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CRB tem batalha
 decisiva contra

 o Moto Club, dia 
18, no Rei Pelé
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JHC foi quem iniciou, na Câmara Federal, 
a luta pelo Fundef para os professores

“Muita gente não queria 
que os professores rece-
bessem os precatórios do 
Fundef. Fiz vários inimigos 
ao abraçar essa luta. Mas 
não desistimos, e agora os 
precatórios são um direito 
dos professores.  Vamos 
seguir trabalhando para que 

a Justiça dê ganho de causa à 
categoria!”, afirmou o prefeito 
JHC. Ele conta que agora, 
depois de uma luta prati-
camente vencida, surgem 
os “padrinhos da causa”. A 
batalha começou quando 
muitos sequer sabiam o que 
eram precatórios e se tinham 

direito a receber. Contra-
riando quem tentou impedir 
que o processo caminhasse, 
o então deputado federal 
JHC acreditou, saiu na defesa 
dos professores e conseguiu 
aprovar na Câmara Federal 
a Proposta de Emenda ao PL 
N° 1.581, tratando sobre a 

subvinculação dos recursos 
referentes aos precatórios 
do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valoriza-
ção do Magistério (Fundef) e 
sua destinação, de no mínimo 
60%, para os profissionais do 
magistério.   Página 4
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PREFEITO JHC FALOU

Da sua iniciativa enquanto deputado federal, para garantir a participação dos professores nos precatórios do Fundef ; ...”agora, o projeto tem muitos padrinhos”                                                                                                                            

Tráfico usa mendigos para
vender drogas no ‘varejo’

OPERAÇÃO DA SSP DESARTICULA TRÊS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DO TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO NORTE
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Paulo Dantas já
polariza com 
Rodrigo Cunha 
na disputa em AL

   ELEIÇÃO
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Taxistas 
comemoram 
a retomada 
do turismo 

   EM MACEIÓ   LUTA ANTIGA

Vagner Paes quer
 a OAB/AL mais 

inclusiva e na 
defesa da classe
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Sistema 
Vamu promete 
praticidade na 
mobilidade

   ÔNIBUS

I n o v a d o r ,  o  V a m u 
Maceió, novo aplicativo 
do sistema integrado de 
mobilidade que permite 
múltiplas formas de paga-
mento da tarifa de ônibus: 
cartão de crédito e débito, 
carteira virtual, QRCode e 
pelo aplicativo. O objetivo 
é começar 2022 com toda 
a frota integrada ao Vamu. 
Começou o processo de 
disponibilidade de wi-fi 
nos terminais, pelo Salva-
dor Lyra, e vai se estender 
para outros.   Página 7
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INFLAÇÃO ESTÁ LIGADA ao jeito ‘Bolsocaro’ de ser do Presidente da República

2 O DIA Alagoas

Expressão
EDITORIAL

Quando o consumidor vê, ouve ou lê sobre a sopinha de 
letras – INPC, IPC, IGP-10,  e o contexto são os preços de 
legumes, feijão, macarrão, carne dentre outros itens da 
cesta de alimentos, pressente que sua sopa de verdade 
estará comprometida, pois a carestia está à vista. Esses 
índices medem a inflação e estão apontando alta nos 
preços, o que indica dificuldade para garantir a alimenta-
ção na maioria dos lares brasileiros. Sem falar nas outras 
necessidades como medicamentos, vestiário, loco-
moção, aluguéis enfim, desnecessário até elencar estes e 
outros itens - todos sabem o poder devastador da infla-
ção. Esse fantasma volta a assombrar os lares brasileiros. 
Uma parcela da sociedade, isenta desse “ataque infla-
cionário”, está alheia a necessidade do povo. 

A começar pelo presidente Jair Bolsonaro e seu Ministro 
da Economia, Paulo Guedes. Inertes diante da corrosão 
da economia  não apresentam nenhuma política para 
controlar esse pesadelo. Bolsonaro dá toda sua carga na 
defesa dos mal feitos da sua família. Preocupado sempre  
em criar confusão, na tentativa de desviar o foco das 
irregularidades e falcatruas em que está envolvido, não 
traz solução para conter a carestia. Aliás, já está sendo 
consagrado o termo “Bolsocaro”, numa alusão a respon-
sabilidade direta do presidente na alta dos preços. A falta 
de planejamento do governo fica explicitada nas aluci-
nações de Guedes, com seus discursos recheados de “faz 
de contas”. Se houver dúvidas, é só acompanhar a rotina 
do ministro que passa mais tempo fazendo palestras para 
seus parceiros do mercado financeiro, do que planejando 
a recuperação da economia.  

Enquanto isso energia e combustíveis mais caros.  A 
bandeira vermelha foi acionada –  por conta da estia-
gem. Até o mais previsível acontecimento não entra na 
agenda do governo. A equivocada política da Petrobrás 
de atrelar os preços ao mercado internacional- só atende 
a meia dúzia de acionistas.  Essas fontes energéticas “ 
sem controle” são  grandes impulsionadoras da infla-
ção.  Tudo o que está a venda em supermercados, feiras 
e comércio é transportado por caminhões. Se o preço do 
diesel aumenta, por exemplo, o frete fica mais caro e por 
tabela o consumidor vai pagar mais caro por tudo, princi-
palmente pela comida. 

Cenário terrível em um país em que 20 milhões já sofrem 
de insegurança alimentar, tendo dificuldade para garan-
tir a sua “sopa” diária. A tendência é piorar, pois as taxas 
de juros ficarão mais altas. O setor produtivo ficará 
endividado e também as famílias de classe média. Estas, 
que ainda não estão enfrentando dificuldades para se 
alimentar, terão como opção utilizar suas economias 
para manter o ritmo de consumo. Toda essa situação foi 
agravada pela crise sanitária - o governo não agiu em 
tempo para conter os efeitos da pandemia da Covid-19. 
O cenário é perturbador, pois sob o comando da dupla 
Bolsonaro –Guedes, não há garantias de que o país possa 
sair da crise.

Cenário perturbador...
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EXPEDIENTE

O dom da vida realmente é uma dádiva divina. Em 50 
anos de vida vi, aprendi e experienciei muitas coisas. Do 
nascimento aos 10 anos de idade, passei um período de 
dificuldades financeiras. Meus pais eram humildes, semia-
nalfabetos, moradores de um sítio da zona norte de nosso 
estado. Durante essa década eu aprendi coisas necessárias à 
infância, como tomar banho de rio, construir meus próprios 
brinquedos, subir em árvores, colher frutas, brincar com 
meus irmãos, varrer terreiros no entorno de nossa casa 
simples, alimentar as galinhas e seus pintinhos nas primei-
ras horas do dia. Uma década de felicidade, encantamento 
e intensidade.

Dos 11 aos 20 anos, estudei, terminei o ensino médio, 
tive o primeiro namorado, fiz poucos amigos, me dediquei 
a religião católica, casei, fiz faculdade federal de Pedagogia, 
tive meu primeiro filho, consegui o primeiro emprego. Uma 
década cheia de ajustes e desajustes. Conceitos, concep-
ções, decisões, determinações. A fase do tudo é possível, 
nada é inalcançável. As certezas incertas. Uma década de 
crenças, possibilidades e autoconstrução.

Dos 20 aos 30 anos, aprimorei os estudos, fiz duas espe-
cializações, ingressei no serviço público, adquiri meu carro, 
reformei a casa, fiz mais amizades e outras o tempo se encar-
regou de distanciá-las. Foi um período de questionamen-
tos, daqueles que nos fazem refletir onde estou e para onde 
quero ir. Conheci pessoas das mais diferentes personalida-
des. Aquelas que se aproximam pelo que você tem, aquelas 
que se aproximam pelo que você pode oferecer a elas e as 
raríssimas que se aproximam pelo que você realmente é. 
Uma década de decepções e desilusões.

Dos 30 aos 40 anos, percebi que suas ações refletem suas 
intenções. Foi um período em que a maturidade me fez 
entender que tudo tem sua razão de ser. Foi o período de 
divórcio, tristeza, preocupação com filhos, com a saúde dos 
pais em fase de envelhecimento natural, com inspiração de 
cuidados e atenção. Período de inovações no trabalho, na 
vida pessoal. Renovação do ciclo de amizades. Mais tempo 
dedicado ao trabalho e menos tempo de dedicação à família. 
Uma década de planejamento e insatisfações pessoais. 

Dos 40 aos 50 anos, algumas aprendizagens: o tempo 
não pode ser armazenado, a amizade não pode ser condi-
cionada, o amor não pode ser imposto, a sinceridade não 
pode ser excluída, a honestidade não pode ser oculta. 50 
anos de vida passam rápido. E a vida é mesmo um sopro de 
uma brisa leve de uma manhã fresca de verão.

Uma retrospectiva 
cinquentenária

   ARTIGO  |  Elly Mendes *

* ellymendes71@gmail.com



VAGNER PAES prega uma Ordem mais incisiva na defesa das prerrogativasCom a Palavra

No próximo dia 19 (sexta-feira), advogados 
e advogadas de Alagoas vão às urnas para esco-
lher a nova administração da OAB Seccional 

Alagoas. Hoje, a disputa está voto a voto entre 
as Chapas 1 e 2. O DIA conversou com Vagner 
Paes, que encabeça a Chapa 2, sobre as suas 
propostas para a entidade, caso seja eleito. 
No “programa de governo”, a Chapa 2 destaca 
a defesa intransigente das prerrogativas dos 

advogados e advogadas alagoanos e a inclusão 
da comunidade circunvizinha à sede da OAB/
AL e da sociedade em geral nas ações da Ordem 
em Alagoas. Além da criação de algumas comis-
sões específicas. Vamos conferir como foi essa 
conversa:

No seu “plano de governo” 
constam várias páginas 
dedicadas à observância 
da defesa das Prerrogati-
vas... 

