é grande. Existe ainda a atividade renumerada considerada
como quebra galho; aquela que o sujeito desenvolve apenas
por interesse financeiro. Ou seja, existem profissionais que
querem apenas o retorno financeiro, não se importando se
realmente estão desenvolvendo um bom trabalho. É o conhecido faz de conta. Sabemos que muitas profissões não remuneram como deveriam. Há lutas incansáveis de sindicatos
para a melhoria salarial da categoria. Entretanto, há profissionais que apenas querem seus vencimentos no final do mês.
Um fato inusitado aconteceu recentemente em uma
escola da rede pública. Depois de um longo feriadão, no
retorno as aulas houve falta de alguns professores. Uma estudante da turma da educação de Jovens e Adultosquestionou:
“Quero me formar para ser funcionário público. Vou ganhar
dinheiro com a cara. Vou trabalhar quando tiver vontade. Pois
depois de um feriadão acompanhado de um final de semana,
totalizando 7 dias em casa, no dia de aula o professor falta
ao trabalho. E eu que trabalho como doméstica, não tenho
regalia de feriado, acordo pela madrugada para cuidar da
minha casa e depois ir cuidar da casa dos outros e se preciso
faltar por qualquer motivo a patroa desconta do meu pouco
salário e ainda ameaça me demitir do emprego. Professor só
chega atrasado, passa o tempo todo no WhatsApp dentro da
sala de aula, enquanto nós alunos temos que escrever longos
textos no quadro. E geralmente a aula acaba antes do tempo
previsto pelo horário disponibilizado. É bom demais ser
funcionário público, uma verdadeira mamata”. Temos que ter
cuidados com nossos atos e ações pois tem sempre alguém
nos observando. No caso do servidor público, ele tem como
atribuição maior servir ao público, honrar seus vencimentos.
Não adianta fazer concurso para dois mais cargos com interesse apenas financeiro. Precisa cumprir com honraria seus
compromissos para que não sejam taxados de irresponsáveis
e mercenários.

desejo: já vão tarde.
* ellymendes71@gmail.com
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DE LICENÇA MÉDICA, Tereza Nelma não compareceu à sessão na Câmara

Paulão e Isnaldo Bulhões votaram contra; Proposta garante R$ 90 bilhões para Bolsonaro fazer campanha

Bancada de Alagoas segue
Lira e aprova ‘PEC do Calote’
Ricardo Rodrigues
Com Agência Câmara

Apenas dois deputados federais da bancada de
Alagoas na Câmara – Paulão
(PT) e Isnaldo Bulhões (MDB)
– votaram contra a Proposta de
Emenda à Constituição 23/21,
aprovada por 312 a 144 votos.
Oriunda do Poder Executivo,
a chamada PEC dos Precatórios fura o teto de gastos do
governo federal e coloca nas
mãos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) cerca de
R$ 90 bilhões, às vésperas das
eleições de 2022.
A maioria dos nossos
parlamentares seguiu o presidente da Câmara, deputado
federal Arthur Lira (PP), que
trabalhou como um rolo
compressor, passando por
cima de tudo e de todos, para
aprovar a proposta à toque
de caixa, na madrugada da
última quinta-feira. Dos
nove deputados federais de
Alagoas, votaram a favor, além
de Lira, Marx Beltrão (PSD),
Pedro Vilela (PSDB), Sérgio
Toledo (PL) e Severino Pessoa
(Republicanos).
A deputada federal Tereza
Nelma (PSDB) estava ausente
da sessão por problemas de
saúde. Segundo sua assessoria, ela está de licença médica,
mas é contra a PEC dos Precatórios. Já o deputado federal
Nivaldo Albuquerque (PTB)
estava ausente, mas sua
assessoria não informou qual
o motivo que o deixou fora da
sessão. O nome dele aparece
no painel de votação, mas
sem o registro de voto a favor
ou contra.
A aprovação da PEC dos
Precatórios, em primeiro
turno, contou com votos de
partidos de oposição, como
PDT e o PSB. Contrariando
a orientação do comando do
partido, 15 deputados do PDT
votaram a favor da proposta
do Palácio do Planalto. Por
conta disso, o ex-ministro
Ciro Gomes, principal nome
da legenda, suspendeu sua
pré-candidatura à presidência da República.
Em mensagem nas redes
sociais, Ciro disse que só
voltará atrás dessa decisão, se
a bancada do PDT na Câmara
Federal votar em peso contra
PEC, no segundo turno de
votação da matéria, previsto
para esta semana. “Não posso
compactuar com a farsa e os
erros bolsonaristas”, afirmou

o ex-ministro, referindo-se
ao governo de Jair Bolsonaro.
Ele disse ainda que espera
do partido uma postura de
oposição.

Paulão reage
Em suas redes sociais, o
deputado Paulão disse que
a aprovação da matéria, que
ele chama de “PEC do Calote”
é um retrocesso. Ele criticou
a postura do presidente da
Câmara, Arthur Lira, que
permitiu a votação remota
de parlamentares federais
que estavam viajando e
ausentes do plenário. Como
a proposta teve aprovação
apertada, Paulão acredita da
derrota do governo, na votação em segundo turno.
Segundo o petista, “a
arrogância e o nervosismo”
de Arthur Lira, na condução
dos trabalhos, “demonstram
o conluio” que foi a aprovação da matéria. “Um verdadeiro absurdo!”, exclamou
o deputado. “A presidência
da Casa, Bolsonaro e Paulo
Guedes (ministro da Economia), querem destruir o
nosso Estado Democrático
de Direito”, enfatizou. “O
precatório da Educação é um
direito trabalhista conquistado há décadas e esta Casa,
rebaixada, vota e aprova esse
projeto vergonhoso”, acrescentou.
De acordo com Paulão,
“não houve acordo para essa
votação, só existiram mentiras. Enquanto isso, o País
enfrenta inflação alta, fome,
desmonte das estatais, alta
dos combustíveis e desemprego”.
Para o deputado federal
Pedro Vilela, a aprovação
da PEC dos Precatórios vai
ajudar a combater a fome, já
que os recursos serão destinados ao programa “Auxílio
Brasil”, que deve substituir o
“Bolsa família”. Por meio da
sua assessora, Vilela justificou seu voto:
“ Vo t e i f a v o r á v e l n o
primeiro turno porque é
preciso viabilizar a segurança alimentar de quase 20
milhões de brasileiros, através do Auxílio Brasil. Além
disso, exigimos que o texto
votado garantisse a prioridade nos precatórios alimentícios e FUNDEF, que estarão
integralmente quitados em
até dois anos. Conseguimos
uma grande vitória para os
professores”.

Proposta prejudica
entes federativos
com crédito na União

VOTAÇÃO FOI NA
Quinta-feira,4, e garante, por enquanto, uma bolada ao Presidente Bolsonaro

“Liberou geral” nas contas públicas
A PEC dos Precatórios tem
como relator o deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB). A proposta limita o
valor de despesas anuais com
precatórios, corrige seus valores exclusivamente pela Taxa
Selic e muda a forma de calcular o teto de gastos, permitindo
que o governo gaste mais do
que pode.
A matéria foi aprovada
por 312 votos favoráveis e 144
contras. Para concluir a votação da matéria em 1º turno os
deputados precisam analisar
os destaques apresentados
pelos partidos na tentativa de
mudar trechos da proposta. De
acordo com o texto aprovado,
os precatórios para o pagamento de dívidas da União
relativas ao antigo Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério (Fundef) deverão
ser pagos com prioridade em
três anos: 40% no primeiro ano
e 30% em cada um dos dois
anos seguintes.
Essa prioridade não valerá
apenas contra os pagamentos
para idosos, pessoas com deficiência e portadores de doença
grave.
Precatórios são dívidas do
governo com sentença judicial definitiva, podendo ser em
relação a questões tributárias,
salariais ou qualquer outra
causa em que o poder público
seja o derrotado.
Segundo nota da Consultoria de Orçamento da Câmara,
do total de precatórios previstos para pagamento em
2022, 26% (R$ 16,2 bilhões)
se referem a causas ganhas
por quatro estados (Bahia,
Ceará, Pernambuco e Amazonas) contra a União relativas
a cálculos do antigo Fundef.
Parte dos recursos deve custear

abonos a professores.
Folga orçamentária
A re d a ç ã o a p r ov a d a
engloba o texto da comissão especial segundo o qual
o limite das despesas com
precatórios valerá até o fim do
regime de teto de gastos (2036).
Para o próximo ano, esse limite
será encontrado com a aplicação do IPCA acumulado ao
valor pago em 2016 (R$ 30,3
bilhões). A estimativa é que o
teto seja de quase R$ 40 bilhões
em 2022. Pelas regras atuais,
dados do governo indicam
um pagamento com precatórios de R$ 89 bilhões em 2022,
frente aos R$ 54,7 bilhões de
2021.
Segundo o secretário especial do Tesouro e Orçamento,
Esteves Colnago, cerca de R$
50 bilhões devem ir para o
programa Auxílio Brasil e R$ 24
bilhões para ajustar os benefícios vinculados ao salário
mínimo.
Prioridade
Para calcular o novo limite
final de precatórios a pagar em
cada ano deverá ser aplicado o
IPCA acumulado do ano anterior e deste valor encontrado
serão descontadas as requisições de pequeno valor (até 60
salários mínimos no caso da
União).
Os precatórios continuam
a ser lançados por ordem de
apresentação pela Justiça e
aqueles que ficarem de fora
em razão do limite terão prioridade nos anos seguintes.
O credor de precatório não
contemplado no orçamento
poderá optar pelo recebimento em parcela única até o
fim do ano seguinte se aceitar
desconto de 40% por meio de
acordo em juízos de conciliação.

