
Ano  009   Número  458   R$  1,00

CRB e CSA lutam 
até a última 
a rodada da 
Segundona
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ONDE O LIXO TOMAVA

Conta do espaço está sendo transformado numa área para melhor convivência

Do lixo ao luxo,nos próxi-
mos dias. É assim que o Parque 
da Mulher vai transformar o 
cenário do entorno da antiga 
Praça Carlos Silva Nogueira, 
na Jatiúca. As obras estão 
aceleradas no local.   Página 5

A Justiça Federal  vai 
apurar denúncia de irregula-
ridade num processo seletivo 
´relâmpago´ para o Curso de 

Medicina do Cesmac. Numa 
Ação Civil Pública (ACP), a 
procuradora Niedja Kaspary 
denuncia o descumprimento 

dos pincípios da publicidade, 
razoabilidade e finalidade. 
As inscrições para o certame 
foram feitas em 21 horas, 

as provas ocorreram no dia 
seguinte e o resultado saiu 
no mesmo dia. As suspeitas 
são de que houve o ofereci-

mento de informação privile-
giada para alguns candidatos. 
O MPF quer anulação do 
processo seletivo.     Página 3

   TRIBUNAL DO JÚRI

   PASTOR PEDÓFILO

Condenado a 53 anos de prisão 

PM que matou irmãos especiais

Preso líder religioso acusado 
de assediar menina de 10 anos

Transformação de 
área degradada 
num local de 
boa convivência

  NA JATIÚCA

MPF aciona Justiça Federal 
contra manobra no Cesmac

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR INSCREVEU CANDIDATOS PARA O CURSO DE MEDICINA EM APENAS 21 HORAS

Arte do Alagoas
Feita à Mão 

será exposta
em Miami
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Dupla de criminosos numa moto passa por José Antônio 

Ventura, o Zé do Coco; era só para identificar a vítima... ....poucos segundos depois, bandidos retornam; a moto 

para perto da vítima e o garupa desce com a arma na mão...

....Após os tiros, bandido sobe na garupa da moto , onde 

o piloto apontava uma arma para as pessoas no local...                        ...Dupla criminosa foge com a moto em disparada, na 

Levada; comerciante recebeu seis tiros e morreu na hora.

...de boné, máscara e gandola, ele vai até Zé do Coco e 

abre fogo contra ele, que, distraído, atendia um cliente...

...Zé do Coco cai após o segundo disparo e o criminoso 

atira à queima roupa, na frente de várias pessoas...
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CORRIDA DO OURO ameaça espécies do Rio Madeira e comunidades ribeirinhas                  

2 O DIA Alagoas

Expressão
EDITORIAL

A expressão “impacto ambiental”, nesta semana, ficou 
potencializada com a cena do enfileiramento de mais de 
300 balsas de garimpeiros, no rio Madeira, na Amazônia. 
Cada uma dessas embarcações é responsável por acel-
erar a degradação do meio ambiente. Com mangueiras 
reviram o leito do rio e retiram a terra misturada ao ouro. 
O mercúrio, usado para segregar o ouro, é lançado na 
água, afetando a vida marinha. Não à toa a desconfiança 
do mundo nos compromissos ambientais assumidos 
pelo governo federal. Essa imagem impactante de uma 
verdadeira mina flutuante, lançando rejeitos da extração 
mineral que irão contaminar os peixes e que por sua vez 
serão consumidos pelas populações ribeirinhas é o retrato 
do descaso do atual governo com o meio ambiente. Antes 
que simpatizantes e aliados saiam em defesa do governo 
Bolsonaro, não se pode negar que a filosofia desse governo 
enfraqueceu a fiscalização ambiental.  

O governo fechou os olhos para a grilhagem de terras 
públicas e a invasão de reservas indígenas protegidas por 
lei. Garimpeiros de ouro, madeireiros ilegais e criadores 
de gado dão o ritmo da depredação do patrimônio ambi-
ental brasileiro.O Presidente é um dos incentivadores à 
degradação ambiental da Amazônia, uma vez que apoia 
a liberação da mineração na região. Um dos argumentos 
utilizado é que a atividade extrativista mineral pode se 
configurar em fonte de renda para a população ribeirinha. 
Inclusive essa foi a defesa, utilizada por um dos aliados de 
Bolsonaro, o então governador do Amazonas, Amazonino 
Mendes, para em 2017 licenciar a garimpagem no rio 
Madeira. 

É claro que não se pode dispensar a exploração econômica 
da região amazônica. Mas esta só deve ocorrer se forem 
estabelecidos critérios racionais dessa exploração, enten-
dendo que o maior patrimônio é a própria floresta e seus 
rios. No entanto, Bolsonaro e seus aliados estão distantes 
de entenderem o benefício da conservação das riquezas 
ambientais. Antes alimentam, com seus discursos rasos, 
uma indústria de mineração ilegal. Indústria esta que vem 
sendo intensificada desde 2018 com a ascensão desse 
Governo. Assim não se pode fugir dessa crítica: a ausência 
de proteção ambiental na Amazônia está diretamente 
relacionada à postura do Presidente em relação ao tema.  

Imaginar que a cena dantesca, protagonizada pelas balsas 
de garimpeiros, acontece duas semanas após à tão espe-
rada Conferência do Clima da ONU (COP26), em Glasgow, 
Reino Unido. Na ocasião o Brasil se comprometeu em 
zerar o desmatamento ilegal e reduzir as emissões de gases 
em 50%. De acordo com a promessa o país atingirá esses 
objetivos até 2030. 

A promessa provocou desconfiança na comunidade 
internacional e agora com a invasão de garimpeiros em 
um dos principais rios da Amazônia, fica evidente:  zero 
compromisso com a questão ambiental, é a única certeza 
desse governo.

Planalto tem zero 
compromisso ambiental
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EXPEDIENTE

Carlos e Carlinhos são companheiros de escola. Eles 
estão cursando o Ensino Fundamental na modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), no período noturno, 
em uma escola pública da rede estadual. Eles têm 17 anos. 
Desde que iniciaram as atividades escolares presenciais, 
costumam vir à escola regularmente. Fisicamente são 
totalmente diferentes. Entretanto, se assemelham em 
comportamento, ações e atitudes.

Esses dois estudantes são encontrados frequentemente 
fazendo passeios noturnos por todas as dependências 
da escola, especialmente pela quadra desportiva. Costu-
mam descumprir os protocolos de segurança, deixando as 
máscaras de proteção contra a Covid-19 abaixo do nariz 
ou penduradas nas orelhas. Quando repreendidos, justifi-
cam que estão sufocados, e que o uso das máscaras proíbe a 
concentração dentro da sala de aula. Sempre que gestores, 
coordenação ou vigilante os colocam para a sala de aula, 
perguntam se são mesmo obrigados, pois asseguram que 
os passeios noturnos são refrescantes, produtivos, porque 
podem encontrar meninas de outras salas e apreciar seus 
encantos femininos.Podem observar o infinito do céu e o 
brilho reluzente das estrelas. Justificam que dentro da sala 
de aula sentem-se presos. Têm os professores e professo-
ras como chefes ou patrões, que cobram leitura, escrita, 
produção textual, atenção, silêncio, participação e outras 
ações que os deixam numa camisa de força, segundo eles.