...Os advogados e as advo-
gadas sempre desempenha-
ram papel de vanguarda na 
defesa do Estado de Direito 
e da sociedade. O protago-
nismo da classe pode ser 
visto em diversos capítulos 
de nossa história. Para tanto, 
a defesa intransigente das 
prerrogativas sempre fora 
uma questão inalienável 
para nossa classe. Nós iremos 
devolver aos advogados e às 
advogadas a segurança de que 
precisam para exercer suas 
atividades com autonomia e 
independência, garantindo-
-se a eles uma instituição 
vigilante, atuante e defensora 
das prerrogativas. Montamos 
uma chapa para notabilizar 
advogados e advogadas e não 
vamos tolerar, em silêncio, 
por mais insignificante que 
pareça, qualquer vilipêndio 
às prerrogativas. 

A defesa das Prerrogati-
vas vai se chocar com a 
austeridade do Tribunal 
de Ética e Disciplina?

Inexiste paradoxo.  A 
defesa das prerrogativas é 
função inata da OAB, está 
na essência da instituição, 
toda violação ao exercício 
da advocacia deve receber 
nossa atenção imediata. De 
igual modo, advogados e 
advogadas possuem o dever 
de exercer sua profissão 
com respeito e contribuindo 
para o prestígio da classe. 
Qualquer desrespeito à ética 
prevista em nosso discipli-
namento deverá ser pronta-
mente analisado pelo TED, 
que possui independência 
para o exercício do poder 
disciplinar. 

O que a sua gestão está 
prevendo para o TED?

Devemos ter em mente 
que o TED não é essen-
c i a l m e n t e  p u n i t i v o . 

Representa, em verdade, 
importante ferramenta de 
orientação e aconselha-
mento para o cumprimento 
das regras profissionais 
da advocacia. Nesta linha, 
buscaremos alterar o Regi-
mento Interno da Seccio-
nal e do Tribunal de Ética 
e Disciplina para inserir 
a possibilidade de forma-
lização de termo de ajus-
tamento de conduta, em 
conformidade com o Provi-
mento 200/2020 do CFOAB. 
Pretendemos, ainda, alte-
rar a competência de umas 
das turmas julgadoras para 
cuidar exclusivamente de 
demandas que envolvam a 
Advocacia Previdenciária. 

O que a Chapa 2 traz de 
novidades para as Comis-
sões da OAB/AL?

Nossa maior bandeira é a 
inclusão. Por isso, iremos de 
imediato criar a Comissão de 
Igualdade Racial e a Comis-
são da Verdade da Escravidão 
Negra, seguindo modelo exis-
tente no Conselho Federal da 
OAB. 

C o m o  a  s u a  g e s t ã o 
pretende trabalhar com os 
problemas da sociedade?

Para além de cuidar da 
advocacia, a OAB sempre 
exerceu papel de grande 
i m p o r t â n c i a  n a  d e f e s a 
dos direitos da sociedade. 
Pensando nisso, uma de 
nossas propostas é criar 
o projeto social “OAB na 
Comunidade”, destinado 
a crianças em situação de 
vulnerabilidade da comu-
nidade circunvizinha à sede 
da OAB. Em parceria com 
instituições públicas e priva-
das, buscaremos fomentar a 
prática esportiva, bem como 
apoio psicossocial, além 
de práticas de incentivo à 
educação. Dentro do projeto 
será implantado o apadri-
nhamento social por advoga-
dos e advogadas que queiram 
fornecer apoio afetivo, social 
e financeiro às crianças assis-
tidas.

Como a Chapa 2 encara 
a questão dos Direitos 
Humanos?

Pregamos desde o início 

de nossa campanha inclu-
são, respeito e valoriza-
ção das diferenças. Nossa 
chapa, em essência, é plural; 
respeita a liberdade, forta-
lece a igualdade e propaga 
a fraternidade. Em verdade, 
buscaremos fortalecer a 
defesa dos direitos humanos, 
através de um conjunto de 
comissões, ligadas embrio-
nariamente ao tema.    

O que fazer para tornar 
aquele espaço da sede da 
OAB/AL mais pulsante?

Iremos tornar verdadeira-
mente a sede da OAB na casa 
de advogados e de advogadas. 
Uma de nossas propostas é 
criar um complexo esportivo, 
cultural e gastronômico em 
nossa sede.  Isso será viabi-
lizado com a ampliação do 
complexo esportivo exis-
tente, adaptando as quadras 
para diversos esportes; com 
a construção de espaço para 
food trucks, de área reversível 
para eventos e de um restau-
rante terceirizado, escolhido 
por meio de licitação, com a 
garantia de descontos para os 
inscritos na OAB.

A antiga sede da OAB/
AL, no Centro, está quase 
desativada...

...Criaremos o Museu 
da Advocacia, utilizando a 
estrutura da antiga sede da 
OAB, com o objetivo de abri-
gar um acervo com os primei-
ros registros da profissão 
em Alagoas, além de exaltar 
seus principais expoentes. 
No espaço também serão 
realizados lançamentos de 
livros, palestras e encontros, 
criando um canal de comu-
nicação com a sociedade 
alagoana.

O que fazer para inse-
rir mais representantes 
da OAB/AL nos diversos 
Conselhos existentes em 
Alagoas?

Os Conselhos são impor-
tantes meios de participa-
ção popular na formulação, 

implementação e fiscaliza-
ção das políticas públicas. 
Por isso, manteremos diálogo 
constante com a sociedade e 
com os Poderes constituídos, 
contribuindo decisivamente 
para a materialização de 
políticas públicas essenciais 
à sociedade. A inserção de 
mais representantes da OAB/
AL nos Conselhos decorrerá 
dessa concepção proativa da 
Ordem. 

Todos os anos, as facul-
dades formam novos 
advogados e os coloca no 
mercado de trabalho. Isso 
prejudica o novo e o velho 
advogado?

Nossas propostas são 
direcionadas tanto para 
os advogados mais expe-
rientes como para a jovem 
advocacia. A OAB deve ter 
em mente que experiência e 
juventude são ingredientes 
que precisam ser trabalha-
dos para garantia de sucesso. 
Pensando nisso, realizare-
mos o censo para conhecer 
mais profundamente os reais 
perfis da advocacia alagoana. 
Com os dados em mãos, efeti-
varemos ações que ajudem 
tanto os novos advogados e 
advogadas como para os mais 
experientes. Para concluir, 
conclamo a toda a advoca-
cia alagoana a participar 
da eleição que se avizinha. 
No próximo dia 19, temos a 
oportunidade de oxigenar 
os quadros da OAB-AL. Um 
grupo de abnegados advoga-
dos e advogadas colocam seu 
trabalho e seu esforço em prol 
de um único ideal: retomar 
a dignidade e a pluralidade 
de que tanto precisa nossa 
classe. Peço que conheçam as 
nossas propostas, participem 
de nossos encontros, venha 
ser mais um a colaborar nesse 
momento que se tornou um 
sentimento e certamente 
marcará a história nas fileiras 
de nossa honrada OAB-AL. 
Representamos a mudança 
e a oportunidade de tornar 
nossa OAB-AL mais arretada!

ELEIÇÃO SERÁ no dia 19 e, por enquanto, disputa está voto; difícil de cravar a chapa vencedora nesse pleito

Chapa 2 quer OAB na defesa
da categoria e mais inclusiva
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Deraldo Francisco
Repórter



CANDIDATO DO SERTÃO vai ganhando espaço em MaceióPoder

O deputado estadual 
Paulo Dantas surpreendeu 
ao aparecer em segundo 
lugar no resultado geral de 
pesquisa de opinião sobre a 
eleição de governador reali-
zada pelo Ibrape, isso mesmo 
sem ser muito conhecido em 
todas as regiões do estado, 
um déficit que deverá ser 
foco durante a campanha 
eleitoral.

O instituto disponibilizou 
o resultado por região. No 
corte regional, os candidatos 
têm desempenho distintos. O 
senador Rodrigo Cunha, por 
exemplo, lidera em Maceió, 

mas aparece em segundo em 
outras regiões.

No Sertão, área de atuação 
de Paulo Dantas, o deputado 
consegue colocar uma vanta-

gem de 28 pontos percen-
tuais sobre Cunha. Ele teria 
três vezes mais votos que o 
tucano na região se a eleição 
fosse hoje.

Pesquisa  aponta,  na 
avaliação do diretor do 
Ibrape, Francivaldo Diniz, 
para uma polarização entre 
o deputado e o senador, caso 
confirmada a disputa entre 
os dois em 2022. O levanta-
mento traz cenários similares 
aos divulgados recentemente 
por outro instituto, que fez 
pesquisa apenas em Maceió, 
com a simulação de disputa 
entre três nomes: Rodrigo 
Cunha, Paulo Dantas e Jó 
Pereira.

A Gazetaweb divulgou, na 
terça-feira (8/11), pesquisa 
do Ibrape numa simulação de 
primeiro turno eleitoral, em 
que se apresentam os nomes 
do deputado estadual Paulo 

Dantas (MDB), do senador 
Rodrigo Cunha (PSDB), e da 
deputada estadual Jó Pereira 
(MDB).

No resultado geral, Cunha 
fica com 30%, Dantas 18% 
e Pereira 7%. Indeciso 26% 
e 19% de branco e nulo. O 
intervalo de confiança da 
pesquisa estimada é de 95%, 
com margem de erro máxima 
de 3% para mais ou menos.

Já no corte regional, Paulo 
Dantas tem a preferência de 
41% dos eleitores do sertão. 
O senador Rodrigo Cunha 
aparece em segundo lugar 
na região, com 13%, seguido 
de Jó Pereira com 3%. Inde-
cisos 25% e 18% de brancos 
e nulos.

A  b a t a l h a  c o m e ç o u 
quando muitos sequer sabiam 
o que eram precatórios e 
se tinham direito a receber. 
Contrariando quem tentou 
impedir que o processo cami-
nhasse, o então deputado 
federal JHC acreditou, saiu 
na defesa dos professores e 
conseguiu aprovar na Câmara 
Federal a Proposta de Emenda 
ao PL N° 1.581, tratando sobre 
a subvinculação dos recursos 
referentes aos precatórios 
do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valoriza-
ção do Magistério (Fundef) e 
sua destinação, de no mínimo 

60%, para os profissionais do 
magistério.  