Os precatórios pagos com
desconto não serão incluídos no limite anual dessa
despesa no orçamento e ficarão de fora do teto de gastos.
Essas exclusões se aplicam
ainda àqueles precatórios
para os quais a Constituição
determina o parcelamento
automático se seu valor
for maior que 15% do total
previsto para essa despesa no
orçamento.
De igual forma, ficarão
de fora do teto e do limite
os precatórios de credores
privados que optarem por
uma das seguintes formas de
uso desse crédito: para pagar
débitos com o Fisco; para
comprar imóveis públicos à
venda; para pagar outorga
de serviços públicos; para
comprar ações colocadas à
venda de empresas públicas;
ou para comprar direitos do
ente federado na forma de
cessão (dívidas a receber de
outros credores, por exemplo), incluindo-se, no caso
da União, a antecipação de
valores devidos pelo excedente em óleo nos contratos
de partilha para a exploração
de petróleo.
O texto de Motta também
deixa de fora do limite anual
e do teto de gastos as despesas com precatórios usados
pela União e demais entes
federativos em quatro tipos
de compensação: contratos
de refinanciamento; quitação de garantia executada
se concedida a outro ente
federativo; parcelamentos
de tributos ou contribuições
sociais; e obrigações decorrentes do descumprimento
de prestação de contas ou de
desvio de recursos.
Essas compensações são
direcionadas principalmente
a estados e municípios que
têm dívidas refinanciadas
perante a União e participam
de programas de recuperação
fiscal cujos contratos exigem
a observância do teto de
gastos. No entanto, somente
podem ocorrer se for aceito
por ambas as partes.
Quando incidirem sobre
parcelas a vencer, haverá
redução uniforme no valor
de cada parcela, mantida a
duração original do respectivo contrato ou parcelamento.
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POLÍCIA CIVIL DE ALAGOAS

CENTRAL DE INQUÉRITOS é uma espécie de “me engana que eu gosto”

tem 2.360 inquéritos pendentes relativos aos anos de 2007, 2008 e 2009

Falta de investigação policial
proporciona a impunidade
Deraldo Francisco
Repórter

Até a última sexta-feira,
a Central de Inquéritos Policiais Pendentes (CIPP) tinha
2.360 investigações sem
conclusão. Para esses inquéritos, há alguns caminhos: a
conclusão com indiciamento
ou sem indiciamento (no
caso, sem autoria; pedido de
novas diligências por parte
do Ministério Público ou o
arquivamento, também de
responsabilidade do MP. Os
casos de homicídio dominam as investigações sem
conclusão. Muitos assassinos
estão soltos podendo matar
outras pessoas (se já não o
fizeram) porque em nenhum
momento foram incomodados pela polícia. Neste caso,
para essas pessoas, o crime
compensa. Há hoje na CIPP
- que fica no Centro, por trás
da Delegacia da Mulher – um
delegado e um efetivo policial
com 10 ou 12 agentes e quatro
veículos. O que torna a retomada das investigações (isso
para cada inquérito policial)
uma missão impossível. Esse
montante se refere aos inquéritos sem conclusão nos anos
de 2007, 2008 e 2009. Ou seja:
de lá para cá, só se fazendo
uma nova varredura nas
delegacias de Polícia Civil em
Maceió. Os números se referem apenas aos crimes ocorridos na capital.
Para se ter uma ideia do
que representa isso: caso a
CIPP concluísse um inquérito policial pendente por dia

levaria seis anos e meio para
“zerar os casos”. Duas ou três
vezes mais que isso já estaria
amontoado na especializada
novamente.
Essa quantidade de Inquéritos sem autoria sugere uma
série de interpretações: a Polícia Civil em Maceió investiga
pouco; os delegados não estão
cumprindo as metas estabelecidas pelo Conselho Estadual
de Segurança (Conseg); nesta
esteira, a Corregedoria de
Polícia Civil estaria no mesmo
ritmo da CIPP. Sem a atuação
da Polícia Civil, muitos criminosos ficam impunes e livres
para cometer outros crimes.
A legislação prevê, para o
caso de acusado preso, o prazo
de dez dias para a conclusão
do Inquérito Policial. No caso
do indiciado solto, o prazo é
de 30 dias prorrogáveis por
mais 30, com a comunicação
ao Ministério Público. Devido
ao acúmulo de inquéritos
sem conclusão em Maceió, o
então delegado-geral Marcílio
Barenco, criou a CIPP, numa
ideia da Secretaria Nacional de Segurança Pública
(Senasp). Inquéritos relativos a três anos (2007 a 2009)
deveriam ser investigados em
regime de urgência por uma
comissão formada por três
delegados e três equipes de
agentes. O tempo passou e,
de lá para cá, o efetivo policial
caiu para um terço.
Pesquisas
Os números mostram que
a Polícia Civil de Alagoas não
exerce papel preponderante

SESCOOP/AL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021
AVISO DE EDITAL
OBJETO: Contratação de empresa especializada, por
intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso,
cancelamento, reembolso, seguro de viagens quando for
o caso e fornecimento de passagens aéreas nacionais,
internacionais e rodoviárias, para atender aos dirigentes
e colaboradores, a serviço ou a disposição do SESCOOP/
AL serviços sobe demanda, pelo período de 12 (doze)
meses, conforme Edital e anexos. LOCAL/DATA: Sede
do Sescoop/AL: Av. Governador Lamenha Filho, n° 1880,
Feitosa, Maceió/AL, CEP: 57.043-600, dia 18 de novembro
de 2021, às 09h00min. O edital pode ser retirado no site:
http://ocb-al.coop.br/licitacoes/licitacoes-2021-editais-e-contratos-administrativos. Telefone: (82) 2122-9494//
98161-9649.Email: licitacao@ocb-al.com.
Maceió/AL, 05 de novembro de 2021
Marivá Pereira de Oliveira
Superintendente

Central de
Inquéritos
funciona com
apenas 33%
do necessário
no esclarecimento de crimes.
O número de inquéritos policiais que são transformados
em processos e chegam à
Justiça é pequeno e, mesmo
assim, tem sempre a atuação
da Polícia Militar no início
das investigações, seja com a
prisão em flagrante dos acusados ou em atuação do Serviço
Reservado da corporação.
Segundo pesquisas

desenvolvidas pelo Grupo
de Pesquisa Biopolítica e
Processo Penal (UNIT/AL),
cerca de 90% dos processos
criminais têm início com
uma prisão em flagrante,
decorrente de uma atividade
da Polícia Militar, e não efetivamente por meio de uma
investigação da Polícia Civil.
Isso traz consequências sérias,
como, por exemplo, a alta
dependência que o sistema
de justiça criminal possui
da própria PM. Os dados da
pesquisa mostram que cerca
de 85% das testemunhas utilizadas em processos criminais
são policiais militares.
“A falta de recursos que
atinge a Policia Judiciária
enseja, para além de dificuldades no trabalho dos próprios
servidores, danos inquestionáveis às próprias vítimas e
também às pessoas que são
alvo de investigações. Por um

lado, a deficiência estrutural
faz com que muitos crimes
não sejam solucionados,
gerando uma sensação de
impunidade naqueles que, de
alguma forma, tiveram seus
direitos violados. Por outro
lado, muitos inquéritos policiais se arrastam por meses
e, em alguns casos, até anos,
ocasionando uma sensação
de angústia imensa naqueles que figuram como investigados”, disse o presidente
da Comissão de Estudos
Criminais de OAB Seccional
Alagoas, Marcelo Herval.
O delegado-geral, Carlos
Reis, disse que será feito um
inventário sobre a responsabilidade pelo acúmulo de
inquérito na CIPP e os responsáveis serão punidos. Disse
ainda que os novos concursos
para delegados e agentes vão
ajudar na recomposição do
efetivo da CIPP.
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Sociedade com

Todo mundo fica bonito com uma BOA LUZ. E ela vem de dentro.