Quando perguntados pela gestão, qual a escola ideal 
para eles. Responderam: “Ah diretora, gostaríamos de uma 
escola em que pudéssemos usar a camisa do nosso time de 
futebol do coração; nos tempos de calor infernal podería-
mos participar das aulas vestidos de bermuda e camiseta, 
com chinelos para suportar a enfrentar a temperatura. 
No intervalo, poderíamos ter um espaço para ouvirmos 
nossas músicas e fazermos coreografias, nos exibindo para 
a mulherada. As atividades poderiam ser ao ar livre. Queria 
aprender porque as estrelas não caem do céu, porque o 
mar não passa da areia, porque minha mãe chora quando 
descasca cebola, porque a pele dela coça quando encosta 
na parte branca o inhame, porque uma planta que minha 
mãe tem chamada “onze horas” se comprime todos os 
dias as 11h. Gostaríamos que a escola nos ensinasse o que 
temos curiosidade em aprender e não nos ensinasse coisas 
que sinceramente não temos o menor interesse. Quando 
os professores começam a falar sobre a guerra não sei de 
que país, a morte não sei de quem, gostaríamos que falas-
sem sobre as mortes e brigas dos jovens de nosso bairro, 
da violência, da falta de emprego e nas possibilidades de 
mudar essa triste e cruel realidade. Se for para ouvir falar 
de coisa e pessoas distantes, preferimos sentir a fresquinha 
da noite, passeando nas dependências da escola, conver-
sando sobre nossas tretas pessoais”.

Passeios Noturnos

   ARTIGO  |  Elly Mendes *

* ellymendes71@gmail.com



´CONCURSO´ teve 21 horas para inscrição; prova e resultado no dia seguintePoder

O Centro Universitário de 
Maceió (Cesmac) vai encer-
rar o ano envolvido numa 
situação grave que pode 
atrair ainda mais os olhares 
do Ministério Público Fede-
ral (MPF). Está marcada para 
dezembro a primeira audiên-
cia sobre a Ação Civil Pública 
(ACP) de autoria da procura-
dora da República em Alagoas, 
Niedja Kaspary. A ACP é fruto 
de averiguação realizada no 
âmbito da Notícia de Fato de 
nº 1.11.001.001160/2021-70, 
e tem como objetivo a anula-
ção pela Justiça do processo 

seletivo, cujo prazo de inscri-
ção expirou em menos de 24 
horas.

Dia 30 de julho passado, 
através de um endereço 
eletrônico pouco conhe-
cido (ou recém-criado) pelo 
sistema do Cesmac, foram 
abertas as inscrições para o 
processo seletivo de trans-
ferência externa do Curso 
de Medicina. O período de 
inscrição durou 21 horas. No 
dia seguinte, os inscritos fize-
ram a prova e, no mesmo dia, 
receberam o resultado. Muita 
gente que esperava a aber-
tura do processo seletivo foi 
prejudicada porque não ficou 
sabendo.

D e i x a n d o  t u d o  e m 
pratos limpos para que o 
leitor entenda a situação: as 
suspeitas do MPF – ditas com 
outras palavras – são de que 
o Cesmac manobrou para 
beneficiar moças e rapazes 
(escolhidos a dedo) que se 
inscreveram no processo 
seletivo “The Flash”, também 
apelidado de certame relâm-
pago, “vapt-vupt” (ligeirinho 
como um piscar de olhos). Há 
suspeitas de que, nem mesmo 
as inscrições foram pagas. 
Outra suspeita: a entrega da 
documentação exigida para 
a matrícula, que aconteceu 
também velozmente. Nesta 
linha de raciocínio, 15 futu-

ros médicos estão cursando 
Medicina atropelando o 
processo legal. Há a possi-
bilidade de o certame ser 
anulado, como quer o MPF e, 
neste caso, quem já comprou 
a indumentária toda bran-
quinha vai precisar parti-
cipar de um novo processo 
seletivo para ver se, de fato, 
merece vestir aquele jaleco e 
frequentar as salas de aulas 
e laboratório do curso de 
Medicina. Caso se confirme 
essa suspeita do MPF, quem 
entrou pela janela vai sair 
pelas portas dos fundos do 
Cesmac e tentar entrar – se 
tiver condições – pela porta 
da frente.

Da forma como o pequeno 
certame foi realizado – até 
porque o Cesmac já realizou 
outros e sabe os caminhos 
corretos estabelecidos pela 
legislação – abre-se o prece-
dente para a interpretação 
de que só aqueles candidatos 
que se inscreveram deveriam 
ser aprovados para o Curso de 
Medicina. Mas quem estava 
esperando o certame e ficou 
sabendo de tudo depois que 
a turma 2021.02 teve seus 
alunos definidos, acionou o 
MPF e pediu providências 
para o caso. A demanda foi 
parar no gabinete da procu-
radora Niedja Kaspary que 
“botou pra moer”.

AÇÃO QUER ANULAR certame para transferência externa do Curso de Medicina por ofensa aos princípios exigidos pela LDB

MPF aciona Justiça contra o 
Cesmac em processo seletivo

NIEDJA KASPARY

Ingressou com ACP para anular certame irregular realizado pelo Cesmac
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Deraldo Francisco
Com Ascom/MPF

SESCOOP/AL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021

AVISO DE EDITAL
2ª CHAMADA

OBJETO: Aquisição de VEÍCULOS (TIPO VAN E 
CAMINHONETE) para atender a Área Finalística do 
Sescoop/AL, conforme Edital e anexos. LOCAL/DATA: 
Sede do Sescoop/AL: Av. Governador Lamenha Filho, 
n° 1880, Feitosa, Maceió/AL, CEP: 57.043-600, dia 
07 de dezembro 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: licita-
cao@ocb-al.com.

Maceió/AL, 26 de novembro de 2021
Marivá Pereira de Oliveira

Superintendente

“Certame torna-se irregular”, diz Kaspary

O que o MPF quer junto à Justiça Federal

Para a procuradora, houve 
violação aos princípios da 
publicidade, razoabilidade 
e finalidade em edital de 
transferência externa para 
ingresso no curso de Medi-
cina. Admite-se até a possi-
bilidade de se chegar a um 
crime de improbidade admi-
nistrativa por parte da gestão 
do Cesmac.