“Muita gente não queria 
que os professores recebes-
sem os precatórios do Fundef. 
Fiz vários inimigos ao abraçar 
essa luta. Mas não desistimos, 
e agora os precatórios são um 
direito dos professores. Vamos 
seguir trabalhando para que a 
Justiça dê ganho de causa à 
categoria!”, afirmou JHC.

O atual prefeito de Maceió 
conta que agora, depois 
de uma luta praticamente 
vencida, surgem os “padri-
nhos da causa”.

“Na hora de cortar a fita ou 
então na hora dos aplausos, 
depois que deu tudo certo, 
aparece muita gente de todos 
os lugares, inclusive se dizendo 

defensores desde o início. 
Porque tem gente que só se 
imagina no cume, no topo da 
montanha, mas ninguém quer 
passar pelos constrangimen-
tos, pelas portas na cara, pelas 
inúmeras reuniões, defen-
dendo uma tese que parecia 
perdida. Parecia que era uma 
tese que não tinha como ecoar, 
poucos queriam estar perto, 
estar próximos”, ele diz.

Para JHC, fica uma lição: 
“Defender professor no nosso 
país não é fácil”, afirma, ao 
pontuar que vai além de uma 
luta política. “Iniciei essa 
jornada pelos precatórios 
do Fundef não foi através 
de sindicato, de associação, 
e sem nenhum demérito. 
Nunca fiz disso palanque 

político, nunca perguntei 
qual o partido da presidente 
do sindicato, da diretoria 
do sindicato ou da associa-
ção. Porque a gente estava 
lutando ali por um propósito, 
por uma causa. E não só por 
nós, mas para todo Brasil. Por 
mais de um milhão de profes-
sores, sobretudo no Norte e 
Nordeste”, destaca. 

JHC explica que o processo 
agora está nas mãos da Justiça. 
“Quando falam: tem que assi-
nar decreto, isso é mentira. 
Não tem decreto meu que eu 
possa assinar que possa fazer 
o pagamento, até porque 
essa conta eu não tenho nem 
controle. Ela está bloqueada 
judicialmente”, diz, ao pedir a 
confiança da categoria.

“Confiem em mim, até 
porque a gente chegou até 
aqui por causa da luta que eu 
travei, das conquistas que nós 
tivemos e sobretudo porque 
lá atrás eu tive pessoas como 
vocês que confiaram em mim 
e votaram em mim para que 
eu pudesse lá em Brasília 
defender bandeiras, pautas 
e para que a gente pudesse 
lutar, primeiro contra as injus-
tiças”, afirmou. 

E finaliza garantindo que 
a luta continua . “Nós vamos 
continuar lutando da mesma 
forma. E a gente espera que 
em breve, de forma conjunta, 
a gente possa estar definitiva-
mente arrumando essa solu-
ção. E a gente vai arrumar. Eu 
não tenho dúvida nenhuma”.

CORRIDA AO GOVERNO DO ESTADO: 41% dos eleitores do Sertão votariam em Paulo Dantas se a eleição fosse hoje

Paulo Dantas disputa o
voto com  Rodrigo Cunha

Na defesa do Fundef, JHC assegura: 
“Eu não vou desistir dessa luta”

   FRECATÓRIO PARA PROFESSORES

Da Redação
Com agências

Da Redação
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PAULO DANTAS

Teve seu nome bem cogitado no Legislativo e no Executivo para a disputa



Uma operação coorde-
nada pelo Ministério Público 
de Alagoas (MPAL) e pela 
Secretaria da Segurança 
Pública (SSP/AL) desbaratou 
três organizações criminosas 
que comandavam o tráfico de 
drogas, nas praias do Litoral 
Norte de Alagoas, com a ajuda 
de “mendigos”. Foram expedi-
dos cumpridos 15 mandados 
de prisão e 16 de busca e apre-
ensão, para serem cumpridos 
em Maceió e nos municípios 
de Paripueira e Barra de Santo 
Antônio.

As ações policiais tiveram 
início na manhã de sexta-
-feira (12), com integrantes 
do Grupo de Atuação Especial 
de Combate ao Crime Orga-
nizado (Gaeco) e das forças 
de segurança pública: Polí-
cias Civil e Militar. Segundo a 
assessoria do MPAL, a opera-
ção teve como objetivo pren-
der integrantes de facções 
criminosas, com forte atua-
ção no Litoral Norte, onde é 
grande o fluxo de turistas do 
Brasil e do mundo. 

A operação foi deno-
minada de Lazzaroni pela 
origem do termo em italiano, 

que significa mendigo. Tudo 
porque, nas regiões inves-
tigadas, os integrantes das 
organizações criminosas 

comercializavam grande 
quantidade de drogas em 
pedaços pequenos. Para 
desovar a droga, os trafican-

tes recrutavam pessoas para 
fazer o serviço de aviãozinho 
que possuíam aparência de 
mendigos.

Segundo a assessoria do 
MPAL, o trabalho de investi-
gação é fruto de um procedi-
mento investigatório criminal 
do Gaeco, em parceria com a 
3ª Companhia Independente 
da Polícia Militar de Alagoas. 
A coordenação dos trabalhos 
é do grupo ministerial e da 
comandante da 3ª Compa-
nhia, capitã Danilva. 

Os mandados de prisão e 
de busca e apreensão foram 
expedidos pela 17ª vara 
Criminal da Capital e cumpri-
dos em Maceió – nos bairros 
da Gruta e Ipioca – e em Pari-
pueira e na Barra de Santo 
Antônio. De acordo com as 
investigações, além do tráfico 
de drogas, as três organiza-
ções criminosas foram autu-
adas por outros crimes: porte 
e posse ilegal de arma de fogo 
e homicídios.

OITO PRESOS
Até o final da manhã da 

sexta-feira, pelo menos oito 
pessoas tinham sido presas, 
dos 15 mandados de prisão 
expedidos. Os presos passa-
ram por exame de corpo delito 

e foram levados para a Central 
de Flagrantes I, no Farol, 
de onde serão transferidos 
para unidades prisionais em 
Maceió e no interior. 

Participaram da opera-
ção policiais militares da 3ª 
Companhia Independente, 
do Batalhão de Rotam, do 
Batalhão de Operações Espe-
ciais (Bope), Batalhão de Poli-
ciamento de Eventos (BPE) 
e do Batalhão de Polícia de 
Trânsito (BPTran). 

Além disso,  a  P2 do 
Comando de Policiamento da 
Capital (CPC) também parti-
cipou da ação. Já a Polícia Civil 
empregou policiais da Divi-
são Especial de Investigações 
e Capturas (Deic), do Tigre e 
da Asfixia.

De acordo com a asses-
soria do MPAL, a população 
é grande parceira das forças 
de segurança no combate 
ao crime em Alagoas e pode 
contribuir com o trabalho das 
polícias realizando denúncias 
sobre homicídios, tráfico de 
drogas, roubos, organizações 
criminosas e outros crimes 
por meio do Disque Denún-
cia. As informações podem 
ser repassadas, de forma 
anônima e gratuita, por meio 
de ligações para o 181.

OPERAÇÃO LAZZARONI atuou contra os criminosos de três facções no NorteEstado
ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS atuavam em Paripueira e Barra de Santo Antônio; oito foram presos por ordem judicial

SSP desarticula bandos que 
usavam mendigos no tráfico

Ricardo Rodrigues
Ascom MPAL e SSP
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Ipaseal amplia contrato com  
Diagnose para novos exames

Governo do Estado convoca 
a reserva técnica  da Sesau

O Centro de Diagnóstico por 
Imagem – Diagnose – oferece 
aos usuários do plano Ipaseal 
Saúde os exames de endosco-
pia e colonoscopia. O termo 
aditivo ao contrato foi assinado, 
na quinta-feira passada, pelo 
diretor-presidente do Ipaseal, 
Adeilson Bezerra; pela diretora 
executiva da Diagnose Júlia 
Nolasco e o responsável técnico 
Francisco Chagas. 

A Diagnose, que faz parte 
da rede credenciada ao plano, 
coloca à disposição dos pacien-
tes uma equipe médica alta-
mente qualificada. Além de uma 
completa estrutura tecnológica, 
com aparelhos de alta defini-
ção que permitem ampliar em 
até 200 vezes a imagem, o que 
aumenta as possibilidades de 
diagnóstico.

O diretor-presidente do 

Ipaseal Saúde, Adeilson Bezerra, 
apresentou ao presidente do 
Detran Alagoas, Adrualdo Catão, 
os avanços da nova gestão do 
plano de saúde. Entre eles, a 
inclusão do Hospital Alvorada 
para urgência e emergência de 
baixa e média complexidade e o 
convênio com a Santa Casa para 
procedimentos de alta comple-

xidade e atendimento pelos 
médicos da Santacoop. Além 
do credenciamento de novas 
clínicas, contribuindo para 
diminuir o tempo de espera de 
consultas e exames. São ações 
e investimentos que melhoram 
a qualidade dos serviços e refor-
çam a parceria entre o Ipaseal e o 
Detran Alagoas.

O Governo de Alagoas está 
convocando os candidatos da 
reserva técnica do concurso 
público da Secretaria Esta-
dual de Saúde (Sesau) do ano 
de 2002. A convocação foi feita 
mediante determinação judi-
cial, a fim de preencher vagas 
de nível médio, superior e 
elementar, lotadas na própria 
Sesau (Maceió e Arapiraca) e 
na Universidade Estadual de 
Ciências da Saúde de Alagoas 
(Uncisal). Os novos servido-
res vão integrar a equipe da 
Sesau, fortalecendo a gama 
de profissionais qualificados 
para o atendimento à popu-
lação.