ESTILO

Jailthon Sillva | jailthonsillva@hotmail.com
Colunista Social

NOVEMBRO AZUL

POINT

BLACK FRIDAY

Japiassu

A Black Friday 2021 acontece no próximo

PODEROSA |
Sandra Cavalcante, designer das mais
pontuadas da seara, acaba de lançar
sua linha decorativa de casa. No
quesito moda, a alagoana continua
a todo vapor criando seus vestidos
e até recebeu um convite do tipo
irrecusável para estrear no mercado
Fashion Internacional.

CALENDÁRIO

Foi dada a largada para a época mais
fervida de Maceió. E em grande estilo,
claro, Nando Reis estará de volta aos
palcos da capital alagoana no próximo
dia 12 de novembro, no Summer Club,
em Jacarecica. Marque na sua agenda!

MUNDO
FASHION | A
estilista Manu
Mortari chega
chegando in
Milagres repleta
de novidades,
com coleção
exclusiva para a
loja no paraíso
tropical e, claro,
alagoano.

A temporada de verão em Patacho mal
começou e já está dando o que falar.
Luciana Peixoto

MADE IN PARIS |
Um brinde +QESPECIAL ao elegante
casal de enamorados Rogério Siqueira e Nathalya Ferreira, ilustrando a
coluna deste domingo.

A campanha é bastante conhecida por
tratar da prevenção e combate ao câncer
de próstata e ao diabetes. Apesar do
apoio de diversas entidades não governamentais, o Novembro Azul não tem o
apoio do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional do Câncer. O movimento
surgiu na Austrália, em 2003, chamado
de Movember. Em vários países, os
homens deixam crescer o bigode
durante esse mês no melhor estilo Mario
Bros. Aqui no Brasil, a campanha foi
criada pelo Instituto Lado a Lado pela
Vida, em 2008.

dia 26 de novembro, sendo considerada
tradicionalmente a sexta mais esperada
do ano. A data é perfeita para economizar em suas compras online e aproveitar
grandes ofertas imperdíveis nas maiores
lojas.

TIM TIM |
Jeanne Almeida
comemorou
com luxo seus
40 anos de vida
com direito a
festão na noite
de ontem, dia
06. Vida feliz!

Promete ser das mais estreladas dos
últimos anos, com a turma de celebridades baixando em peso no paraíso
alagoano, com um único desejo: a festa
de Réveillon do Destino Patacho. Um dos
highlights por lá será a atração internacional Who Made Who, entre outras mil
surpresas.

NO PARAÍSO

A coluna tem dica das boas para quem
vai curtir os dias de verão em Milagres:
algumas marcas de moda alagoana
já estão confirmadas pela segunda
vez por lá e atenderão clientes numa
pop-up store criada especialmente para
a temporada mais quente do ano. Que
tudo!
BDAY |
A coluna de hoje
é dedicada à
jornalista Vânia
Besse (Leiam
Assessora de
comunicação
da LBV), que
recebe hoje, dia
07, homenagens
por conta de
seu aniversário.
Parabéns,
amiga!
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OBRAS ESTÃO AVANÇADAS e moradores aprovam as ações da Prefeitura

leva saúde e apresenta novo modo de vida na parte alta da capital

Saneamento leva mais
qualidade de vida aos bairros
Secom Maceió

Dados da Organização
Mundial da Saúde (OMS)
revelam que 70% da mortalidade infantil até cinco anos
é motivada por doenças que
poderiam ser evitadas com
uma adequada estrutura
de saneamento. Por conta
disso, os trabalhos de insta-

lação do esgotamento sanitário na parte alta de Maceió
seguem firmes. Tabuleiro do
Martins, Clima Bom, Cidade
Universitária, Santa Lúcia,
Eustáquio Gomes e região
estão com obras em suas
ruas e avenidas.
Levar esgotamento sanitário aos bairros da capital
está entre as prioridades
do programa Maceió tem

Pressa, tocado pela Prefeitura de Maceió.
“Os tratores estão a todo
vapor por toda a parte alta
da cidade. Os caminhos se
abrem para um futuro com
mais dignidade e oportunidades. Só os 22 km de saneamento, na Santa Lúcia, por
exemplo, significam duas
vezes o comprimento da
Via Expressa”, comparou

o prefeito JHC, que espera
deixar este legado de saúde
pública aliada à infraestrutura em Maceió.
De acordo com a OMS, o
tratamento em larga escala
nas cidades é fundamental para a preservação dos
mananciais, onde a água
é coletada para abastecimento da população. A
médica sanitarista Edna

Porfírio explica que “grande
parte das doenças de veiculação hídrica tem origem em
contato com água, sem tratamento adequado, ou esgoto
exposto na rua”. Para ela,
este trabalho de fortalecimento e criação de uma rede
de esgotamento é vital para
o oferecimento de uma vida
digna para o cidadão prevenir doenças.

O gerente socioambiental da Unidade G estora
do Programa Maceió Tem
Pressa, Patrick Leite, lembra
que saneamento é sinônimo de saúde pública e,
também, de saúde ambiental. “Não só faz bem para a
população, como também
para o meio ambiente em si,
já que os nossos rios e o mar,
não vão receber ligação de
esgoto irregular”, destacou.
Patrick Leite explica que
com a implantação da rede
de saneamento há uma
requalificação e um restabelecimento do equilíbrio
do ecossistema, conseguindo, por tabela, conviver
em harmonia. “Resolvendo
a questão do esgotamento
sanitário é extremamente
importante para que consigamos atingir o nosso objetivo. Uma cidade muito mais
equilibrada e com rios mais
limpos e quem sabe, até
mesmo com água própria
para consumo”, detalhou o
gerente.
Há ainda benefícios
do ponto de vista econômico, com valorização dos
imóveis, redução dos gastos
com tratamento de doenças (estudos apontam que
para cada R$ 1 investido em
saneamento básico há uma
redução de cerca de R$ 4 a
R$ 5 nos gastos com medicina curativa) e estímulo
a atividades de lazer e de
turismo.
Na Santa Lúcia, mais de
32 mil pessoas estão sendo
beneficiadas diretamente
com os trabalhos de esgotamento sanitário – 22 km
estão concluídos. Isso representa 58 vias finalizadas.

Fotos: Itawi Albuquerque

Implantação de rede
de esgoto beneficia
o meio ambiente

ARLINDO SILVA:

REDE COLETORA

Comerciante demonstra agradecimento por pavimentação da rua onde mora

De Esgoto vai evitar ligação direta com os rios e o mar, equilibrando o ecossistema

Esgoto a céu aberto fica no passado do Tabuleiro
O mesmo ritmo está no
Tabuleiro do Martins. Por lá,
mais de 55 mil moradores são
contemplados com o fim do
esgoto a céu aberto em ruas,
becos e vielas do bairro (43
vias). No geral, foram 18 km
com esgotamento sanitário
concluído.
Para Arlindo Silva, que é
morador e comerciante da
Rua Rotary, no Tabuleiro, há
mais de 30 anos, o momento
é de agradecimento e muita
felicidade. “ Tenho essa
mercearia há mais de 20 anos.
Durante todo esse tempo,

enfrentei junto com os moradores muita lama e buraco.
Nunca imaginei que minha
rua um dia poderia ser pavimentada. A espera foi grande,
mas valeu muito a pena, foi
uma surpresa muito boa”,
disse o morador.
Mais de 27 km de vias
ganharam esgotamento sanitário no Clima Bom. Pessoas
comuns como João Macedo,
de 67 anos. Morador da rua
Caxangá há 25 anos, conta
que nunca tinha visto sua
rua tão bem tratada. “Mudou
muito. Agora, somos tratados

PAVIMENTAÇÃO
De ruas onde tudo era lama ou poeira beneficia os moradores da reegião

como gente. Vivi pra ver isso
aqui no Clima Bom”, disse
João, que está entre os mais
de 15 mil moradores do bairro
que agora contam com saneamento básico.
“É mais uma ação que
fortalece a melhoria de vida
das pessoas e reduz a situação de pobreza em locais que
antes não tinham a atenção
do Poder Público”, completou
o prefeito JHC.
O coordenador da Unidade
Gestora do Programa Maceió
Tem Pressa (UGP), Marcelo
Maia, confirma que a Prefei-

tura de Maceió transformou
a parte alta da cidade em um
verdadeiro canteiro de obras,
levando dignidade e qualidade de vida para a população.
“Não adianta fazer a pavimentação e posteriormente
ter que desfazer o serviço para
implantar a rede de esgoto, e
foi pensando assim que estamos executando o projeto
de maneira completa, desde
a implantação da rede de
drenagem, esgotamento sanitário e por fim a pavimentação”, explicou Maia.