Na ação é destacado que 
os prazos exíguos no processo 
de transferência desnaturam 
a exigência legal de processo 
seletivo, prevista na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB - Lei 9.394/96, 
art. 49), não podendo admitir, 
como ocorreu, a divulgação de 
edital numa sexta-feira, com 
prazo de inscrição iniciado na 
segunda-feira subsequente 
e finalizado na terça-feira 
seguinte, com duração de 
apenas 21 horas, e com prova 

objetiva no dia posterior.
Apontou o MPF, ainda, que 

não foram adotados meca-
nismos de publicização do 
edital, como avisos, anúncios 
pop-up, e-mails com news-
letter ou notificações push, 
além de que o edital de trans-
ferência externa não podia ser 
acessado a partir da página 
principal da instituição de 
ensino.

Ressaltou, ainda, que a 
justificativa de “urgência”, 
devido à necessidade de 
surgimento de novas vagas 
decorrentes da desistência 
ou da transferência de seus 
estudantes para outras facul-
dades, não se confirmou, 
uma vez que a faculdade 
lançou posteriormente, 
com prazos de inscrição já 
encerrados e provas aplica-
das, edital complementar 
fazendo subir de 5 para 11 as 

vagas disponíveis.
Com base na Notícia 

de Fato, o MPF constatou 
que não houve tempo hábil 
para a devida publicidade 
ao certame, o que preju-
dicou os interessados nas 
vagas disponibilizadas pelo 
edital, acarretando, assim, 
na ausência de lisura do 
referido processo seletivo. 
Por este motivo e, enten-
dendo que foram feridos os 
princípios da publicidade, 
razoabilidade e finalidade, 
o MPF pede a elaboração de 
um novo edital em que sejam 
restabelecidos os quantitati-
vos de vagas à disposição do 
contingente de candidatos 
que foram lesados.

Na ação, Niedja Kaspary 
destacou que o certame 
torna-se irregular e faz jus ao 
acionamento da Justiça para 
sua anulação. 

Em face de todo o exposto, 
e pelo que mais contêm os 
documentos que seguem 
anexos,  o  MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL requer a 
Vossa Excelência, com funda-
mento no art. 12 da Lei n.º 
7.347/85 c/c os arts. 461, §3º, 
e 273 do Código de Processo 
Civil, e ainda obedecendo-
-se ao art. 2º  da Lei 8.437/92, 
a expedição de MANDADO 
LIMINAR para:

a) determinar à deman-
dada o cumprimento de obri-
gação de fazer, no sentido de 
lançar novo edital de trans-
ferência externa ao curso de 
medicina, com a reabertura 
de todos os prazos, em lapso 

temporal razoável e com 
ampla divulgação, obede-
cendo-se aos princípios da 
administração, mormente 
os norteadores de processos 
seletivos, mediante o ofere-
cimento das vagas ofertadas 
no Edital nº 2021.02, e as que 
surgiram posteriormente (5 
vagas para o 2.º período e 11 
vagas para o 3º período);

b) a cominação de multa 
por descumprimento, total 
ou parcial, da determinação 
acima, em valor a ser arbi-
trado por esse MM. Juízo, sufi-
ciente para coibir a prática ora 
combatida, sem prejuízo de 
outras medidas cominatórias 
a serem determinadas em 

caso de descumprimento.
“Ademais, protesta-se 

provar o alegado por todos os 
meios de prova admitidos em 
direito, tais como apresen-
tação de documentos, oitiva 
de testemunhas e inspeções 
judiciais, desde já requerendo 
que a ré promova a juntada 
aos autos de todos os docu-
mentos relacionados ao refe-
rido processo seletivo, como 
relação de todos os inscritos 
e de todos os documentos 
apresentados por estes para 
a inscrição (declaração da IES 
de origem e comprovante de  
pagamento tempestivo da 
taxa de inscrição) , sob pena 
de busca e apreensão”.



Uma criança de 10 anos 
que frequenta uma igreja 
evangélica. A ideia de qual-
quer família é de que ela esteja 
em segurança junto aos fiéis, 
mas para uma menina da Vila 
Goiabeira, em Fernão Velho, 
a personificação do inimigo 
estava dentro das paredes da 
Igreja Assembleia de Deus 
Jesus Breve Vem travestido de 
líder religioso e respondendo 
pelo nome de Pastor José 
Cícero.

O homem, de 45 anos, 
foi preso por militares do 
4º Batalhão na quarta-feira 
passada. A acusação? Tenta-
tiva de violência mediante 
fraude, com o agravante de 
ter usado a posição eclesiás-
tica para a prática do crime. 

Ele havia estabelecido o 
espaço religioso numa casa 
da Vila Goiabeira há sete 
meses, quando passou a 
morar no bairro. Em pouco 
tempo, Pastor José Cícero 
teria conquistado a confiança 
dos vizinhos e arrebanhou 
fiéis para sua igreja, entre elas, 
a menina que, no começo da 
semana passada, foi asse-
diada pelo ‘religioso’. Os fatos

De acordo com a avó da 
criança, Alba Conceição, 
elas frequentavam a igreja 
do Pastor José Cícero, mas a 
senhora teria se desagradado 
de algumas ações do reli-
gioso, parou de ir aos cultos 
e proibiu a neta de participar 
das reuniões. No entanto, o 
pastor ia à sua casa e insistia 
para que a menina fosse aos 
cultos, alegando que Deus 
não se agradava da criança 
ser criada sem religião e que 
a família seria ‘cobrada’ por 
isso. Sob este pretexto, ele 
conseguia levar a menina 
para as reuniões religiosas.

Na quarta-feira passada, 
após inúmeras investidas e 
intensa pressão feita por José 
Cicero, a pequena disse à avó 
que o pastor havia mandado 
uma mensagem de áudio 
em seu celular e que ela 
havia respondido com um 
emoji (ícone que representa 
sentimentos e expressões), 
mas que o conteúdo seria 
‘mundano’. “Fiquei intri-
gada e pedi para ela mandar 

a mensagem para mim. Ele 
mandou outras mensagens e 
vi que a coisa era séria. Eram 
coisas horríveis”, afirma.

De acordo com os áudios 
que circulam nas redes sociais 
e cujo teor foi confirmado 
pela Polícia Civil, o acusado 
tentava persuadir a menina 
a perder a virgindade com 
ele com o propósito de curar 
o pai dela. A argumentação 
criava temor na criança. 

Persuasão
O líder religioso disse à 

vítima que o pai dela estava 
rodeado de “espíritos da 
morte” e que ter relações 
sexuais com ele seria uma 
“obra de Deus”.

“Deus me mostrou que 
você ia se acordar (sic) de 
7h30, que você ia só esperar 
minha ligação […] Vou fazer 
aquilo que eu quero fazer, 
entendeu? Tirar sua virgin-
dade, é só ficar relaxada, não 
tenha vergonha, entendeu? 
[…]”, afirmou.