A decisão, intermediada 
pela Secretaria do Planeja-
mento, Gestão e Patrimô-

nio (Seplag), vai viabilizar 
a admissão de centenas de 
profissionais das áreas admi-
nistrativa e da saúde, como 
fisioterapeutas, farmacêu-
ticos, médicos, enfermeiros 
e técnicos em enfermagem, 
nutricionistas, psicólogos, 
auxiliares, assistentes, entre 
outras funções.

De acordo com o edital, os 
convocados deverão compa-
recer à Gerência Executiva 
de Valorização de Pessoas 
(GEREVP - SESAU), locali-
zada no bairro do Jaraguá, 
das 8h às 16h, de 16 a 22 de 
novembro, conforme calen-
dário estabelecido. No dia 
de comparecimento, todos 
deverão estar munidos dos 
documentos listados na 
publicação. Para conferir o 
edital, acesse http://seplag.
al.gov.br/concursos-editais.

Ascom/Ipaseal
Paula Bessa
Ascom/Sesau

  CONCURSO 2002

COMBOIO DA SSP

Saiu de Maceió ainda de madrugada para o cumprimento dos mandados judiciais

IPASEAL E DETRAN:

Adeilson Beserra e Adrualdo Catão conversam sobre os avanços no Ipaseal



É grande a expectativa para 
a alta temporada de quem 
trabalha com o setor turís-
tico em Maceió. Os profissio-
nais estão empenhados em 
oferecer o melhor serviço e já 
sentem, no dia a dia, os reflexos 
da melhoria dos indicadores 
da pandemia no Estado. Bons 
exemplos são os taxistas e os 
guias de turismo, que conse-
guem respirar aliviados após 
um longo período em queda 
no movimento. A Prefeitura 
vem trabalhando forte para 
promover o nome do destino, 
tanto que navios e novos voos 
têm data e hora de chegar na 
cidade.

A capital está cheia de 
visitantes, condição prevista 
para se manter até março ou 
abril do ano que vem. Isto se 
os números da Covid-19 se 

mantiverem em declínio por 
causa do avanço da vacinação. 

O secretário-geral do Sindi-
cato dos Taxistas de Alagoas 
(Sintaxi/AL),  Fer nando 
Ferreira da Silva, disse que 
a classe está animada com 
este período de fim de ano 
e a promessa do retorno do 
Carnaval em 2022. 

“As nossas esperanças estão 
se renovando para esta alta 
temporada. Estamos pratica-
mente saindo de uma pande-
mia e a nossa ‘indústria sem 
chaminés’, que é o turismo, 
promete bons momentos 
daqui para frente. Hoje, entre 
30% e 40% dos nossos usuários 
voltaram para o táxi”, destaca o 
sindicalista.

A nova temporada de 
Cruzeiros promete movi-
mentar a capital alagoana. No 
Porto de Maceió, o novo termi-
nal de passageiros vai contar 
com uma área exclusiva para 

os taxistas, sendo uma opção 
segura aos turistas que aqui 
desembarcarem.

Em dezembro, há previsão 
de três transatlânticos atraca-
rem aqui, abrindo o cenário 
para a cidade entrar, definiti-
vamente, na rota dos cruzei-
ros, com a devida estrutura aos 
visitantes.

“Com essa expectativa de 
melhores dias, o usuário nativo 

também tem acenado para 
o taxista, o que é muito bom. 
Vamos trabalhar no termi-
nal do Porto de Maceió com 
a Secretaria de Turismo do 
Estado e do Município”, confir-
mou Fernando Ferreira. 

Ele suspeita que a alta 
temporada vai melhorar em 
torno de 50% na quantidade 
de viagens feitas pelos táxis na 
capital.

Outra classe que está ‘nave-
gando de vento em popa’ é 
a dos guias de turismo. Eles 
confirmam que a expectativa é 
a melhor possível para o perí-
odo que se aproxima, sendo 
perceptível o aumento na 
procura por este serviço. 

O presidente do Sindi-
cato dos Guias de Turismo 
de Alagoas (Singtur/AL), 
Marconni Moreira, disse que já 
percebe as demandas de clien-
tes se avolumando.

“As praias estão cheias. 
Diariamente, saem passeios 
em vans, ônibus e carros parti-
culares em direção ao nosso 
litoral. É o termômetro que 
temos. Os guias estão ofer-
tando vários destinos, com 
uma infinidade de atividades 
a serem feitas ali. O turista tem 
o que fazer aqui e, por esse 
motivo, estamos sendo bem 
procurados. E isso é ótimo”, 
ressaltou.

TAXISTAS E GUIAS DE TURISMO celebram o início da alta temporadaCotidiano
CATEGORIAS que trabalham diretamente com o turista apostam em um crescimento de 40% no faturamento

Município promove turismo 
e Maceió já colhe os frutos

Secom Maceió

Capital quer entrar na rota mundial
A secretária municipal 

de Turismo, Esporte e Lazer, 
Patrícia Mourão, informa que 
a gestão tem adotado uma 
estratégia de atrair turistas, 
fruto de uma parceria entre o 
setor privado, a secretaria de 
Estado e a pasta do Município. 
Essas ações incluem, além 
dos já tradicionais apoios 
às operadoras, como a CVC, 
plataformas de venda como a 
Decolar e a Booking, ações de 
divulgação do destino. 

“Por entender que a reco-
mendação de amigos, paren-
tes e influenciadores digitais 
ainda é um dos principais 
motivos para a decisão do 
turista, melhoramos os servi-
ços, priorizando a revitaliza-
ção da orla, a qualificação da 
mão de obra e investimentos 
em infraestrutura da cidade, 
tornando Maceió preparada 
para a atividade turística”, 
avalia a secretária.

Ela completa que Maceió 
permanece na liderança 
das capitais mais buscadas 
do Brasil e tem registrado 
expressivos índices de ocupa-
ção hoteleira. 

“No s s a  m a l h a  a é re a 
segue se restabelecendo, 
temporada de cruzeiros já 
confirmada, além das festas 
de fim de ano - que devem 
movimentar ainda mais a 
cidade. Tudo isso contribui, 
diretamente, na geração de 
emprego e renda para os 

profissionais que atuam na 
linha de frente do setor, como 
os motoristas de aplicativos, 
guias de turismo, ambulan-
tes, entre outros”, reforça 
Mourão.

No mês passado, o prefeito 
JHC anunciou que a Azul 
Linhas Aéreas abre 14 novas 
rotas rumo à capital alago-
ana para esta alta temporada 
2021/2022. Vale lembrar que 
a visita feita na ExpoDubai, 
em outubro, pode render à 
Maceió um voo da Emirates 
Airline & Group. 

“Queremos atrair mais 
voos internacionais. Maceió 
é praia, lagoa e muito mais. 
Podemos ser um dos maio-
res destinos internacionais 
da América do Sul. É por isso 
que temos que mostrar nossa 
cidade pelo mundo. Vamos 
colocar a capital alagoana no 
roteiro mundial de turismo e 
negócios”, ressaltou JHC.
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No mês 
passado,  JHC 
anunciou que 
a Azul abre 14  

novas rotas 
rumo à Maceió

]TÁXIS

Categoria prevê que alta temporaada trará aumento de 50% nas viagens 



TARIFA pode ser paga com cartão, QR Code, carteira digital e aplicativoEspecial

A tecnologia pega carona 
nos coletivos de Maceió 
desde que a capital entrou 
para a história das inovações 
no transporte coletivo ao se 
tornar, no final de setem-
bro, a primeira cidade do 
Nordeste a permitir recarga 
instantânea de créditos de 
passagens. Na oportunidade, 
o Cartão Bem Legal foi subs-
tituído pelo “Vamu Maceió”, 
aplicativo que permite a nova 
tecnologia de bilhetagem 
eletrônica e recarga instan-
tânea. A inovação logo caiu 
no gosto do maceioense, que 
pode contar com acessibili-
dade e facilidade nas viagens 
de ônibus. 

Pelo menos um milhão 
de usuários foram beneficia-
dos com o “Vamu”. O prefeito 
João Henrique Caldas (JHC), 
PSB, lembrou que a capital 
já possui a passagem mais 
barata do Nordeste e agora 
pode contar também com a 
modernização. 

Uma das pessoas bene-
ficiadas é  a  técnica de 
enfermagem, Roseli Soares 
Pimentel, que agradeceu por 
poder ‘largar’ o dinheiro em 
espécie, principalmente, em 
tempos de pandemia. 

“Era muito chato ter que 
andar com dinheiro, me 
preocupar em ter sempre 
dinheiro trocado, andar com 
uma bolsinha específica para 
moeda. Se tudo em volta 
segue a tecnologia, dentro 
dos ônibus não podia ser 
diferente”, disse, animada. 

A passageira usa, diaria-
mente, a linha Salvador Lyra/
Iguatemi (602), a primeira 
a aderir à novidade, no 
primeiro dia de outubro. 
Desde então, as instalações 
dos dispositivos estão sendo 
realizadas por linhas, de 
forma gradual. A previsão é 
de que até o fim do ano todos 
os ônibus da capital estejam 
equipados com a tecnologia.

A técnica de enfermagem 
gostou ainda mais de saber 
que pode bloquear o cartão, 
em caso de perda ou roubo, 
e ter a garantia de recuperar 
os créditos, o valor inves-
tido nas passagens. “Com o 
dinheiro não, se perdesse ou 
fosse roubada, o prejuízo era 
certo”, afirmou. 

Para o superintendente 
Municipal de Transportes 

e Trânsito (SMTT), André 
Costa, Maceió ficou com a 
facilidade e os benefícios do 
transporte público na palma 
da mão.

“Vamu”, como funciona
Com o Vamu Maceió, os 

ônibus passaram a ter valida-
dores conectados à internet, 
que aceitam pagamento com 
cartões de crédito e débito, e 
carteiras digitais por aproxi-
mação com celulares e smar-
twatches, além do QR Code, 
por meio do saldo da carteira 
do aplicativo. Antes, o usuá-
rio precisava aguardar de 48 a 
72 horas após a recarga para 
validação dos créditos.