OBRAS ESTÃO BEM
Aceleradas na parte alta de Maceió, levando mais qualidade de vida à população
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Depois do Play

“JOBIM FOREVER”, o mais recente álbum do sempre jovem Antônio Adolfo

Màcleim | macleim@hotmail.com
Colunista

PLURALIDADE SINGULAR

Recentemente, assisti a uma live onde o mestre
Antonio Adolfo foi entrevistado por jovens e, em
alguns momentos, outros jovens convidados do
mediador interpretaram canções do entrevistado. Não que eu tenha me surpreendido, mas foi
curioso ver jovens tão bem-informados sobre o
trabalho e a trajetória do grande Antonio Adolfo.
De maneira geral, demonstraram embasamento
sobre a música brasileira e seus grandes ícones.
Ficou evidente que Antonio Adolfo era um desses
ícones e ídolo para aqueles jovens. Claro, a interação do mestre com a rapaziada foi perfeita!
Apropriei-me desse fato, como preâmbulo, apenas
para ratificar a jovialidade e frescor que Antonio
Adolfo nos apresenta em seu mais recente álbum,
‘Jobim Forever’, lançado nas plataformas digitais e,
sobretudo, no mercado americano, onde é possível
encontrar a versão física, em CD. Aliás, Jobim Forever está concorrendo ao Grammy Latino, indicado
em cinco categorias, entre elas a de melhor álbum
de Jazz Latino. Além disso, nos últimos anos,
Antonio Adolfo tem sido pródigo e generoso para
com a humanidade, lançando um novo álbum a
cada ano, desde 2013. Sempre com a qualidade,
esmero e viço impressionantes, que caracterizam o
trabalho do consagrado músico brasileiro, autor de
Sá Marina, Teletema e tantos outros sucessos.
Certamente, o êxito em cada lançamento lhe é
facultado pelo talento e pela experiência adquirida ao longo de sua impressionante trajetória
fonográfica. Afinal, desde o seu primeiro álbum,
Antonio Adolfo & A Brazuca, de 1969, até ao atual
Jobim Forever, são cerca de 35 títulos, sem contar
os singles, EPs e compilações.
Dessa vez, em Jobim Forever, como o próprio
nome sugere, Antonio Adolfo presta homenagem
à obra do magnífico Antônio Brasileiro, o que já é
sugerido a partir da capa genial, em letras garrafais, num superlativo que abrange os dois grandes
Antonios. Internamente, como fantástico conteúdo, encontraremos nove músicas de Antonio
Carlos Jobim, a maioria composta nos anos 1960.
“O impacto da novidade foi na década de 1960.
Quando eu era adolescente, comecei a aprender piano e me tornei profissional, embevecido
por aquela atmosfera musical mágica do Rio de
Janeiro da época, onde a qualidade e quantidade
das músicas de Jobim reinaram. Musicalmente,
aqueles anos impactaram muito! Quando fui ver,
já estava fechando o repertório com predominância nos anos 1960. E fechei com essa ideia toda do
momento mágico musical e a qualidade da obra,
que também impactou o Brasil e o mundo”. Assim
definiu Antonio Adolfo o fato de, com exceção de
Estrada do Sol e A Felicidade, as demais músicas
serem colhidas nos anos 1960.
The Girl From Ipanema (Jobim e Vinicius, 1962)
abre o álbum com a suavidade e malemolência das
sinuosidades femininas, delicadamente flutu-

ando sobre as ondas de Burle Marx, num eterno
desfile pelas calçadas de Ipanema, ora atraída
pelo sax tenor de Marcelo Martins, ora pelo piano
de Antonio Adolfo. Wave (Tom Jobim, 1967) dá
sequência à mesma pegada do arranjo de Garota
de Ipanema, só que pontuada pelos solos de Lula
Galvão (guitarra) e o trombone de Rafael Rocha,
arrematados pelo piano do mestre, até chegar ao
grand finale, Sozinho! Na sequência, A Felicidade
(Jobim e Vinicius, 1959), de cara, traz uma novidade: Zé Renato à capela, com os versos “Tristeza
não tem fim / Felicidade sim”, como introdução,
retornando num segundo momento, numa brincadeira de pergunta e resposta com o piano, após
o belo improviso de Jesse Sadoc (trompete), que
passa a bola para Antonio Adolfo, numa tabelinha
perfeita, que antes passa por Jorge Helder (contrabaixo), que aplica uma pegada afrosamba em sua
gravidade.
Delicadeza e Fragrância Musical
Toda delicadeza dos arranjos maravilhosos de
Antonio Adolfo tem prosseguimento em Insensatez (Jobim e Vinicius, 1961), onde o trompete do
Sadoc e a flauta de Marcelo Martins se irmanam,
reforçando toda a atmosfera dessa bossa, que nos
conduz ao sublime. Favela – O Morro Não Tem
Vez – (Jobim e Vinicius, 1963), eleva um tantinho a
atmosfera em sua síncope, mas o clima continua
altamente agradável e favorável ao encantamento,
que vai nos envolvendo pelos flancos do arrebatamento musical, proposto por Antonio Adolfo.
Sempre com alguma novidade de arranjo, como
os fraseados, por exemplo. E, assim, suavemente,
como em Inútil Paisagem (Jobim e Aloysio de
Oliveira, 1963), nem nos damos conta de que já
estamos além da metade do álbum, tal é a fragrância musical que nos envolve e nos conduz a algum
tipo de plenitude e satisfação incondicional à
fruição desse trabalho.

Água de Beber (Jobim e Vinicius de, 1961) ganha
mais originalidade, sobretudo, se compararmos
aos tantos outros arranjos tradicionais, já desgastados ou repetitivos, para esse clássico. Amparo
(Jobim,1969), prepara o ouvinte ao inexorável final
do álbum, com uma tocante introdução em piano
solo, emocionante e carregada de melancolia, na
citação de Por Toda a Minha Vida, (Jobim e Vinicius, 1959). Ao mesmo tempo, traz de algum lugar,
onde habita a emoção, uma beleza que nos eleva
a um patamar de nuvens, confortáveis nuvens de
um território imaginário às admiráveis canções.
Aqui, Antonio Adolfo nos garante a poderosa
possibilidade dessa viagem.
Para finalizar, Estrada do Sol (Jobim e Dolores
Duran, 1958) está para o álbum assim como a
cena final de Tempos Modernos, do Chaplin, onde
ele caminha com Paulette Goddard, no The End,
por uma estrada ao amanhecer, em direção a um
futuro incerto e esperançoso. Aqui, pela estrada
Jobim Forever, chega-se ao lugar onde as coisas
belas, doces e suaves existem e aguardam o andarilho fruidor. O magistral solo de Lula Galvão, bem
como o não menos empolgante solo de piano do
mestre, calçado pelo conforto do naipe de metais,
parecem dizer que Antonio Adolfo propõe encerrar
esse belíssimo trabalho, trilhando uma estrada que
nos direciona à aura de genialidade das canções
jobinianas, porém, lapidadas pelos arranjos e
performances dos que sentem absoluta afinidade
com o compositor e sua obra.
SERVIÇO
Jobim Forever, Antonio Adolfo
Plataformas digitais: Spotify, Apple Music,
Youtube Music, Deezer, iTunes,Napster…
Plataforma física: Em CD, pelo link httpps://
www.amazon.com/Jobim-Forever
Preço: $ 14,64 dólares
No + MÚSICABOAEMSUAVIDA!!!
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OS SEGUROS NÃO SEGUEM as mesmas regras para todos os países de destino

Djaildo Almeida | djaildo@jaraguaseguros.com
Corretor de Seguros

Como funciona o
seguro de viagem?

O seguro de viagem funciona como um plano
de saúde temporário e também uma garantia de
indenização para várias situações e acidentes. Ele
será válido pelos dias da contratação e dentro das
normas especificadas em cada contrato. Normalmente é feito para destinos internacionais, onde
os planos de saúde brasileiros que usamos no dia
a dia não tem validade.
Vale dizer, no entanto, que o seguro de viagem
não é destinado apenas a viagens internacionais.
Você poderá contratar o serviço também para
viagens dentro do Brasil. Porém, como muitos
brasileiros têm plano de saúde, esse serviço não é
tão comumente contratado.
Qual a diferença entre seguro de viagem e assistência de viagem?
Os dois serviços são chamados comumente de
seguro viagem. Porém, é preciso estar atento
na hora de pesquisar e de fechar o contrato.
Na prática, a principal diferença está em quem
pagará pelo serviço no momento que for utilizado. é uma questão de quem desembolsará o
pagamento.
O seguro viagem prevê que o viajante pague todas
as despesas médicas do próprio bolso e depois
solicite o reembolso à seguradora (dentro dos
limites de valores estabelecidos em contrato).
Para isso, será necessário apresentar comprovantes de despesas médicas, laudos, notas fiscais e
tudo mais que possa confirma o atendimento. É
burocrático e pode trazer muita dor de cabeça.
Os viajantes poder escolher qualquer lugar para
ser atendido, independente de fazer parte da rede
conveniada do seguro.
A assistência de viagem funciona de maneira
diferente. O atendimento será todo arcado pela
seguradora contratada (claro que dentro dos
limites previstos no contrato). Diferente do
seguro viagem, a assistência viagem prevê que o
segurado deve entrar em contato com a empresa
contratada antes de receber o atendimento.