Para chegar ao seu intento 
criminoso, ele recomendou 
que a criança mentisse para 
a família. “Você tem que 
dizer que você vai na casa 
de uma colega sua porque 
Deus mandou. O pessoal vai 
entender. Porque sabem que 
o próprio Deus quer usar 
você. Você tem um coração… 
Não tenha medo. Estou espe-
rando você”, encorajou.

Ele insistiu que o obje-
tivo era salvar a vida do pai 
da vítima. “Você tem que vir, 
porque o espírito de morte 
está rodeando seu pai. Você 
diga que vai fazer a obra de 
Deus, sim. Deus se agradou 
com a sua atitude, viu? Pense 
como ele se agradou. Venha 
logo”, ordenou, destacando 
que o quarto dele já estava 
pronto para a chegada da 
vítima.

De acordo com a avó da 
menina, um amigo da família 
acionou o 4º BPM e o pastor 
acabou preso. “Como minha 
neta não foi à casa dele, o 
pastor veio na (sic) minha 
casa e eu fui tirar satisfações 
sobre as mensagens. O pastor 
negou o assédio, disse que 
minha neta ia com ele visi-
tar uma menina chamada 
Letícia, que eu nunca tinha 
ouvido falar. Em seguida, ele 

me ameaçou dizendo que 
ia preso, mas quando fosse 
solto mataria um por um [dos 
familiares da vítima]”, relata. 

Quando viu o pastor ser 
preso, a vítima teve uma crise 
nervosa, se achando culpada 
pela prisão; desde então, ela 

recebe atendimento psico-
lógico e o caso vem sendo 
acompanhado pela conse-
lheira tutelar da 4º região, 
Ivanize Batista. 

O caso está sendo inves-
tigado pela equipe da Dele-
gacia dos Crimes Contra a 

Criança e o Adolescente, 
presidida pela delegada 
Adriana Gusmão, e não é 
afastada a possibilidade do 
Pastor José Cícero ter feito 
outras vítimas. O acusado é 
casado e convive com ente-
ados. 

De acordo com o chefe 
de serviço da especializada, 
Alan Válber, a avó e uma tia 
da vítima foram ouvidas na 
quinta-feira passada, confir-
mando as acusações. 

Chegou à polícia a infor-
mação de que antes de se 
estabelecer na Vila Goiabeira, 
José Cícero havia aberto uma 
igreja na Santa Lúcia, mas, 
diante de suspeitas de prática 
de atos libidinosos, teria 
‘fechado’ a igreja e nunca 
mais foi visto no bairro. Esta é 
outra situação que será inves-
tigada.

ACUSADO alegava que o ato livraria o pai da menina de morrerEstado
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DCCA INVESTIGA se José Cícero teria feito outras vítimas nos sete meses em que esteve na Vila Goiabeira

‘Pastor’ é preso por assédio
sexual de criança de 10 anos

Da Redação

SEM CHANCE

José Cícero foi preso por militares do 4º Batalhão e autuado em flagrante



Do lixo ao luxo, em breve. 
E é assim que o Parque da 
Mulher vai transformar o 
cenário do entorno da antiga 
praça Carlos Nogueira, na 
Jatiúca. Quem não deixa 
mentir  são  moradores, 
como Nedson Rafael, 34. 
Nascido e criado no bairro, 
o comerciante conta que o 
local era ponto de descarte 
de lixo e elogia a iniciativa 
da Prefeitura de Maceió.

“Sou comerciante há 
quatro meses e aqui, na 
frente de meu estabeleci-
mento, tinha bastante lixo. E 
do jeito que está agora, com 
essas obras de revitalização, 
de criação desta nova praça, 
melhorou 100%”, afirma.

Além de Nedson, mais 50 
mil moradores serão benefi-
ciados com a estrutura que 
o Parque da Mulher tem 
a oferecer brevemente. O 
local vai se transformar em 
um espaço multifuncio-
nal de 755 metros, que terá 
parquinho infantil, quadra 
poliesportiva, ecoponto, 
bicicletário, ciclovia, área 

para Food Truck, espaço 
cultural, estacionamento 
amplo, faixa de passagem 
elevada para pedestres, 
além de ampla área verde. 

Alexandre Pereira é dire-
tor de Obras da Secretaria 
Municipal de Infraestru-
tura e conta que o Parque 
da Mulher será um ponto de 
encontro de toda Maceió. 
“Turistas e moradores vão 
usufruir de uma estrutura 
completa de entreteni-
mento”, disse Pereira.

A obra está orçada em 
pouco mais de R$ 2 milhões 

e tem previsão de entrega no 
primeiro semestre de 2022. 
A transformação da antiga 
praça Carlos Nogueira dá 
forma a um sonho de cente-
nas de moradores que vive-
ram nas redondezas da 
praça, abandonada pelas 
autoridades por mais de 40 
anos.

Espaço esquecido
A ideia da Prefeitura 

de Maceió é dar nova vida 
a um espaço de lazer que 
foi esquecido por anos e 
anos. Para o prefeito JHC, 

a proposta é homenagear 
as mulheres que tomaram 
conta da praça, cultivaram 
plantas, cercaram a área 
com pneus e evitaram que 
o local continuasse sendo 
tomado por lixo. 

“O Parque da Mulher é 
uma conquista, que não é 
minha, é da nossa cidade, do 
bairro da Jatiúca”, defendeu 
JHC.

Moradora  da região, 
Maria Cristina confirma a 
longa espera. 

“Há mais de 40 anos esta-
mos esperando que isso se 

torne real. Vários prefeitos 
já passaram por aqui e não 
deram importância. Outros 
moradores e eu cuidamos da 
praça, fizemos o que estava 
ao nosso alcance, mas na 
esperança que um dia ia ser 
uma praça de verdade. Só 
temos a agradecer. E está 
tomando forma, se concre-
tizando”, comemorou. 

Três trechos da obra do 
Parque da Mulher já foram 
concluídos e, agora, as equi-
pes já iniciaram os serviços 
do 4º trecho. Ao toda a obra 
tem cinco etapas.