Os usuários dos sistemas 
operacionais Android e iOS 
já podem baixar o aplicativo. 
Por ele, será possível visua-
lizar o extrato com todas as 
informações e as movimen-
tações de uso da carteira 
digital do Vamu, assim como, 
futuramente, acessar todos 
os pontos de recarga espalha-
dos pela capital, para quem 
optar pelo uso do sistema.

Com o aplicativo Vamu, a 
recarga será feita de maneira 
instantânea e os créditos 
disponíveis em até 10 minu-
tos, como também ocorrerá 
com os aplicativos Recarga-
Pay, Rede Ponto Certo, Qiwi 
e CittaMobi. Não será neces-
sária a troca de cartões, já que 
os validadores vão continuar 
aceitando os que estão em 
uso. Os pontos de vendas, 
totens de autoatendimento 
e os pontos físicos de recarga 
nos terminais também terão 
seus funcionamentos manti-
dos.

Por fim, em tempos de 
pandemia, o uso do cartão 
ainda contribui no combate 
à Covid-19, já que cédulas e 
moedas são vetores de trans-
missão do vírus, conforme 
estudo apresentado pela 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS).

Uma coisa é  certa  e 
concentra as opiniões dos 
usuários e empresários: 
aportes financeiros do poder 
executivo também são extre-
mamente necessários, pois é 
através deles que o sistema 
pode alcançar o equilíbrio 
econômico necessário para 
que as empresas possam 
realizar investimentos em 
melhorias, como proporcio-
nar mais conforto para os 
passageiros.

VAMU MACEIÓ mudou a vida dos usuários de ônibus da capital; recursos tecnológicos e wi-fi viajam juntos com os passageiros 

Tecnologia “pega carona” no 
transporte coletivo de Maceió

‘VAMU’

Nova tecnologia traz mais comodidade para os usuários do Sistema Integrado de Mobilidade de Maceió

Valdete Calheiros 
Repórter
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Wi-fi torna sistema de ônibus mais atrativo
Outra novidade tecnoló-

gica nos coletivos de Maceió 
diz respeito ao serviço gratuito 
de internet, inicialmente 
disponibilizado nos termi-
nais do Benedito Bentes e do 
Salvador Lyra. A rede móvel de 
internet gratuita será também 
disponibilizada para outros 
locais. 

A implantação da rede 
Wi-fi faz parte do plano de 
cumprimento de metas que 
a Superintendência Munici-
pal de Transportes e Trânsito 
(SMTT) cobra das empresas 
que operam na capital.

Apenas o Terminal do 
Salvador Lyra é responsá-
vel por mais de 739 viagens 
semanais. De onde saem 
com destino a bairros como 
Centro, Ponta Verde, Trapiche 
e Benedito Bentes. 

O servente de pedreiro 
Ivanildo Barbosa comemorou 
a novidade ao dizer que vai 
poder economizar os poucos 
dados móveis que conseguia 
pagar no seu telefone. 

“Até a espera pelos ônibus 
ficou mais rápida. Pelo menos 
é essa a sensação. A gente bota 
a conversa em dia através 

dos grupos da família e ainda 
acompanha a movimentação 
dos ônibus, para não perder 
a hora de chegar no serviço”, 
contou.  

Para o superintendente da 
SMTT, André Costa, a novi-
dade vai somar as tecnologias 
já usadas pelos usuários. “Esse 
é mais um canal para tornar o 
transporte público de Maceió 
mais atrativo e cômodo 
para os usuários. É um meio 
de possibilitar entreteni-
mento e facilitar a comuni-
cação enquanto aguardam a 
chegada do ônibus”, concluiu.
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Confira os pontos de recarga do Cartão Bem Legal:

l Posto Bem Legal Centro (Rua Buarque de Macedo): segunda a sexta, das 7h às 17h;
l Terminal Eustáquio Gomes: segunda a sexta, das 5h30 às 17h30; sábados, das 6h às 12h;
l Terminal Colina: segunda a sexta, das 5h às 17h; sábados, das 5h às 16h;
l Terminal Benedito Bentes: segunda a sexta, das 5h às 19h; sábados, das 5h às 17h;
l Terminal Cruz das Almas: segunda a sexta, das 6h às 18h; sábados, das 6h às 12h;
l Terminal Salvador Lyra: segunda a sexta, das 5h30 às 18h; sábados, das 6h às 12h;
l Totem Maceió Shopping: 2º piso, em frente ao Kinoplex, no horário de funcionamento do 

shopping;
l Totem Parque Shopping: piso L1, próximo ao Centro Médico, no horário de funcionamento 

do shopping;
l Totem Rodoviária: no terminal rodoviário João Paulo segundo;
l Totem Supermercado São Domingos (Jardim Petrópolis): Av. Santo Amaro, Jardim Glória, 

Quadra G;
l Totem Supermercado São Domingos (Benedito Bentes): Rua C Sessenta, 272 – Benedito 

Bentes.



ESTILO
A única pessoa que pode te fazer FELIZ nesse mundo é VOCÊ!

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista Social

Sociedade com

“Entendemos toda a operação e funcionamento do complexo portuário, 
e saímos com muitas soluções e adequações necessárias para 

modernização dos nossos equipamentos e infraestruturas”
Dagoberto Omena, administrador do Porto de Maceió, após visita ao Porto de Suape, PE

   Thácia Simone   |  thaciasimone@gmail.com

Jornalista

Café & Negócios

  Arquiteta apresenta 
os melhores ‘achados’ 
da Black Friday

Quem gosta de promoções, lançamentos e produ-
tos interessantes pode acompanhar, de 15 a 30 de 
novembro, o perfil da arquiteta Cris Nunes 
(@crisnunesarquitetura) no Instagram. Ela apresen-
tará os ‘achados’ das lojas de modulados, iluminação, 
granitos, móveis, tintas, automação, cortinas e deco-
ração de Maceió. “Vou visitar várias lojas e mostrar 
todas as oportunidades de descontos, produtos, 

lançamentos e ofertas. Essa divulgação será de forma 
bem leve, descontraída e com enfoque na qualidade 
dos produtos e serviços. Quero levar a melhor infor-
mação para os meus seguidores e deixá-los antena-
dos sobre todas as oportunidades que o mercado 
oferece durante essa promoção mundial”, destaca a 
arquiteta.

  Natal premiado 
incentiva retomada 
econômica em Alagoas
O presidente da Associação Comercial de Maceió e 
da Federalagoas, Kennedy Calheiros, deu o discurso 
oficial de abertura de mais uma edição do Natal 
Premiado. A maior campanha do comércio alagoano 

possibilita a chance dos consumidores, com apenas 
uma compra de 50 reais, ganharem um carro Tiggo 5x 
zero km, motos, camas Bom Sono e dois caminhões 
de prêmios da Guido, além de 25 outros prêmios. O 
café da manhã aconteceu na terça-feira da semana 
passada no prédio sede da Associação Comercial e 
contou com a presença de empresários, autoridades 
e imprensa. Kennedy Calheiros, em seu discurso de 
lançamento, destacou a importância da nona edição 
para colaborar na retomada econômica em Alagoas, 
já que o setor produtivo soube participar ativamente 
das ações para o enfrentamento da pandemia em 
Alagoas. “Tenho a plena certeza de que vamos incen-
tivar o movimento no comércio de Maceió e de toda 
Alagoas, especialmente neste momento de retomada 
econômica”, afirmou. O sorteio está previsto para 6 
de janeiro de 2022.

  Contagem regressiva 
MKT Show
Falta menos de uma semana para o tão aguar-
dado Trakto MKT Show 2021, que ocorre dos 
dias 18, 19 e 20 de novembro, no Centro de 
Convenções de Maceió. Ainda tem ingressos 
disponíveis! O evento contará com uma imersão 
completa, além de palestras de grandes nomes 
do mundo dos negócios e empreendedorismo, 
como Thiago Nigro ‘O primo rico’, Rick Chester, 
Matheus Tamoto e Cris Arcangeli. Inscrições no 
site: https://www.mktshow.com/ ou pelo aplica-
tivo Trakto MKT Show.
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  MADE 
IN PARIS
Paris é reconhecidamente 
uma das mais belas cida-
des do mundo, berço de 
grandes mestres das artes, 
como Paul Cézanne e 
Claude Monet. Os aromas 
das padarias ao amanhecer, 
a beleza das luzes distri-
buídas como milhares de 
estrelas sobre a Torre Eiffel, 
os maravilhosos cafés e 
seus jardins e parques 
incríveis contribuem para 
que esta cidade seja uma 
das mais cobiçadas por 
casais que buscam um 
destination wedding com 
carinha de contos de fadas! 
Sob a benção do Pastor 
João Batista, aconteceu 
com luxo o sonho român-
tico do casal para a celebra-
ção do enlace matrimonial 
do empresário de sucesso 
Rogério Siqueira com a 
influencer digital Nathalya 
Ferreira aos pés da Torre 
Eiffel in Paris. Confira as 
belas fotos da cerimônia.
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  Seguro residencial cresce 
e entra no orçamento 
familiar dos brasileiros
No Brasil, modalidade cresceu 16,9% até agosto 
deste ano, de acordo com a CNseg.
A relação dos brasileiros com seus lares mudou 
desde o início do isolamento social causado pela 
pandemia. Com o home office, cresceu a procura 
pelo Seguro Residencial que oferece coberturas 
tradicionais como incêndio, danos elétricos, roubo 
e vendaval, serviço de assistência 24 horas, com 
serviços de chaveiro, vidraceiro e dedetização, e 
há opções de produtos que vão desde de proteção 
de equipamentos de trabalho até indenização por 
danos causados a terceiros.
No Brasil, esta modalidade de seguro cresceu 
16,9% até agosto de 2021 em comparação com o 
mesmo período do ano passado, de acordo com 
dados da Confederação Nacional das Seguradoras 
(CNseg). 
É importante antes de contratar um seguro, saber 
quais são as coberturas oferecidas pelas empresas 
em seu contrato, pois, em determinadas situa-
ções, podem existir cláusulas que inviabilizem o 
ressarcimento dos danos e prejuízos sofridos. O 
cliente deve fazer uma análise sobre aquilo que, 
realmente, precisa: o que quer que seja protegido e 
de que forma, qual o valor da indenização base-
ada nos bens que possui ou no que deseja que sua 
família receba no caso de sua morte, entre outras 
coisas.
A região sudeste é o local onde os consumidores 
estão mais preocupados com a questão da prote-
ção do lar. Registrando umcrescimento de 22% 
no período analisado. O seguro residencialem sua 
cobertura básica já conta com coberturas para 
casos de incêndio, explosão e queda de raio e aero-
nave, sendo possível incluir uma série de proteções 
adicionais.
Além disso, é possível oferecer reparos a danos 
ocorridos durante uma manobra na garagem da 
casa ou no estacionamento do prédio, incluindo 

para-choque e retrovisores de automóveis, ou as 
paredes e portões, danos elétricos, quebra de vidro 
e reparação de problemas hidráulicos na residên-
cia.