Seguro Viagem: Dicas
para contratar e viajar
com segurança!

Se aqui no Brasil nós podemos passar mal com
uma coxinha velha, a maionese de anteontem ou
um churrasquinho de origem duvidosa, imagine
em países que sequer conhecemos! Pedra nos
rins, apendicite, diarreia, dor de garganta, febre,
tosses insuportáveis e até uma pandemia são
apenas a ponta do fio de tudo o que pode acome-

Qual seguro de viagem
devo contratar?
.

Os seguros de viagem são feitos de acordo com os
países de destino e o tipo de atividade a ser realizada
na viagem, além da complexidade do plano, que
pode ir do básico ao super completo. No momento
da contratação você deverá informar detalhes para a
seguradora, assim terá certeza de estar bem coberto e
dentro das suas expectativas.
Os seguros não seguem as mesmas regras para todos
os países de destino. Alguns, como os que fazem parte
da União Europeia, exigem seguros de viagem especial
(no caso desses países é o seguro que segue as regras
do Tratado de Schengen). A seguradora poderá informar se há alguma especificidade para o seu caso. Se for
usar o seguro do cartão de crédito, solicite informações
específicas sobre o seu país de destino e exija que o
cartão envie detalhes do contrato.
Outro caso que pode alterar a contratação do seguro
são os esportes radicais ou de aventura. É raro que a
cobertura comum do seguro seja válida para acidentes com esportes como esqui, snowboard, escalada,
mergulho e outros. Informe-se detalhadamente sobre
essas atividades com a seguradora e evite problemas
na hora do atendimento. Adultos acima de 70 anos e
mulheres grávidas também costumam ter preços diferenciados para o seguro. Por isso, informe os dados dos
passageiros corretamente. Não se esqueça de verificar
se o seguro cobre doenças pré-existentes. Essa cobertura não é comum a todos os seguros.

ter um viajante nos dias de viagem. Sem falar
em extravios de bagagem, problemas jurídicos e
outros pepinos.
O seguro de viagem vai muito além da assistência médica e pode ser a salvação no caso de
cancelamento da viagem ou retorno de emergência ao Brasil. Pensando no bem estar de
nossos leitores preparamos oquadro“Momento
Seguro” com informações básicas e importantes
sobre seguro de viagem. Porque estar preparado nunca é demais! Confira nossas dicaspara
desbravar esse mundão!

Conclusão

Em sumaé altamente recomendável optar por
uma seguradora confiável e que esteja no Brasil.
Isso facilita muito caso seja necessário contatá-la,
incluindo atendimento em português e também
caso algo dê errado durante a viagem.
A recente pandemia causada pelo coronavírus
acendeu o sinal de alerta entre os viajantes que
contratam seguro de viagem. Houve muitas
dúvidas sobre a cobertura do seguro em casos de
pandemia e se a assistência aos viajantes seria
mantida. No caso da pandemia declarada do coronavírus, os seguros de viagem tomaram medidas
diferentes entre eles.
Houve alguns seguros que mantiveram a cobertura total, porém a maioria deles limitou a
cobertura apenas até o diagnóstico, recorrendo à
cláusula contratual que os isenta de cobertura em
casos de surtos, epidemias e pandemias.
Para ter certeza se o seu seguro de viagem cobre
o atendimento em caso de pandemia, entre em
contato com a seguradora e pergunte claramente
sobre essa cláusula e como é o atendimento em
caso de diagnóstico de doença ligado a pandemias.
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. Participem com suas perguntas! Até a próxima se Deus
quiser! Um grande abraço!
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Esportes

CAMPEÃO DA SEGUNDONA conquiosta acesso e visa calendário para 2022

REPAGINADO, CRUZEIRO vai participar da Série A do Campeonato Alagoano em 2022 e já quer título da Copa Alagoas

Arapiraca volta a ter dois
times na Primeira Divisão
Thiago Luiz
Estagiário

A temporada 2021 nem
acabou, mas já tem gente de
olho no calendário do ano que
vem. O mais novo campeão da
Segunda Divisão do Campeonato Alagoano, o Cruzeiro de
Arapiraca, é também o mais
novo “participante” da elite
do futebol estadual. Depois
de vencer o Zumbi, de União
dos Palmares, a equipe arapiraquense garantiu uma vaga
na Série A de 2022.
Fundado recentemente,
em 2019, o time chega
também para representar o
município do agreste, junto
à já conhecida Agremiação
Sportiva Arapiraquense (ASA).
Mesmo com a semelhança no nome, o Cruzeiro
que conquistou o acesso não
é aquele mesmo que chegou
a conquistar o 4º lugar da
Copa do Nordeste e que teve
o goleiro Dida no elenco.
Portanto, será a primeira vez

COM A CONQUISTA DA SÉRIE B
do Alagoano, o Cruzeiro de Arapiraca garantiu vaga para a Primeirona em 2022

da equipe na Primeira Divisão
do campeonato estadual.
Do lado alvinegro do futebol de Arapiraca, a situação
não anda nada boa. Apesar de
conquistar o bicampeonato
da Copa Alagoas, o ASA vive
uma grande crise financeira.
Muitos processos trabalhistas,
causas em aberto na Justiça e
“congelamento” de fontes de
renda, como alguns patrocínios.
A participação na Série D
e no Alagoano foram muito

Jogo Duro

discretas e não renderamos
dividendos esperados para
os cofres do clube. Diante
dessas dificuldades, o futebol
do município arapiraquense
acabou perdendo a força. O
“surgimento” do Cruzeiro no
cenário principal do estado
pode recolocar em destaque a
terra do fumo, já que as chances de conquistas “dobram”.
Além do título e do acesso
à Série A do Estadual, o
Estrelado conquistou ainda
um lugar na Copa Alagoas,

competição nova do futebol
local que só tem o ASA como
campeão e reúne as equipes do interior, ampliando o
calendário e aumentando as
chances de equipes de menor
expressão por títulos.
E apesar de ser novo, o
clube já chega à elite com
expectativas altas:. De acordo
com o diretor de futebol,
Wellington Soares, o time
vai entrar em 2022 já para ir
em busca do título da Copa
Alagoas e de uma vaga na Série
D do Campeonato Brasileiro.
Só depois, o pensamento vai
ser a manutenção na Série A.
Pensando em montar
uma base para a próxima
temporada, o dirigente afirmou que vai tentar renovar
com o máximo de atletas e
com toda a comissão técnica.
No aspecto financeiro, a
intenção é manter os patrocinadores atuais e conquistar
novos parceiros.
“Acho que estamos no
caminho certo. Sabemos que

FUTEBOL ALAGOANO fica “bem na foto”, na reta final da Segundona

Jorge Moraes | jorgepontomoraes@gmail.com
Jornalista

CRB X
Sampaio Correa

Finalmente o CRB voltou a
vencer na Série B. Mesmo
com um placar apertado
- 1 a 0 – o time derrotou o
Sampaio Correa e, com o
mesmo número de jogos
dos demais participantes, o time continua com
chances de acesso a Série A,
especialmente pelos adversários mais fracos que terá
nas cinco rodadas finais. O
gol da vitória foi marcado
pelo Émerson Negueba, e o
próximo adversário será a
Ponte Preta, em Campinas. A
vitória do CRB coloca o CSA
com a obrigação de vencer o
Remo.