IDEIA DA PREFEITURA é homenagear as mulheres que cuidavam da áreaCotidiano
OBRAS SEGUEM e residentes lembram que local de descarte de lixo está se transformando em espaço moderno de convivência

Parque da Mulher é sonho de 
moradores que se torna real

Secom Maceió
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MARIA CRISTINA

destaca que a comunidade aguardava a nova estrutura há mais de 40 anos

PARQUE

vai trazer novos ares para área que antes era usada para descarte irregular de lixo



  Traumas, cicatrizes e marcas
Sem dúvida nenhuma estes três termos têm signi-
ficados sentimentais e vivenciais e são as palavras 
queridinhas de canções sertanejas, bregas e outros 
estilos de músicas. Oportunamente, peço licença aos 
compositores, autores de telenovelas, romancistas 
diversos e literatos, pelo meu uso alusivo para perso-
nificar a vida real do que aconteceu nesses últimos 
20 meses. Sem mais delongas, vamos iniciar contex-
tualizando as temáticas apelativas, preconceituosas 
e discriminatórias contra a pessoa idosa. Desde o 
início da pandemia, em março de 2020, todos os 
segmentos sociais foram testemunhas das ofensas 
e afrontas de idadismo e de etarismo, que até hoje 
perduram de forma mais descortinada e sem másca-
ras. As facetas, nuances, estigmas como também as 
outras formas de agressões foram e são diversos. E, o 
que se testemunhou foi que nem mesmo o Estatuto 
do Idoso e outros instrumentos reguladores dos direi-
tos e garantias para a população idosa, intimidaram 
os atacadores. Para se ter uma ideia da vulgarização e 
banalização dos ataques, eles eram e são formaliza-
dos, voluntariamente e involuntariamente, de todas 
as formas, nas residências, locais públicos e privados, 
empresas, setores governamentais, pelas famílias, 
políticos, setores de comunicação e marketing.

  Longeviver em alta
A expectativa de vida no Brasil subiu para 76,8 anos 
em 2020, segundo o Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). Os dados foram publicados 
na quinta-feira passada no Diário Oficial da União. 
Para os nascidos em 2019, a expectativa era viver, em 

média, até os 76,6 anos. Em cinco anos, a expectativa 
de vida subiu 1,3 ano, enquanto em dez anos houve 
um crescimento de 3,3 anos. O levantamento tem a 
data de 1º de julho como referência e não calculou 
as mortes do segundo semestre do ano passado, 
quando a pandemia se espalhou pelo país. No final 
de julho de 2020, o Brasil tinha 85 mil mortes. Em 
novembro de 2021, o país já contabiliza mais de 600 
mil óbitos. A estimativa vem crescendo desde 1940. 
Os brasileiros hoje vivem, em média, 31,3 anos a mais 
do que no século passado.

  Basta!
É com esta expressão de apelo e sensibilidade huma-
nitária e gerontológica que a Associação Nacional de 
Gerontologia de Alagoas, ANG-AL, promoveu virtual-

mente, no dia 26 de outubro, uma campanha contra 
o ato discriminatório pela idade e preconceito etário 
ao idoso. O tema foi: Basta de idadismo, etarismo 
e ageismo. E, dando continuidade ao movimento 
de combate a agressões estará realizando nesta 
segunda-feira, 29 de novembro, às 19h, no seu canal 
do YouTube, um encontro intergeracional com asso-
ciados e convidados especiais para mais um debate 
informal. O idadismo ou ageismo é uma forma de 
preconceito sofrida por pessoas por conta da idade, 
sobretudo, em relação aos indivíduos mais velhos; o 
etarismo consiste no preconceito, na intolerância, na 
discriminação contra pessoas com idade avançada. 
A ANG-AL é uma organização técnico-científica, de 
âmbito nacional, atuante na defesa e garantia dos 
direitos da população idosa e do envelhecimento 
com qualidade de vida. 

LONGEVIDADE: brasieiro vive hoje 31,3 anos a mais do que no século passado

   Francisco Silvestre   |  silvestreanjos@bol.com.br

Jornalista e gerontólogo

Poder Grisalho

  Contagem progressiva
Neste novembro comemoramos o 11º mês do lançamento desta nota como modelo de uma conta-
gem paradigmática rumo à nossa chegada triunfal para um novo viver normal. Durante este tempo 
descrevemos semanalmente a pandemia como um mar em estado tormentoso, neblinoso e tempes-
tuoso. Atravessar o maremoto pandêmico foi o desafio que teríamos de enfrentar e que ainda estamos 
enfrentando. Agora as ondas aterrorizantes da pandemia que foram investidas pela coronavírus estão 
mais amenas. Mesmo que esta sensação esteja sendo ameaçada com as nuvens cinzentas vindas da 
Europa com novos lockdowns e temor de uma gigantesca 4ª onda pandêmica. Assim sendo, contex-
tualizando o que foi descrito anteriormente de forma mais esclarecida, sintetizamos o porquê nós 
adotamos uma contagem progressiva de 1 a 10, ao invés de 10 a 0, normalmente usados em compe-
tições. No nosso entendimento é que saindo de forma crescente do zero para dez, a gente sempre 
estaria em busca de alcançarmos o progresso, com positividade, egrégora e otimismo. Além de que, 
cotidianamente adquirindo um valor, a cada mês passado para uma chegada profícua à uma imaginá-
ria praia. Pois, nadar, nadar e não morrer na praia sempre vai ser a nossa bandeira de luta, nosso grito 
de guerra. Mesmo sabendo que serão inevitáveis traumas, cicatrizes e marcas.
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“Nossas inúmeras cores refletem a premissa da Casa das Tintas em 
crescer associada à cultura e aos artistas da nossa terra”

Fabrício Oliveira, diretor de marketing da Casa das Tintas

   Thácia Simone   |  thaciasimone@gmail.com

Jornalista

Café & Negócios

  Hora de planejar 2022

Quem precisa de orientação para planejar e orga-
nizar a rotina do próximo ano tem a oportunidade 
de participar do ‘Vamos com Tudo em 2022’. A 
Personal Organizer Morgana Moraes reuniu uma 
turma de especialistas para tratar de organização 
financeira, mudança de hábitos e elaboração do 
planejamento pessoal. 
O evento será realizado em 4 de dezembro, das 8h 
às 17h, no auditório do Record Oficce. Você ainda 
pode garantir o seu voucher para participar. O link 

está disponível no Instagram @morganamoraesp.  
Mais informações: 82 99412-9595.

  Celebration oferece áreas 
com alta padrão de qualidade
Que a virada do ano no Celebration vai ser ines-
quecível, isso todo mundo já sabe. Com uma 
mega estrutura montada para receber o público 
e as super atrações já anunciadas, Wesley Safa-
dão, Léo Santana e a dupla Henrique & Juliano, 

quem escolher comemorar a chegada de 2022 no 
maior réveillon all inclusive do Brasil, sem dúvida 
nenhuma, fará parte de uma festa que ficará 
marcada na história. 
Essa experiência se tornará ainda mais especial 
em razão das várias áreas ofertadas aos convida-
dos: premium, arena happiness, make a wishe e os 
lounges hape e love, espaços disponíveis para cada 
perfil de pessoa que decidir celebrar o ano novo no 
Celebration. O evento terá um novo formato, com 
palco 360 graus.