  Outras vantagens
Outra vantagem deste produto são as diversas 
assistências disponibilizadas gratuitamente aos 
consumidores. Existem problemas do dia a dia, 
como um cano entupido ou uma chave emper-
rada, que podem comprometer o orçamento fami-
liar em virtude da contratação de um profissional 
especializado para resolvê-los.  E os segurados 
conseguem economizar muito utilizando as assis-
tências para resolver estas e outras ocorrências.

  Conclusão
Em suma, essa tendência veio para ficar. Essa 

mudança de comportamento mostra que o brasi-
leiro está mais consciente sobre a importância 
de proteger e preservar seu imóvel. O mercado 
já oferece apólices com serviços de assistências 
embutidos que ajudam no conforto e na manuten-
ção do imóvel.
As pessoas estão percebendo que a proteção de um 
bem tão importante quanto a casa pode sim ser 
inserir no orçamento familiar sem comprometê-
-lo. Isso porque se considerarmos o valor médio de 
um imóvel, um investimento médio de R$ 400 por 
ano se mostra uma excelente relação de custo-
-benefício.
Gostou do tema de hoje? Acompanhe também 
nosso quadro “Momento Seguro” todas as quin-
tas feiras na rádio 98,3 FM, a partir das 7h30 e, na 
TVMAR (Canal 525 NET), a partir das 9h. Partici-
pem com suas perguntas! Até a próxima se Deus 
quiser! Um grande abraço!

MODALIDADE CRESCEU 16,9% até agosto deste ano em comparação a 2020

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro
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  Melhor 
futebol e garra 
Sem nenhuma dúvida, o CSA 
vem sobrando em campo 
nessa reta final da Série B. 
O time teve uma sequência 
muito boa de vitórias e fez 
valer o slogan de União e 
Força dentro de campo. Além 
de jogar bem, o time incorpo-
rou um espírito de valentia, 
que até bem pouco tempo 
não era visto em suas parti-
das. Coincidência ou não, 
esse momento veio depois da 
promessa do clube de uma 
premiação de 6 milhões de 
reais pela classificação.

  O que falta 
no CRB?
Responderia que nada. 
O próprio presidente do 
Conselho Deliberativo, 
Kennedy Calheiros, em 
entrevista ao repórter 
Marcelo Rocha, da Rádio 
Gazeta (98.3) disse isso. 

Segundo ele, todas as 
condições de trabalho foram 
dadas, o salário está, rigoro-
samente, em dia, o ambiente 
é tranquilo e a premiação 
pelo acesso a Série A já foi 
acertada com os jogadores. 
Será que 3 milhões de reais 
não vem agradando?

  Seleção Brasileira 
no Catar
Com a vitória contra a 
Colômbia por 1 a 0, gol de 
Lucas Paquetá, a Seleção 
Brasileira confirmou sua 
participação na próxima 
Copa do Mundo do Catar. 

Nenhuma novidade para um 
País que participou de todas 
as 21 edições. A seleção não 
só está classificada como vai 
terminar em primeiro lugar, 
restando seis rodadas para 
o final da competição. Nos 
resta agora rezar para ganha a 
copa, coisa que não acredito.

MOTO CLUB tentará impedir os avanços do Galo e vai jogar por “uma bola”Esportes

No meio da briga pelo 
acesso à Série A, o CRB vai ter 
mais um jogo para aumentar 
a maratona de partidas nessa 
reta final de temporada. O 
Galo luta por uma vaga na 
Copa do Nordeste 2022. Por 
essa vaga, o time alagoano 
enfrenta o Moto Club-MA, no 
18, às 19h, no Rei Pelé.

No jogo de ida,  o Moto 
Club venceu por 2 a 1. Por 
isso, o time maranhense 
precisa apenas de um empate 
para conquistar a classifica-
ção. Já o Galo precisa vencer 
por dois gols de diferença 
para passar direto. Em caso 
de vitória com um gol de dife-
rença, a vaga será decidida 
nos pênaltis. 

E para apertar ainda mais 
o calendário regatiano, o 
time briga pelo G-4 na Série 
B do Campeonato Brasileiro. 
Desviar o foco da Segundona 
pode ser prejudicial para o 

time. A equipe tem três parti-
das para definir a sua vida na 
competição nacional [até o 
fechamento desta edição]. 
Mas ficar de fora do Nordes-
tão também não é nada legal, 
principalmente no que se 
refere ao aspecto financeiro. 
Por isso, o CRB precisa ser 
polivalente. 

O CRB tem pela frente o 
Brusque-SC, fora de casa, 
no dia 15. No dia 18 enfrenta 
o Moto pela pré-Copa do 
Nordeste e no dia 22 volta a 

campo pela Série B, contra o 
Vitória, no Trapichão.

No fim do jogo contra o 
Londrina, o auxiliar Ander-
son Valinãs, que comandou 
o Galo em campo, comentou 
sobre o fator psicológico do 
time. Por muitas vezes, pelo 
excesso de vontade de acer-
tar, o time acaba cometendo 
falhas que comprometem 
os resultados. “A gente se 
preocupa e fala muito sobre 
o controle emocional, mas 
dentro do campo quando 

começam os erros, a ansie-
dade de acertar muitas 
vezes atrapalha. Mas o mais 
importante é que esse grupo 
é resiliente e entende bem a 
partida”, disse.

Já o técnico Allan Aal 
disse que o resultado do jogo 
de ida contra o time mara-
nhense está ligado às condi-
ções do gramado e do clima 
de São Luís, mas garantiu 
que jogando no Rei Pelé, sua 
equipe pode reverter o placar. 

O treinador ainda disse 
que contar com a torcida é um 
fator positivo para o elenco 
alvirrubro, pelo momento 
que vive na temporada: 
“Todos têm a consciência de 
que estamos brigando por 
algo grande. Tenho certeza 
que nosso torcedor vai nos 
apoiar e esse apoio incondi-
cional é fundamental para 
que a gente possa vencer”, 
comentou.

O clima no vestiário é de 
otimismo de que a classifica-
ção vem, mesmo precisando 

vencer o adversário para 
pensar na vaga do Nordes-
tão. “Cometemos erros que 
normalmente não aconte-
cem. Foi um jogo muito ruim 
tecnicamente e taticamente 
estávamos desorganizados. A 
gente sabe que foi o primeiro 
tempo, de uma decisão de 
180 minutos. Temos plenas 
condições,  respeitando 
nosso adversário, de reverter 
o resultado dentro da nossa 
casa. Precisamos ter o equilí-
brio e continuar focados. Vai 
ser necessário a gente utilizar 
todo o nosso grupo nessa reta 
final de temporada”, disse 
Allan.

“Até certo ponto não é 
fácil mudar o foco de uma 
competição tão importante 
e tão palpável de se alcan-
çar os objetivos, como tem 
sido a Série B para nós. Jogar 
outro tipo de campeonato, 
com outro perfil de adver-
sário, com outro padrão de 
gramado, é difícil”, avaliou o 
treinador.

ELENCO DO GALO Precisa se superar, jogar bem e fazer o placar acima de dois gols para não decidir nos pênaltis

CRB precisa vencer para se 
garantir no Nordestão/2022
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ALAGOANOS CHEGAM BEM, mas sem garantias de classificação na Série B

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  Contagem regressiva: faltam três rodadas
A partir de agora, inclusive contando com o jogo do CSA e Confiança, ontem, no estádio Rei 
Pelé, iniciamos a contagem regressiva para o encerramento do Campeonato Brasileiro da 
Série B. Três rodadas, apenas, nos separam desse final e, pelo andar da competição, duas 
vagas serão reservadas ou definidas só na última rodada. Praticamente o Botafogo garantiu 
sua volta à Série A, em 2022. Coritiba, com chances abertas, é outro clube quase lá.
Enquanto isso, Avaí, Goiás, CRB, CSA e Guarani ainda sonham com o acesso. Por isso, a 
afirmativa de que só na última rodada conheceremos os dois outros clubes. Hoje, não seria 
prudente apostar em A ou B, mas seria muito bom que na classificação final estivesse um 
clube alagoano, já que os dois, acredito, ser muito difícil. Mas, enquanto CSA e CRB estão 
na briga direta, não custa nada sonhar, acreditar e apostar. Na primeira metade da Série B, o 
CRB apareceu melhor. Na segunda metade, foi o CSA.
Nas três últimas rodadas, o CSA abriu a sequência de jogos, entra no G-4 e perde a posição 
ao final de cada uma delas. Nessa 36ª rodada não foi diferente. O CSA abriu, ontem, e o CRB 
praticamente fecha na segunda-feira. O que significa isso para a colocação de cada um só 
vamos descobrir no final. Até agora não deu muito certo para o CSA, que jogando antes, 
observa os adversários diretos vencerem seus jogos e isso termina afastando o time da zona 
de classificação.