Cruzeiro é
a novidade

O Cruzeiro, que não é o de
Belo Horizonte, mas o de
Arapiraca, ficou com a única
vaga da Segunda Divisão,

CSA de volta a zona da confusão

Como diria o treinador Wanderley Luxemburgo, quando dirigiu o Vasco da Gama, o CSA foi para
a zona do barulho, coisa até bem pouco tempo não muito previsível. Com as vitórias seguidas
contra Vasco e Vitória, o time entrou de vez na briga, chegando a ficar na frente de seu mais
tradicional rival, o CRB. Sem dúvida, daqui para a frente, CSA e CRB vão alternar suas posições,
levando sonhos para seus torcedores, até pouco tempo uma meta quase impossível. Nesta
última sexta-feira, o CSA recebeu o Remo do Pará. Se conseguiu vencer o jogo, foi o terceiro
seguido e, pela combinação de resultados, entra no G-4, o que seria bem animador para o grupo
de jogadores e comissão técnica. Com especialidade em motivação pessoal, o presidente Rafael
Tenório se reúne, diariamente, com o grupo. E o melhor: aumentou a premiação pelo acesso a
Série A, em 2022, para 6 milhões de reais, só para o grupo de jogadores.
Entendendo que tudo funciona coletivamente, prometeu, também, um prêmio especial para
a comissão técnica. Falam em 1 milhão de reais. Para o acesso, o CSA não pode perder seus
próximos jogos, projetando uma pontuação de 63 pontos e torcer por derrotas de seus adversários mais diretos: CRB, Avaí, Goiás, Vasco da Gama e Guarani. O que era quase impossível de
acontecer, a possibilidade do acesso, voltou com toda força. Para isso, o time precisa ter vencido
o Remo. Espero que sim...
em Alagoas, para a divisão
especial do ano que vem.
Vencendo os dois jogos pelo
mesmo placar – 1 a 0 -, o time
comandado pelo técnico
Elenilson dos Santos, com
um grupo tendo à frente o
deputado estadual Tarcísio Freire, o Cruzeiro fez o
dever de casa e garantiu um
segundo representante para

não será fácil, mas com o pé
no chão e muita humildade
iremos fazer um bom campeonato e vamos em busca do
acesso à série D e se possível uma vaga para a Copa do
Brasil”, afirmou Wellington.
O elenco foi comandado
pelo técnico Elenilson Santos
e foi formado por jogadores experientes como André
Nunes e Etinho, também
velhos conhecidos do futebol
alagoano.
O atacante André Rodrigues, do clube arapiraq u e n s e, l e v o u a i n d a a
premiação individual de
artilheiro da Segundona com
seis gols marcados. Durante
a primeira fase da competição, o Cruzeiro terminou na
vice-liderança, atrás apenas
exatamente do adversário na
final, o Zumbi, empatando
na pontuação, com 16 pontos
garantidos. Em seis partidas, a equipe conquistou
cinco vitórias, um empate e
nenhuma derrota.

a cidade de Arapiraca, em
2022.

Motivação
para o ASA

Com o título do Cruzeiro, que
não é aquele antigo, esse foi
fundado em 2019, o comentário, em Arapiraca, é que a
motivação vai voltar à terra de

Manoel André, o fundador da
cidade. Nos últimos anos, o
ASA vem caindo pelas tabelas
e só consegue somar alguns
poucos pontos, que lhe
garantem na Primeira Divisão. Sem dinheiro e devendo
muito, o alvinegro precisa
juntar o povo da cidade e
fazer ressurgir o Gigante
arapiraquense.

ALFINETADAS...
l A promessa da diretoria do
CSA de pagar R$6 milhões para
seus jogadores pelo acesso à Série
A, transfere responsabilidade
muito grande para a diretoria do
CRB. Os jogadores regatianos
pediram um prêmio de R$ 4
milhões, mas o valor foi fechado
em R$ 3 milhões;
l Dizem as más línguas que a
promessa de Rafael Tenório teve
dois objetivos.: se for alcançado o
acesso, vai lá e paga o prêmio; se
não conseguir, joga a pressão para
o adversário, o CRB;
l Se foi esse mesmo o objetivo,
não deixa de ser uma jogada
inteligente. Motiva o seu grupo e
mina o grupo adversário. Pelo sim,
pelo não, me parece que foi esse
mesmo o pensamento. A prova é
tanta que, até então, o CSA não
falava em premiação, mas nos
últimos dias só deu Rafael Tenório
em tudo que é rádio;
l Com a vitória diante do
Sampaio Correa, o CRB voltou
para a briga pelo acesso a Série
A. O que mais preocupa no
momento é o baixo rendimento
em campo, quando venceu apertado o fraco time maranhense.
Com os próximos adversários
brigando na parte de baixo da
tabela, o CRB tem obrigação de
vencer seus jogos.

7 a 13 de novembro | 2021

O DIA Alagoas

Espalhaí

11

INAUGURAÇÃO, eventos, celebrações e boas ideias

Elzlane Santos | elzlane@espalhai.com
Jornalista e Colunista Social

DEMODAY DE VOLTA
O Demoday está de volta à programação do MKT SHOW. O palco é uma oportunidade
para startups se apresentarem a grandes investidores e mostrarem se merecem
investimento e o porquê. O encontro entre criadores e investidores
será nos dias 18 e 19 de novembro no @ciptalagoas.

Evaldo Gomes

BELEZA E CALOR
A soma de beleza e calor serve para definir o
destino da viagem que a influenciadora digital
Amanda Melo está fazendo ao litoral do Rio
Grande do Norte e Ceará. Ela já esteve em
Genipabu (RN) e agora está curtindo as falésias
de Beberibe (CE).

@chicobrandao

PICUÍ EM SAMPA
São Paulo ganha em breve mais um recanto
com alma e sabor nordestinos. O Chef Wanderson Medeiros desembarca na metrópole com
seus sabores únicos e todos os detalhes que
fizeram o sucesso do Picuí. O novo restaurante
será um pedacinho de Alagoas em Sampa e se
chamará “Canto do Picuí”.

O QUE DEUS UNIU
Do dia dessa foto até hoje esses dois já
viveram tantas coisas que parece até nem
caber no tempo... Endy e Guga, Guga e Endy,
Guga&Endy&Otto. Assim eles chegam aos
primeiros 5 anos de casados, unidos pelo amor
maior. Que venham muitas vezes 5.

CHEGANDO A HORA
O primeiro show promovido pela Sue Chamusca
desde o início da pandemia, em março de 2020,
já está quase chegando. Na próxima sexta-feira,
a produtora retoma as atividades com o show
VioliVoz, com Geraldo Azevedo e Chico César, no
teatro Gustavo Leite.

PRA DESPRENDER
Partindo de um conto de Chico Xavier, o espetáculo “Pra Desprender” leva para o palco trechos de
histórias reais entrelaçadas, com o intuito de promover uma reflexão sobre as estações do tempo e da
vida de cada um. A experiência teatral acontece no dia 4 de dezembro, no Teatro Deodoro.

ENTÃO É NATAL
Está aberta a temporada de montagem de árvores de Natal e isso significa muuuuuiiiitttooo
trabalho para Rodrigão Barbosa, o decorador
oficial das melhores árvores de Natal. Ano
passado foram 27. Será que este ano ele quebra
o recorde?
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CADA VEZ mais as montadoras investem nos veículos híbridos e
100% elétricos. Uma tendência sem volta para a próxima década.

Igor Pereira | igor93279039@hotmail.com
Jornalista

BMW M240i vira estrela
no game Rocket League
Ampliando horizontes
e conquistando novos
públicos, desta vez, a BMW
prepara uma novidade
para os fãs do game Rocket
League. Os jogadores terão
a oportunidade de utilizar
o novo BMW M240i antes
mesmo do modelo chegar
às ruas. A ação é feita pela
BMW E-Sports, divisão de
esportes online da marca.
Além do carro, que estará
disponível para compra
de todos os jogadores
por uma semana inteira,
haverá também outros
dois campeonatos. O
BMW Freestyle Tournament tem premiação total
de 25 mil dólares, cerca de
R$ 140 mil.
Nissan e Movida
promovem o Maior Test
Drive do Brasil
A Nissan e a Movida se
uniram para promover o
Maior Test Drive da marca
japonesa no Brasil. Na
ação, que já está valendo,
os consumidores que
alugarem o Novo Nissan
Kicks em qualquer loja
da Movida no país terão
uma diária 100% paga pela
Nissan. Além disso, caso
opte por comprar o crossover fabricado em Resende
(RJ) após experimentá-lo,
o interessado ganhará
um desconto no valor
do modelo em qualquer
concessionária Nissan.
Para ter direito à diária
grátis é necessário alugar o
carro por, no mínimo, três
dias, utilizando o código
promocional da ação. E, se
após conhecer as qualidades do crossover, o cliente
da Movida quiser adquirir o Novo Nissan Kicks
em uma concessionária
Nissan, a parceria garantirá um valor final menor.

Novo Veiculo elétrico da Toyota
é apresentado mundialmente
A Toy o t a a n u n c i o u
recentemente detalhes
do bZ4X, protótipo de
seu novo modelo eletrificado com a tecnologia
BEV (Battery Electric Vehicle). Com uma abordagem
focada na neutralidade de
carbono de forma “prática
e sustentável”, a marca está
trabalhando para trazer
soluções e assim apoiar
o desenvolvimento de
uma sociedade sustentável, garantindo um futuro
melhor para o planeta e
as futuras gerações.Para
contribuir com o alcance
dos ODS (Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável) e com o desafio
urgente em escala global
de redução das emissões de
carbono, a Toyota fomenta
iniciativas diversas para
alcançar a neutralidade de
carbono até 2050. E, para
isso, a empresa vê como
significativa a populariza-

ção de veículos ecológicos
que contribuam com essas
metas.Por este motivo, a
empresa acredita na ideia
de “introduzir veículos
sustentáveis na prática” e
está desenvolvendo uma
linha completa de eletrificados - incluindo HEVs,
PHEVs, BEVs e FCEVs - em
preparação para oferecer
aos clientes uma ampla
gama de opções.A nova

série de veículos 100%
elétricos ToyotabZ também
se baseia nesta premissa. O
objetivo é obter a aceitação
de muitos clientes em regiões com grande demanda
por BEVs e suprimento
abundante de eletricidade
a partir de energia renovável, como China, EUA,
Europa e Japão, e lançar
sete modelos Toyota bZ até
2025.