  Inauguração 
Thácia Joias
A única empresa atacadista genuinamente 
alagoana que produz Joias Folheadas Hipo-
alergênicas, Thácia Joias, inaugura um novo 
escritório neste sábado, 27, a partir das 14h, 
na Santa Amélia, Maceió.
O novo formato do escritório foi criado após 
a pandemia reunindo conforto e segurança 
no mesmo ambiente. A programação inclui o 
som do DJ Kaká Farias, Perfuração de Orelha 
com Técnica Humanizada, exposição de 
produtos da Allure Sexshop e Ava Lingerie. 
No dia da inauguração as compras podem ser 
realizadas em até 10x sem juros e serão sorte-
ados: 2 assinaturas premium do Mordomo 
Digital e 1 par de lentes com tecnologia blue, 
da Scala Óculos. Confirme presença pelo 82 9 
9980-5026.
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RÉU também foi punido por tentativa de fraude processualEspecial

O júri terminou por volta 
das 22h30 da quinta-feira, 25 
de novembro. Cinco anos e 
oito meses após o crime, prati-
cado em 25 de março de 2016. 
O réu, o sargento PM Johner-
son Simões Marcelino, pegou 
53 anos e 1 mês de prisão. 

O PM foi condenado por 

crimes triplamente quali-
ficados, responsável pelas 
mortes de Josenildo e Josivaldo 
Ferreira Aleixo – os irmãos defi-
cientes assistidos pela Pestalo-
zzi – e do pedreiro Reinaldo da 
Silva Ferreira, que também foi 
alvejado durante uma aborda-
gem policial desastrosa, num 
ponto de ônibus, no Conjunto 
Village Campestre, periferia de 
Maceió. 

O juiz decretou que a viúva 
do pedreiro seja indenizada 
em R$ 80 mil como forma de 
compensação pela morte do 
marido, valor a ser pago pelo 
militar. O réu saiu já preso, 
para cumprir pena em regime 
fechado. Ele deve recorrer da 
sentença, conforme adianta-
ram seus familiares, que acom-
panharam o julgamento no 
Fórum Jairon Maia Fernandes, 

no Barro Duro.  
O julgamento durou 

mais de 12 horas. Segundo o 
Ministério Público Estadual, a 
sentença fez justiça ao crime 
praticado pelo PM Johner-
son Simões Marcelino, que 
numa abordagem desastrosa, 
quando tinha a patente de 
cabo, matou os irmãos Jose-
nildo e Josivaldo, vitimando 
também Reinaldo, que estava 

do outro lado da rua. 
O sargento foi acusado 

também de tentar forjar provas 
na cena do crime contra as víti-
mas, que, segundo ele, teriam 
reagido à ação policial. 

O julgamento teve como 
titular de acusação a promo-
tora Adilza Freitas, auxiliada 
pelos assistentes de acusação, 
advogados Thiago Pinheiro e 
Arthur Lira. 

CASO IRMÃOS PESTALOZZI Sargento Johnerson Simões foi condenado também pela morte do pedreiro Reinaldo Ferreira

PM pega 53 anos de prisão 
pela morte de deficientes

INOCENTES

Josenildo e Josivaldo foram assassinados há pouco mais de 5 anos

Ricardo Rodrigues
Com Ascom MPAL

Testemunhas provocam comoção

Advogado alega legítima defesa

A mãe dos jovens assassi-
nados, Maria de Fátima Silva, 
foi a primeira a depor e provo-
cou comoção com o seu jeito 
simples de se expressar e a 
forma amorosa que descrevia 
os filhos especiais.

O irmão de Maria de 
Fátima, Cláudio Silva, chorou 
durante o depoimento e 
lembrando a inocência dos 
sobrinhos. O motoboy afir-
mou várias vezes que as víti-
mas não carregavam mochilas 
ou bolsas e que na primeira 
abordagem já teriam sido 
agredidos. 

Ele também foi atingido 
com um tiro no joelho e disse 
ter ficado com receio de 
morrer.

“Os meninos iam ao ponto 
de ônibus e quando a viatura 
chegou já foi batendo neles. 
E eu afirmo que não estavam 
com bolsa, com nada. O meu 
amigo, o pedreiro, assim que 
foi baleado, correu na minha 
direção, abriu os braços e 
disse: negão fui atingido, pega 
tua moto para me socorrer, 
mas já caiu morto, e eu fui 
ferido no joelho”, relatou.

Contradições
A defesa tentou a todo 

custo manter a versão de 
que os jovens eram perigo-
sos, usuários de drogas e que 
foram atingidos porque reagi-
ram à voz de prisão, durante 

a abordagem policial. No 
entanto, a tese da resistência 
não se sustentou porque as 
testemunhas da defesa entra-
ram em contradição.

Para o MP, houve contra-
dição nos depoimentos dos 
policiais e também da funcio-
nária do Hospital Geral do 
Estado (HGE). 

“A funcionária disse que 
recebeu as vítimas por volta 
das 19 horas, quando o GPS 
mostra a chegada da viatura 
à unidade após às 20 horas. 
Muitos pontos ficaram obscu-
ros nos depoimentos da 
guarnição, então estávamos 
realmente diante de falsos 
testemunhos, de algo arqui-
tetado, mas prevaleceram 
o bom senso, a verdade e a 
justiça”, destacou a promotora 
Adilza Freitas.

Durante o júri, o assis-
tente de acusação, advogado 
Thiago Pinheiro, mostrou 
parte do laudo pericial reve-
lando que não havia vestígio 
de material biológico das víti-
mas na mochila apresentada 
pela defesa. 

Pinheiro lembrou que o 
motoboy Lucivanio e a outra 
testemunha, identificada 
como Ana Paula, afirma-
ram categoricamente que 
os meninos não portavam 
arma. A acusação usou vídeos 
e câmeras de segurança para 
comprovar seus argumentos.

O depoimento do réu  
piorou sua situação, por ter 
entrado em contradição. A 
tese da defesa, tentando a 
todo custo mostrar que o PM 
agiu em nome da lei, foi derru-
bada. Também não funcionou 
a tese da legítima defesa nem a 
acusação feita pelo PM de que 
os meninos de envolvimento 
com drogas. 

A defesa apresentou 
atenuantes do réu, dizendo 
que o sargento Johnerson 
Simões sempre foi um policial 
correto e operante, mas não 
conseguiu reduzir o impacto 
da ação do PM, que ceifou 
trêss vidas inocentes.  

Depoimentos
Prestaram depoimen-

tos, além da mãe e do tio 
dos meninos; um capitão da 
Corregedoria da PM; uma 
servidora do HGE e a esposa 
do pedreiro. 

Para a promotora houve 
imprudência do PM durante 
a abordagem que resultou na 
morte de três pessoas.“Em 
todas as Instituições há 
maus e bons profissionais. 
Na Polícia Militar de Alagoas 
não seria diferente. Os dois 
irmãos, ambos com deficiên-
cia intelectual, no momento 
da abordagem, atenderam a 
ordem para revista, mas foram 
agredidos violentamente e 
executados no local”, afirmou.