Thiago Luiz
Estagiário

MOTO CLUB ABRIU VANTAGEM
No primeiro jogo e pode perder por um gol de diferença no Estádio Rei Pelé

l Dizem que a premiação do 
CSA de R$ 6 milhões, mexeu com 
o ambiente interno no CRB, que só 
vai pagar a metade disso. Dizem, 
ainda, que depois de acertar tudo 
com o clube, os jogadores não 
podem voltar atrás e pedir mais 
dinheiro para o CRB;
l Se é por isso ou não, a verdade 
é que o CRB vem empurrando 
seus jogos  e carimbando algumas 
vitórias com a barriga. Em campo, 
o time não se doa como seu rival: 
CSA. Por isso, tantas cobranças 
são feitas pela imprensa e pelos 
torcedores, mesmo entendendo 
que, nesse momento, o que vale é 
o resultado, e se for de vitória;
l Nessas três últimas rodadas, 
quem tem a melhor sequência 
de jogos entre CSA e CRB? O CSA 
enfrenta Confiança – já jogou 
ontem – Coritiba e Brasil de Pelo-
tas, sendo  dois jogos em casa. O 
CRB tem o Brusque, o Vitória e o 
Operário, com dois jogos fora de 
casa. 
l Não entendi até agora qual a 
dúvida que a Rede Globo tem em 
relação à participação da Seleção 
Brasileira na Copa do Catar, para 
fazer uma chamada tão animada 
para o jogo diante da Colômbia. 
Antes mesmo de começar as 
eliminatórias, eu não tinha dúvida 
nenhuma. 

  ALFINETADAS...
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ESTAÇÃO MAIS QUENTE do ano vem aí com tudo!

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalhaí
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VESTIBULAR DE BOLSAS

Já estão abertas as inscrições para o Vestibular 

Top 100 do Grupo Tiradentes, que oferece mais 

de mil bolsas de estudos de até 100% em cursos 

da graduação. Os editais completos do processo 

seletivo foram divulgados na última terça-feira 

(9) e estão à disposição para consultas no site 

www.unit.br/bolsas, onde o candidato pode 

fazer as inscrições até 7 de dezembro. 

CONTAGEM REGRESSIVA

Paulo Tenório já deu start à contagem regressiva para 

o tão aguardado Trakto MKT Show 2021, que ocorre 

dos dias 18, 19 e 20 de novembro. O evento contará 

com uma imersão completa, além de palestras de 

grandes nomes do mundo dos negócios e empreende-

dorismo, como Thiago Nigro ‘O primo rico’, Rick 

Chester, Matheus Tamoto e Cris Arcangeli. Os ingres-

sos podem ser adquiridos pelo site: https://www.

mktshow.com/ ou pelo aplicativo Trakto MKT Show. 

NATAL SOLIDÁRIO

O Promoter Wilton Rocha realiza o Natal 

Solidário, no dia 15 de dezembro às 10h, na Casa 

Luiza de Marillac, no bairro de Santa Amélia, 

com as presenças confirmadas do Sax Felipe 

Martins e da Miss Alagoas Carolina Borsatto, 

entre outras diversas surpresas. 

REPAGINADA

Edjane Mello está a todo vapor com os novos 

projetos profissionais e nada como uma boa 

repaginada no visual para entrar no clima da nova 

fase. Para isso ela se entregou aos cuidados da 

expert Paula Quintanilha, do @hollistichair_ ,  que 

assina o novo corte de cabelo da comunicadora.  

FASHIONISTA

Aina Moreira está desfilando seu estilo pela 

Europa. Depois de passar dias em Portugal, a 

empresária agora curte as belezas de Paris. Nos 

registros fotográficos dos pontos turísticos é 

impossível não notar a beleza dos looks.  

TEMPORADA DE OFERTAS

O Boticário antecipa a Beauty Week e coloca mais 

de 600 itens com até 40% de desconto.  A seleção 

de itens recordistas de vendas tem produtos de 

perfumaria, cuidados e maquiagem.

VERÃO COOLTURE  

Uma tarde ensolarada, no dia 11 de novembro, a bordo de um veleiro... Foi as-

sim que Cil Oliveira, diretora criativa da @cooltureoficial, recebeu um grupo 

de parceiros para apresentar a coleção “Bahia de Todos os Santos”. 

Por aqui agradeço o convite e lamento a impossibilidade de desfrutar desse 

momento de boas energias, com essa turma de gente boa: @gilkamafra, @

jamessilver_, @thaisecavalcante_oficial, @gabriellyfarias, @eusoumanu-

melo e @robertaarruda. 



14 a 20 de novembro     |     202112 O DIA Alagoas



Ano  009   Número  456   R$  1,00

Alagoas  14 a 20 de novembro  2021

CA
M

P
U

S

Dois
dedos

de
prosa

Damos continuidade à publicação do texto do Professor Oseas Batista Figueira 
Júnior, apresentado ao Instituto Federal de Alagoas - Campus Maceió como requi-
sito parcial para a nota final na disciplina: Formação do Espaço Alagoano, prof. Dr. 
Luiz Sávio 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. 

Boa leitura!
Abraços,

Luiz Sávio de Almeida

Políticas higienistas, 
Maceió oitocentista (III)
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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 consequen-
temente, provocava as doenças. Fazia-se necessário que o 
homem habitasse lugares desprovidos desses ares pútri-
dos 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 desordem ur-
bana.

No século XVIII essas teorias voltaram a dominar os para-
digmas 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 higie-
ne da população, como destaca Eric Hobsbawm:

As cidades e as áreas industriais 
cresciam rapidamente, sem plane-
jamento ou supervisão, e os servi-
ços 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 habi-
tacionais da classe trabalhadora. A 
consequência mais patente desta 
deterioração urbana foi o reapa-
recimento das grandes epidemias 
de doenças contagiosas (princi-
palmente transmitidas pela água), 
notadamente a cólera, que recon-
quistou a Europa a partir de 1831 
e varreu o continente de Marselha 
a São Petersburgo em 1832 e nova-
mente 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 cóle-
ra) na cidade na década de 1830, 
três (o tifo, a cólera e a febre re-
corrente) 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 re-
lacionadas 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 aglome-
rações urbanas e pouca circulação de ar. E desta forma, era 
aconselhável também a demolição das unidades habitacio-
nais que, na opinião dos médicos, seria solução para elimi-
nação dos focos de contaminação. 

No Brasil deste período, o ar tornou-se o vilão da socieda-
de 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 me-
dicina preventiva, que preconizava uma intervenção abran-
gente 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 al-
gumas ações, prezar principalmente pela pureza do ar. 

Para alcançar tais fins, foram preconizadas algumas mu-
danças como a reorganização e racionalização de algumas 
instituições básicas como prisões, hospitais, escolas e cemi-
térios, 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 pú-
blicos.

Reformar as cidades, disciplinar os indivíduos: as políticas 
higienistas na Maceió oitocentista e o discurso médico das 
“classes perigosas” no espaço urbano (1835-1870) - (III)
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Cemitério Nossa Senhora de Piedade segunda metade do século XIX
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Tendo em vista todas essas propostas e refor-
mas sociais, que colocariam o Brasil dentro de um 
grupo de nações “civilizadas”, algumas mudanças 
foram impostas visando modificar o espaço urba-
no e livrá-lo da insalubridade. Em meio à desorga-
nização das cidades, a prioridade era combater os 
principais focos dos miasmas tais como: pântanos, 
riachos, mangues, dejetos e sujeiras, como já cita-
mos; 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 e converte-os a uma nova ordem 
urbana.

Esse conjunto de normas fazia parte do cum-
primento 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 e se-
gurança dos logradouros públicos; retirar das ruas 
os loucos, embriagados, animais ferozes ou dana-
dos (...), indicar lugares adequados e limpos para 
abate de gado (...) segurança e elegância, e regula-
ridade externa dos edifícios e ruas, sendo também 
crucial, o estabelecimento de cemitérios fora do 

perímetro urbano. 

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 Ja-
neiro, 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 relató-
rios da Comissão de Salubridade são incorpora-
das 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 cos-
tumes de uma sociedade até então considerada 
“degenerada”. Criada com o propósito de manter a 
ordem pública, para que a força político-adminis-

trativa do município não fosse abalada enquanto 
instituição, tal instrumento jurídico constituíam-
-se num mecanismo de controle social. 

Nisto, permitiam levantar o pressuposto de que 
as regras neles impostas eram resultantes de prá-
ticas que vinham sendo executadas pelos muníci-
pes 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 cum-
priam 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 edi-
fícios, como também eliminar os enterros dentro 
das igrejas.

Nas posturas analisadas nesta pesquisa, que 
tem o recorte temporal de 1835 a 1870 e que pos-
suem 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.

O primeiro artigo da Postura Municipal de 
Maceió referia-se à proibição dos sepultamentos 
dentro das igrejas ou sacristias, sendo prioriza-
dos também cemitérios fora da cidade. Esse foi 
o principal costume modificado com a introdu-
ção dessas normas no Brasil no período do XIX, 
pois modificou as atitudes dos homens diante da 
morte, tornando uma passagem cruel, marcan-
do 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 cor-
pos eram enterrados dentro das igrejas, pois se 
acreditava que os mortos ficariam perto dos san-
tos, recebendo também a oração dos vivos. As-
sim, ter uma cova dentro da igreja era uma for-
ma dos mortos manterem contato mais amiúde 
com os vivos, lembrando-lhes que rezassem pe-
las almas dos que se foram.   

Esse tipo de prática social foi a maior preocu-
pação dos médicos higienistas brasileiros, pois, 
segundo as teses miasmáticas da época, a decom-
posição dos cadáveres era um dos responsáveis 
pelas emanações prejudiciais às comunidades e, 
por isso, era necessária a transferência dos mor-
tos para fora do perímetro urbano. Uma crença 
de que os cheiros que exalavam dos corpos em 
decomposição eram responsáveis pelo apareci-

mento das doenças epidêmicas nas cidades. 