Renault Duster completa 10 anos
O R e n a u l t D u s t e r,
primeiro SUV produzido pela Renault no país,
completa 10 anos no Brasil.
O modelo, que já teve mais
de 319 mil unidades comercializadas localmente, e
mais de 3.5 milhões no
mundo, sendo vendido em
65 países, construiu uma
reputação de robustez, e
versatilidade no mercado
nacional, bem como uma
legião de consumidores
fiéis ao modelo, nas duas

gerações produzidas localmente. “O Duster é um
modelo importantíssimo
para a Renault no Brasil
e no mundo, pois oferece
a o c o n s u m i d o r ro b u stez, versatilidade e espaço
i n t e r n o, c o m o m a i o r
porta-malas da categoria”,
explica Ricardo Gondo,
presidente da Renault do
Brasil. Lançado em outubro de 2011 no Brasil, o
SUV já trazia as suas principais características desde

a primeira geração: amplo
espaço interno, grande vão
livre do solo e muita robustez, tornando-se líder do
segmento à época, com
diferentes opções de motorização e equipamentos. O
sucesso do modelo se refletiu nas vendas: em 2012, o
Duster já superava as 40 mil
unidades comercializadas,
sendo que, no ano seguinte,
o SUV já alcançava os 100
mil veículos produzidos no
país.

DUAS | RODAS
Kawasaki terá 10
modelos elétricos
e híbridos até 2025
Após alguns anos
expondo projetos de
propulsão elétrica a
Kawasaki se posicionou sobre os planos
de transição para zerar
emissões de carbono.
A matriz energética
a combustão começará a ter alternativas
na linha da marca já
nos próximos anos,
com novos modelos
de propulsão híbrida
(gasolina e elétrica) ou
100% elétrica. Até 2025
a Kawasaki planeja
lançar dez modelos de
rua e cinco off-road
eletrificados. Outro
campo de desenvolvimento está na matriz
a hidrogênio, para
implementação posterior, com um protótipo
de motor baseado no
da Ninja H2.Enquanto
isso a marca continuará lançando modelos
a gasolina, prevendo
pouco mais de 60 novidades no mesmo prazo.
Em média, 16 lançamentos a combustão por ano
já estão programados
para as linhas 2022,
2023, 2024 e 2025. Outra
novidade é a adoção do
símbolo “rivermark”
como ícone na logomarca Kawasaki.
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CAMPUS

Políticas higienistas,
Maceió oitocentista (II)

Dois
dedos
de
prosa

Damos continuidade à publicação de texto do Professor Oseas Batista Figueira Júnior
apresentado ao Instituto Federal de Alagoas - Campus Maceió como requisito parcial para
a nota final na disciplina: Formação do Espaço Alagoano, prof. Dr. Luiz Savio de Almeida,
Especialização em História de Alagoas, Instituto Federal de Alagoas, linha 2: Trabalho,
periferia e sociedade.
O trabalho nos instiga a pensar em nossa circunstância atual.
Vamos ler!
Um abraço,
Luiz Sávio de Almeida

2

O DIA Alagoas

7 a 13 de novembro | 2021

ARTIGO | Oseas Batista Figueira Júnior

EXPEDIENTE
Eliane Pereira
Diretora-Executiva
Deraldo Francisco
Editor-Geral
Cemitério Nossa Senhora de Piedade segunda metade do século XIX

Conselho Editorial
Jackson de Lima Neto
José alberto Costa
Jorge Vieira

CAMPUS
L. Sávio de Almeida
Coordenador de Campus
Jobson Pedrosa
Diagramação
Iracema Ferro
Edição e Revisão
Amaro Hélio da Silva
Índios
Lúcio Verçoza
Ciências Sociais
Paulo Nascimento
Religião
Eduardo Bastos
Artes Plásticas
Para anunciar:
(82) 3023.2092
Endereço:
Rua Pedro
Oliveira Rocha, 189,
2º andar, sala 210
Farol - Maceió - Alagoas
CNPJ:
07.847.607/0001-50
E-mails:
redacao@odia-al.com.br
comercial@odia-al.com.br

Site:
www.jornalodia-al.com.br

Reformar as cidades, disciplinar os indivíduos: as políticas
higienistas na Maceió oitocentista e o discurso médico das
“classes perigosas” no espaço urbano (1835-1870) - (II)
Este tratado hipocrático estabeleceu pela primeira vez,
uma forma racional de relacionar a saúde dos indivíduos
ao meio ambiente e o estado físico e moral dos homens. Assim, os médicos da Antiguidade acreditavam que a absorção
do ar corrupto degenerava os humores do corpo e consequentemente, provocava doenças. Fazia-se necessário que
o homem habitasse lugares desprovidos desses ares pútridos, para manter o corpo limpo e saudável. Uma crença na
correspondência entre a ordem do cosmo e o equilíbrio do
organismo, em um poder natural de correção da desordem
urbana.
No século XVIII essas teorias voltaram a dominar os paradigmas médicos, reaparecendo como fator fundamental
para explicar o aparecimento de muitas das epidemias existentes no mundo ficando conhecido como neo-hipocratismo, que estabelecia uma relação entre o homem doente, a
natureza e a sociedade. O século XIX é um marco na aceitação desta crença, pois foi marcado pela profunda preocupação com a higiene nas cidades. Foi o período da Revolução
Industrial, uma época de contrastes, pois de um lado estava
o grande progresso econômico e do outro, as más condições
de higiene da população, como destaca Eric Hobsbawm:
As cidades e as áreas industriais cresciam rapidamente, sem
planejamento ou supervisão, e os
serviços mais elementares da vida
da cidade fracassavam na tentativa
de manter o mesmo passo: a limpeza das ruas, o fornecimento de
água, os serviços sanitários, para
não mencionarmos as condições
habitacionais da classe trabalhadora. A consequência mais patente desta deterioração urbana
foi o reaparecimento das grandes
epidemias de doenças contagiosas
(principalmente transmitidas pela
água), notadamente a cólera, que
reconquistou a Europa a partir de
1831 e varreu o continente de Marselha a São Petersburgo em 1832 e
novamente mais tarde. Para darmos um só exemplo: em Glasgow,

o tifo não chamou a atenção até
1818. Daí em diante, ele cresceu.
Houve duas grandes epidemias (o
tifo e a cólera) na cidade na década
de 1830, três (o tifo, a cólera e a febre recorrente) na década de 1840,
duas na primeira metade da década de 1850, até que o aperfeiçoamento urbano acabou com uma
geração de desleixo.
A partir desses problemas urbanos, surgiram ideias relacionadas à saúde pública que pretendiam reorganizar o
espaço e combater as doenças contagiosas e seus agentes
causadores nesta concepção, os focos miasmáticos e tudo
que pudesse gerá-los como pântanos, e regiões com aglomerações urbanas e pouca circulação de ar. E desta forma,
era aconselhável também a demolição das unidades habitacionais que na opinião dos médicos seria solução para eliminação dos focos de contaminação.
No Brasil deste período, o ar tornou-se o vilão da sociedade oitocentista, fato explicado pela influência da Academia
Francesa na medicina brasileira, como lembra João José Reis
“tais teses miasmáticas predominavam entre os filósofos e
cientistas das luzes, e nossos médicos do século seguinte os
acompanharam”. Envolvidos nesta concepção, os médicos
higienistas procuraram introduzir no Brasil a chamada medicina preventiva, que preconizava uma intervenção abrangente na vida dos grandes aglomerados urbanos, surgindo
neste contexto uma polícia médica da cidade, e um conjunto de normas sobre a salubridade que deveriam, por meio
de algumas ações, prezar principalmente pela pureza do ar.
Para alcançar tais fins foram preconizadas algumas mudanças como a reorganização e racionalização de algumas
instituições básicas como prisões, hospitais, escolas e cemitérios, que eram considerados causadores de doenças físicas
e morais. Nisso, um conjunto de maus hábitos considerados
insalubres também deveriam ser modificados para tornar
esta sociedade civilizada. Os principais problemas referiam-se ao espaço social sendo apontados: o lixo disperso nas
ruas, a falta de esgotamento sanitário, falta de encanamento
de água potável e a arquitetura inadequada dos prédios públicos.