“Por erro na execução do 
assassinato deles, o acusado 
também matou uma outra 
pessoa, o senhor Reinaldo, 
trabalhador que exercia a 
profissão de pedreiro. O réu 
ainda implantou no local do 
crime uma arma de fogo e 
munições como se pertences-
sem aos irmãos. Mas, teste-
munhas que presenciaram 
a barbárie disseram que eles 
estavam desarmados”, acres-
centou Adilza Freitas.

Segundo ela, “após execu-
ção do crime, o réu colocou os 
dois irmãos feridos na mala da 

viatura e, depois de trafegar 
alguns metros com as vítimas 
inocentes dentro do carro, ele 
retornou à cena do assassi-
nato para recolher as cápsu-
las dos projéteis deflagrados. 
Indaga-se: o que era mais 
importante para o acusado 
naquele momento, salvar as 
vítimas ou recolher as cápsu-
las?”.

Tramitação do caso
De acordo com a denúncia 

do MPAL, ao ser informado 
de uma suposta ocorrência 
policial, Johnerson Simões 
abordou os irmãos Josenildo 
e Josivaldo, tendo realizado 
uma abordagem perigosa, 
com tapas, cotoveladas e 
chutes.

“A ação do denunciado 
cabo Johnerson foi tão desme-
dida que o mesmo ao disparar 
conscientemente diversos 
projéteis na direção das víti-
mas além de atingir Josenildo 
com dois e Josivaldo com três 
projéteis, pela mesma ação 
ainda lesionou com “tiros de 
raspão” os Policiais Militares 
que estavam próximos das 
vítimas, o que só demonstra 
que o mencionado denun-
ciado apesar de não querer 
deliberadamente ferir seus 
colegas policiais, mediante 
concurso formal, assumiu 
o risco de feri-los para que 
pudesse atingir seus alvos”, diz 
trecho da denúncia.

O policial Jailson Stallai-
ken Costa Lima, que também 
participou da ocorrência, 
respondia pelo crime de 
fraude processual, mas teve a 
punibilidade extinta em 2019.

Quanto ao cr ime de 
Fraude Processual, a denún-
cia menciona que Johnerson 
apresentou, na Delegacia 
de Homicídios, horas após 
a prática do delito, como 
pertences das vítimas Jose-
nildo e Josivaldo uma pistola, 
trinta e três munições, dois 
estojos e uma espingarda. 

Magistrado elogia 
debate entre as 
partes durante júri

O julgamento foi presidido 
pelo juiz Guilherme Bubolz 
Bohm, que elogiou o nível 
do júri e concluiu falando 
que a justiça foi feita. “O júri 
estendeu-se até mais tarde 
porque foram ouvidas várias 
testemunhas, sobre o réu e 
as três vítimas de disparos de 
arma de fogo. O Ministério 
Público e os assistentes de 
acusação fizeram uso de todo 
o tempo à disposição deles, 
assim como a defesa, por 
outro lado, também fez uso de 
todo tempo nos debates que 
foram em alto nível. As partes 
se mostraram muito gaba-
ritadas e contribuíram com 
o desenrolar dos trabalhos. 
Dessa forma, entendo que 
tenha sido feita a justiça e se 
encerra esse caso”, acrescen-
tou o magistrado.

A s  t e s t e m u n h a s  d e 
acusação asseveraram que 
os irmãos, na hora da abor-
dagem, não carregavam 
nenhum objeto, ou seja, Jose-
nildo e Josivaldo estavam 
desarmados. Por ter forçado 
uma acusação falsa contra as 
vítimas, o sargento Johnerson 
também foi acusado de fraude 
processual.

Para o advogado Thiago 
Pinheiro, que atuou como 
assistente de acusação, a 
sentença proferida pelo juiz “é 
o sentimento maior do dever 
cumprido”. Mesmo satisfeito 
com o resultado, ele se solida-
rizou com a dor dos familiares 
das vítimas. “Após cinco anos, 
acreditamos que as famílias 
enlutadas se sentiram justi-
çadas com a condenação e o 
resultado é para demonstrar 
que não permitimos mais 
uma polícia truculenta que 
sai matando inocentes. As 
provas foram incontestáveis e 
a defesa não conseguiu lograr 
êxito com justificativas total-
mente contraditórias”, disse.
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MÁRCIUS BELTRÃO: “Apoiar os artesãos de nosso estado é imprescindível”Cultura

O programa Alagoas 
Feita à Mão, realizado pelo 
Governo do Estado por meio 
da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo (Sedetur), 
conquista o mercado inter-
nacional com a exposição 
“ALAGOAS - The Brazilian 
Artisanal Soul’’. A mostra 
acontecerá nos Estados 
Unidos, na cidade de Miami, 
entre os dias 1 a 5 de dezem-
bro, na Galeria Pinta Miami, 
como parte do circuito oficial 
da Semana de Arte e Design 
da cidade.

Com peças feitas à mão, 
esculpidas e talhadas em 
diversos materiais, como 
barro e madeira, a mostra 
leva os artistas alagoanos 
para um nível inédito de 
exposição, fazendo com que 
a arte brasileira seja apre-
ciada por colecionadores, 
designers, curadores e artis-
tas do mundo inteiro.

“A exposição apresenta 
os trabalhos que são realiza-
dos por grandes artesãos e 

mestres alagoanos que são 
apoiados pelo Alagoas Feita À 
Mão e representam a miscige-
nação que compõe o Estado e 
o Brasil”, destaca a gerente de 
Design e Artesanato da Sede-
tur, Daniela Vasconcelos.

Para o secretário de Estado 

do Desenvolvimento Regional 
e Turismo, Marcius Beltrão, 
a exposição é uma oportu-
nidade para que o mundo 
conheça o nível elevado do 
artesanato que sai de Alagoas.

“É uma honra muito 
grande ter  o  programa 

Alagoas Feita à Mão dentro 
da nossa secretaria. Apoiar 
os artesãos do nosso estado 
é imprescindível e nós faze-
mos questão de enfatizar 
o talento desses artistas. É 
muito importante incenti-
var as diferentes tipologias 

da nossa terra, já que o arte-
sanato também é uma face 
importante do desenvolvi-
mento econômico do nosso 
Estado”, destaca.

Participarão da expo-
sição o Mestre Aberaldo, 
Mestre André da Marinheira, 
Mestre Chico Cigano e Mestra 
Irineia. Além deles, também 
estarão presentes os arte-
sãos Adriana Siqueira, Boró 
Sandes, Cláudio de Capela, 
Cicinho, Ismael de Dedé, 
Lucas Lessa e Salvinho.

Alagoas Feita à Mão
O Governo de Alagoas, 

por meio da Sedetur, criou 
o programa Alagoas Feita à 
Mão em 2015, com objetivo 
de criar ações que promovam 
o segmento do artesanato no 
estado e contribuam para a 
geração de renda e qualidade 
de vida dos artistas locais. 
As atividades principais são 
focadas nas participações 
de feiras e eventos nacio-
nais, divulgação do catálogo 
comercial do artesanato 
alagoano e mapeamento e 
identificação das oficinas dos 
artesãos.