Para seguir tais normas de higiene, como 
explica João José Reis, “os novos cemitérios de-
veriam seguir também normas técnicas, como 
possuir um número duas vezes maior de cata-
cumbas 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 neces-
sário para o término da obra. Além disso, havia 
uma grande dificuldade de se edificar qualquer 
tipo de projeto urbanístico dessa natureza, de-
vido à caraterística de solo gelatinoso presente 
neste espaço social. Um terreno que concentra-
va grande quantidade de ar calórico, que deixava 
evaporar a humidade, não dando assim, condi-
ções necessárias para se realizar a putrefação 
adequada dos cadáveres.

Contudo, mesmo com os problemas rela-
cionados ao espaço físico e ao orçamento, em 
resposta a 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 presiden-
te 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, Ro-
sário e da irmandade do Bom Jesus do Martírios. 

O local escolhido para sua construção foi o 
Pontal da Barra, uma região deserta coberta 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, cer-
cados de árvores frondosas que ajudariam a lim-
par 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 
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 pantano-
so dentro das ruas aonde 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 des-
pejar objetos nesses locais. Uma preocupação 
higiênica que tentava modificar a paisagem na-
tural de Maceió e sua formação geográfica ligada 
ao engenho Massayó, primeiro núcleo de povoa-
mento 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. 

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

Tal espaço possuía uma caraterística alagadiça, 
de terreno pantanoso, problemático, que mais tar-
de 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 ocasio-
na para a população e impor uma ordem médica 
sobre o alagadiço.

Uma cidade restinga, pois se originou a partir 
de uma faixa arenosa, construída a partir de um 
terreno de erosão marinha, aberta para o mar, que 
se estendia continuado até cruzar a boca de um 
rio. Na concepção médica, esse tipo de terreno 
seria o principal responsável pela formação dos 
já condenados miasmas. Neste sentido, os pânta-
nos encontrados nesse tipo de terreno deveriam 
passar por um rigoroso processo de “secagem”, 
evitando a proliferação dos fluidos prejudiciais à 
saúde. 

Analisando essas mudanças relacionadas ao 
espaço da cidade, especialmente direcionadas à 
região conhecida como Boca de Maceió (na região 
central), compreendemos que através das postu-
ras municipais o saber médico procurava trans-
formar o meio físico natural, através do desen-
volvimento da técnica, onde o urbano pudesse se 
desenvolver, dominando os meios naturais. Nisto, 
o espaço se tornava cada vez mais artificial, fabri-
cado com restos da natureza primitiva, crescente-
mente encobertos pelas obras do homem. 

Aplicando as leis e deliberações das Posturas 
Municipais da Câmara de Maceió, procurava-se 
alertar também para o perigo das moléstias con-
tagiosas. Através do título 5º, no parágrafo 1º, por 
exemplo, exigia-se que “as pessoas que delas tive-
rem sido infectadas deveriam recolher-se em lu-
gares para isso designados pela câmara ou por ela 
permitidos”, norma ligada à concepção médica do 
contagionismo. Um tipo de vigilância generaliza-
da, que dividia e esquadrinhava o espaço urbano, 
realizada por vigias de rua ou de bairro, que de-
viam fazer todos os dias um relatório preciso ao 
prefeito da cidade para informar tudo que tinham 
observado. 

Neste conjunto de regras de civilidade, proibia-
-se também a circulação de mendigos e escravos 
ganhadores no cotidiano da cidade. Como pode-
mos observar no título VII:

1. F i c a 
proibido tirar 
esmolas no 
Município de 
Maceió, para 
qualquer fim, 
estando os pra-
ticantes sujei-
tos a multa e 
prisão. Os con-
traventores so-
frerão a multa 
de dez a trinta 
mil réis, ou oito 
dias de cadeia. 

2. Todo es-
cravo de qual-
quer sexo, que 
for encontrado 
nas ruas, pra-
ças caminhos 
ou lugares pú-
blicos, ofen-
dendo a mo-
ral por signos, 
palavras, ou 
outro qualquer 
modo, sofrerá 
a pena de dois 
dias de prisão 
e cinco mil réis 
de multa. Todo 
escravo que for 
encontrado de-
pois do toque 
de recolher sem 

escrito do seu 
senhor, datado 
do mesmo dia, 
no qual declare 
a fim de que vá, 
será recolhido à 
prisão, e multa-
do o senhor em 
três mil réis, e 
caso recuse a 
pagar, sofrerá 
cinquenta açoi-
tes, o escravo.

Neste contexto, na concepção higienista, tais 
grupos representavam ameaças não só à saúde, 
mas à moral da sociedade. Portanto, o objetivo era 
excluí-los do convívio com os outros citadinos. 
Assim, eram considerados “classes perigosas”, ter-
mo utilizado para designar aqueles que não pos-
suiriam “nem a inteligência do dever, nem o senti-
mento da moralidade dos atos, e cujo espírito não 
era suscetível de ser esclarecido ou mesmo conso-
lado por qualquer ideia de ordem religiosa”. Desta 
forma, essa “degradação moral” que era associa-
da à pobreza, era vista como uma epidemia cujo 
contágio era considerado inevitável, pois estava 
presente nas famílias pobres e coloca sob ameaça 
toda a sociedade.

Tal expressão surgiu na Inglaterra no período 
da Revolução Industrial e representou as classes 
que viviam à margem da sociedade. Estas classes 
eram formadas pela superpopulação relativa que, 
neste período, atingia proporções extremas. 

O termo supracitado, apareceu primeiramen-
te na obra da escritora inglesa Mary Carpenter, 
que fez uso dessa designação em suas abordagens 
acerca da criminalidade no ano de 1840, antes 
mesmo de seu registro no Oxford English Dictio-
nary, em 1859. Como destaca Guimarães, para a 
autora: 

 [...] as classes perigo-
sas eram formadas pelas 
pessoas que houvessem 
passado pela prisão ou 
as que, por ela não ten-
do passado, já vivessem 
notoriamente da pilha-
gem e que se tivessem 
convencido de que po-
deriam, para o seu sus-
tento e o de sua família, 
ganhar mais praticando 
furtos do que trabalhan-
do. Em 1958, Louis Che-
valier também escrevera 
um livro sobre as classes 
perigosas da França in-
titulado Classes labou-
riuese et classe dange-
reuse à Paris.

Além dessa concepção sobre os mendigos, tal 
julgamento também servia para os escravos ga-
nhadores, ou de ganho, que eram aqueles que após 
fazerem alguns serviços na casa de seus senhores, 
iam para as ruas, em busca de trabalho. Eles alu-
gavam seu tempo a um e a outro e deviam, no final 
de determinado período, entregar aos seus senho-
res uma soma previamente estabelecida. No Brasil 

deste período, o poder público procurou contro-
lar, constranger e disciplinar e no limite expulsar 
das cidades os ganhadores. Isso fazia parte de um 
projeto político maior, que contemplava diversas 
leis, e buscava controlar tais indivíduos no espaço 
público.

Esta cena típica representada por Debret cen-
tra-se no registro de imagens comuns à “urbanida-
de” do Rio de Janeiro do século XIX, das chamadas 
negras de ganho. Em as “Vendedoras de pão-de-ló”, 
além do trabalho, vislumbramos uma paisagem 
única composta por casarões e pelo relevo que 
envolve a cidade. Em destaque no primeiro plano 
da pintura, observamos uma escrava bem trajada 
com vestidos, lenços e acessórios, segurando uma 
bandeja com pão-de-ló; ao seu lado, mais dois es-
cravos apreciando os quitutes, vestidos com trajes 
semelhantes aos usados pelos serviçais europeus. 

Na Maceió do período, tais escravos pratica-
vam formas de trabalhos diferentes dos padrões 
da “civilização do açúcar”, ele estava inserido: “ora 
nos trabalhos domésticos, ora como pedreiro a 
construir casas, ora como ferreiro a forjar macha-
dos e foices, ora como sapateiro a fazer sandálias”. 
Para os escravos: “se o senhor é comerciante, ele 
é encarregado dos serviços pesados - transportar 
os fardos nas costas, conduz as carroças, varre as 
lojas, limpa os balcões.

Neste sentido, por meio de diferentes normas 
e regulamentos, tais instrumentos de controle 
buscavam adequar a capital da província às nor-
mas higiênicas previstas pelo Império Brasilei-
ro. Tais leis deveriam ser seguidas pelas outras 
cidades como as demais povoações e vilas, algo 
que sanaria, na concepção médica higienista, os 
problemas relacionados às doenças epidêmicas 
nestas localidades. Portanto, tal modelo de saber, 
teve um papel importante na aplicação destes dis-
positivos assim como na busca pelas origens das 
doenças no Brasil Oitocentista. 

Considerações finais 
A partir das análises propostas nesta pesqui-

sa, podemos chegar a algumas possíveis conclu-
sões. Primeiramente, percebemos que em Maceió 
o pensamento médico higienista aplicou suas 
ações, operando sobre o espaço público, alteran-
do os costumes dos indivíduos, sendo seu intuito 
sanar um conjunto de práticas consideradas por 
estes homens de sciencia “atrasadas”. 

Assim, com as análises feitas a partir das Pos-
turas Municipais da Câmara de Maceió, enten-
demos que o conjunto de normas encontradas 
neste dispositivo tentou por diversas formas um 
adestramento social, tipo de norma que mudaria 
os hábitos de um grupo de indivíduos, em um de-
terminado espaço social.

Portanto, proibir os enterramentos dentro das 
igrejas, aterrar os pântanos e riachos, alinhar as 
ruas, prezar pela pureza do ar, coibir os costumes 
considerados “matutos” e eliminar os escravos e 
mendigos do cotidiano da cidade faziam parte de 
um conjunto de normas que buscavam colocar 
Maceió no grupo de regiões consideradas “civili-
zadas”, ao modelo do que pregavam os médicos 
influenciados pelo pensamento racionalista fran-
cês.

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

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)