CAMPUS/O DIA pode discordar em parte ou no todo da matéria por nós publicada.
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Tendo em vista todas essas propostas e reformas sociais, que colocariam o Brasil dentro de um
grupo de nações “civilizadas”, algumas mudanças
foram impostas visando modificar o espaço urbano e livrá-lo da insalubridade. Em meio à desorganização das cidades, a prioridade era combater
os principais focos dos miasmas tais como: pântanos, riachos, mangues, dejetos e sujeiras, como
já citamos; e todo conjunto de formação espacial
que impedisse a circulação do ar puro. Para cumprir tal objetivo foram lançadas as chamadas Posturas Municipais, um conjunto de leis e deliberações que buscaram disciplinar alguns hábitos
comuns aos brasileiros converte-os a uma nova
ordem urbana.
Esse conjunto de normas fazia parte do cumprimento das exigências da Lei Imperial de 28 de
outubro de 1828, onde por meio dos seus longos
doze parágrafos exigia que as cidades passassem
a: executar a limpeza, alinhamento, reparos segurança dos logradouros públicos; retirar das ruas
os loucos, embriagados, animais ferozes ou danados (...), indicar lugares adequados e limpos
para abate de gado (...), segurança e elegância, e
regularidade externa dos edifícios e ruas, sendo
também crucial, o estabelecimento de cemitérios
fora do perímetro urbano.

O DIA Alagoas
A elaboração desses regulamentos coincidiu
com a ascensão do Estado Nacional, onde tal
higiene médica experimentou um significativo
progresso em sua expansão. Em 1829 foi fundada
a Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, entidade que representava o grupo médico
que lutava por se impor ao poder central como
elemento essencial à proteção da saúde pública
e, por extensão, à ordenação da cidade. Em 1832
este grupo obtém uma vitória expressiva em seus
avanços, onde as sugestões contidas nos relatórios da Comissão de Salubridade são incorporadas ao Código de Posturas Municipais da sede do
Império.

As posturas municipais de Maceió
e o discurso das “classes perigosas”
Através da Lei Imperial de 28 de outubro de
1828, buscava-se no Brasil um tipo de sociedade
dita civilizada que se espelhava principalmente
no modelo francês, onde era preciso vigiar os costumes de uma sociedade até então considerada
“degenerada”. Criada com o propósito de manter
a ordem pública, para que a força político-administrativa do município não fosse abalada enquanto instituição, tal instrumento jurídico cons-
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tituía-se num mecanismo de controle social.
Nisto, permitiam levantar o pressuposto de
que as regras neles impostas eram resultantes
de práticas que vinham sendo executadas pelos
munícipes de forma aleatória, implicando em desordem. Sendo assim, podem ser caracterizados
como um instrumento adestrador, que levava os
indivíduos a adquirirem os costumes determinantes de uma sociedade detentora de hábitos de
civilidade.
Na cidade de Maceió, tais deliberações cumpriam as determinações disciplinadoras como o
alinhamento das ruas e avenidas, a proibição do
tráfego de animais soltos e de alguns indivíduos
considerados perigosos, a regularidade dos edifícios, como também eliminar os enterros dentro das
igrejas.
Nas posturas analisadas nesta pesquisa, que
tem o recorte temporal de 1835 a 1870 e que possuem ao todo 132 artigos, foram encontradas
imposições referentes ao espaço público, como
também, a proposta de mudança nos costumes
da população, tratando-se aqui especificamente
das deliberações da Câmara Municipal de Maceió.

Boca de Maceió em meados do século XIX

O primeiro artigo da Postura Municipal de
Maceió referia-se à proibição dos sepultamentos
dentro das igrejas ou sacristias, sendo priorizados também cemitérios fora da cidade. Esse foi
o principal costume modificado com a introdução dessas normas no Brasil no período do XIX,
pois modificou as atitudes dos homens diante da
morte, tornando uma passagem cruel, marcando assim uma dicotomia entre vivos e mortos.
A partir deste momento, o luto também é

ressignificado e passa a ocorrer um exagero do
mesmo; onde os sobreviventes aceitam a morte
do próximo mais dificilmente do que em outros
tempos. Antes de vigorar tais mudanças, os corpos eram enterrados dentro das igrejas, pois se
acreditava que os mortos ficariam perto dos santos; recebendo também a oração dos vivos. Assim, ter uma cova dentro da igreja era uma forma dos mortos manterem contato mais amiúde
com os vivos, lembrando-lhes que rezassem pelas almas dos que se foram.

Esse tipo de prática social foi a maior preocupação dos médicos higienistas brasileiros,
pois, segundo as teses miasmáticas da época, a decomposição dos cadáveres era um dos
responsáveis pelas emanações prejudiciais às
comunidades, por isso, era necessária a transferência dos mortos para fora do perímetro
urbano. Uma crença de que os cheiros que
exalavam dos corpos em decomposição eram
responsáveis pelo aparecimento das doenças
epidêmicas nas cidades.
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Para seguir tais normas de higiene, como
explica João José Reis, “os novos cemitérios deveriam seguir também normas técnicas, como
possuir um número duas vezes maior de catacumbas do que a quantidade de habitantes das
cidades, e 7 palmos de fundo”. No entanto, apesar
da resolução imperial determinar uma mudança
na prática funerária no Brasil neste contexto, em
Maceió, houve um atraso na construção de um
cemitério público e falta de orçamento necessário para o término da obra. Além disso, havia
uma grande dificuldade de se edificar qualquer
tipo de projeto urbanístico dessa natureza, devido à caraterística de solo gelatinoso presente
neste espaço social. Um terreno que concentrava grande quantidade de ar calórico, que deixava
evaporar a umidade, não dando assim condições
necessárias para se realizar a putrefação adequada dos cadáveres.
Contudo, mesmo com os problemas relacionados ao espaço físico e ao orçamento, em resposta à resolução, o Governo Provincial de Alagoas autorizou a construção do Cemitério de
Nossa Senhora da Piedade que, segundo Félix
Lima Júnior, “cumpriu o artigo 8º da Lei nº 130,
de 6 de julho de 1850, no Governo do presidente da José Bento da Cunha Figueiredo” e na sua
inauguração possuía mais precisamente, 477 catacumbas, sendo 252 do município; e 225 distribuídos entre as confrarias do Sacramento, Nossa
Senhora do Livramento, São Benedito, Rosário e
da irmandade do Bom Jesus do Martírios.
O local escolhido para sua construção foi o
Pontal da Barra, uma região deserta coberto de
vegetação como cajueiros, pitangueiras, catolés e cactos que procurava seguir as determinações higiênicas, onde os cemitérios deveriam ser
construídos em lugares elevados e arejados, cercados de árvores frondosas que ajudariam a limpar o ar, longe das fontes de água potável e fora
da rota que soprasse para os arredores da cidade.
Já as normas aplicadas ao espaço público

Vendedoras de pão-de-ló. Aquarela sobre papel; 16,3 x 20,8 cm. Rio de Janeiro, 1826, Museus Castro Maya, Rio de Janeiro, Jean-Baptiste Debret

buscaram estabelecer por meio do seu título 3º o
“esgotamento de pântanos e águas infectas e tapamento dos terrenos abertos” obrigando aqueles
cidadãos que tivessem terreno pantanoso dentro
das ruas onde se estagnassem águas, a aterrá-lo
dentro do prazo determinado por ordem fiscal.
Com este artigo, mandava-se da mesma forma,
tapar os terrenos no perímetro da cidade, no prazo de um ano, sendo proibido despejar objetos
nesses locais. Uma preocupação higiênica que
tentava modificar a paisagem natural de Maceió
e sua formação geográfica ligada ao engenho
Massayó, primeiro núcleo de povoamento da cidade no século XVIII, que contou com o riacho
formador do engenho, e o pântano adjacente;
área mais tarde conhecida por Boca de Maceió.

A denominada Boca de Maceió localizava-se
onde hoje fica a Praça Sinimbu, Praça dos Palmares e a Rua Barão de Anadia, no Centro da cidade, e era o maior exemplo da cidade alagadiça,
pantanosa. Cruzada pelo Riacho Maceió (hoje
Riacho Salgadinho) havia neste local um grande
aglomerado de pessoas, em sua maioria viajantes
e comerciantes.
Tal espaço possuía uma característica alagadiça, de terreno pantanoso, problemático, que
mais tarde ocasionou a necessidade de vários
projetos de urbanização, sempre uma tentativa de cobrir tal terreno, ou seja, tentar suprir os
problemas que a proximidade com o rio, córrego,
ou riacho ocasiona para a população impor uma
ordem médica sobre o alagadiço.

Debret: “Caboclas lavadeiras vivendo na cidade do Rio de Janeiro”, cotidiano voltado para o cuidado com as roupas. (Júlio BANDEIRA; Pedro Correa do LAGO, 2008, p. 133)

COMPRE autores alagoanos na Quilombada.