THE BRAZILIAN ARTISANAL SOUL acontece de 1 a 5 de dezembro; artistas integram programa de fomento à arte alagoana

Alagoas Feita à Mão expõe na 
Semana de Design em Miami

AS OBRAS MULTICOLORIDAS 

de Cicinho vão representar a arte alagoana nos Estados Unidos

DE ALAGOAS 

para o mundo, as peças em argila criadas por Mestra Irineia serão exibidas na exposição

Isabella Padilha
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MESTRE ABERALDO 

talha a madeira em uma de suas criações para apreciação de colecionadores de todo o mundo
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  Vantagem 
do Avaí
Quem é quem 1
Nessa última rodada da 
Série B, enquanto o Avaí 
recebe o Sampaio Corrêa, 
o CRB vai ao Paraná para 
enfrentar o Operário, com 
vaga já assegurada na 
Série B do ano que vem; 
o CSA recebe o Brasil de 
Pelotas, em Maceió, time 
já rebaixado para a Série 
C; enquanto o Guarani 
vai até o Rio de Janeiro, 
para enfrentar o campeão 
Botafogo. Como se 
observa, nenhuma disputa 
direta na parte de cima da 
tabela.

Quem é quem 2
São várias as combina-
ções: o Avaí só precisa 
vencer o seu jogo; o CRB 
vai torcer por um empate 
do time catarinense e 

precisa vencer o Operário; 
o CSA precisa vencer e 
torcer por empates de Avaí 
e CRB; já a combinação do 

Guarani, além de vencer, 
é torcer contra o Avaí, 
CRB e CSA. Se é que existe 
alguma facilidade, o Avaí 

é quem pode se colocar 
como o mais tranquilo, 
pois só depende dele. É 
vencer e garantir a vaga.

DEVER CUMPRIDO: Os melhores entre os clubes do NordesteEsportes

Demonstrando a força e a 
evolução do futebol nordes-
tino, CRB e CSA chegam à 
última rodada da Série B com 
chances de acesso para a 
Primeira Divisão do Campe-
onato Brasileiro. As equipes 
de Alagoas, que antes eram 
vistas como “menos favore-
cidas”, agora figuram no prin-
cipal cenário da competição 
nacional. E esse “sucesso” 
está diretamente ligado à 
organização feita fora de 
campo.

Enquanto isso, times que 
investiram mais e pagaram 
salários mais altos, como 
Vasco e Cruzeiro, vão se 
contentar com a disputa 
da Série B de 2022. O time 
carioca paga aos jogadores 
e à comissão técnica de R$ 3 
milhões a R$ 3,5 milhões. Já 
a Raposa, tem folha mensal 
em torno de R$ 1,7 milhão 
e não sentiu nem o “cheiro” 

da briga na parte de cima da 
tabela.

O CSA, por exemplo, tem 
uma folha de pagamento de 
aproximadamente R$ 1,1 
milhão, e está entre as mais 
caras da turma que briga pela 
última vaga do G-4. O time 
azulino deu uma “arrancada” 
após o retorno do técnico 
Mozart Santos. A equipe 
brigava contra o rebaixa-
mento e, quando ninguém 
mais esperava, deu um salto 
na tabela de classificação e 

definiu metas maiores para a 
Segundona. 

Quem também é respon-
sável por deixar a parte 
financeira em dia é a gestão 
desenvolvida por Rafael 
Tenório, que comandou o 
chamado “resgate do Azulão”, 
quando o clube saiu da Série 
D até chegar à Série A. Essa 
sequência de ascensões 
contribuiu para a história e, 
mais ainda, para os cofres 
marujos. 

Toda essa caminhada fez 

com que o time azulino se 
tornasse organizado finan-
ceiramente e tivesse “folga” 
para trabalhar melhor sua 
receita.

De acordo com o atacante 
Clayton, atleta do CSA, a 
disparidade em relação aos 
clubes do eixo Sul/Sudeste 
não é tão grande. Para ele, 
o time azulino, e outros 
nordestinos, estão à frente 
na organização e no planeja-
mento.   

“Claro que alguns se estru-
turaram e reforçaram melhor, 
mas muitos deles também 
estão com salários atrasados 
ou com problemas, o que não 
há aqui. O CSA paga em dia, 
é um clube correto e isso faz 
muita diferença para os atle-
tas”, opinou o jogador.

Sobre a campanha, o 
atleta avaliou a temporada 
de forma positiva: “É impor-
tantíssimo nós chegarmos ao 
final da competição brigando 
pelo acesso, mesmo que 
dependendo de outros resul-

tados”, assinalou. 
Já o CRB, além das metas 

traçadas, teve ainda uma 
ajuda muito importante: o 
Galo chegou até as oitavas 
de final da Copa do Brasil, a 
competição mais rentável 
do calendário nacional. A 
campanha histórica rendeu 
aos cofres alvirrubros R$ 5,6 
milhões.

A torcida alagoana  quer 
ver outra vez um clube do 
estado na elite do futebol 
brasileiro, como foi com o CSA 
em 2019. E esta é a segunda 
temporada que o Azulão 
bate na trave do G-4. O Galo 
fez sua melhor campanha na 
Segundona e figurou na parte 
de cima da tabela boa parte 
da competição. 

Alagoas está batendo na 
porta da Série A já faz um 
bom tempo. E de tanto bater, 
a expectativa é que uma hora 
ela se escancare para o nosso 
futebol e CRB e CSA este-
jam no principal cenário do 
Brasil.

CRB E CSA CHEGAM à reta final do Campeonato Brasileiro da Série B ainda com chances de acesso à Série A

Clubes de Alagoas fazem 
bonito na Segundona/21
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AZULÃO DEMOROU para acertar no técnico para a temporada

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  Chegam ainda com chances
Depois de sete meses de uma longa batalha, chega a última rodada do Campeo-
nato Brasileiro da Série B. Nessa guerra para a conquista de uma vaga no acesso 
para a Série A, em 2022, CRB e CSA ainda sonham com essa possibilidade. O 
objetivo de ambos foi alcançado: a permanência na Série B. Agora, o caminho é 
concluir uma meta traçada desde a primeira rodada. Chances os dois tiveram ao 
longo da temporada, especialmente o CRB, que passou mais tempo dentro do 
G-4.
O CSA, com um início ruim, trocou de técnico duas vezes e não conseguia se 
encontrar, sempre distante do grupo de melhores classificados. Como solu-
ção, repatriou o seu ex-treinador, Mozart Santos, que havia pedido para sair do 
Cruzeiro, onde não se deu bem. Depois disso, o time só subiu de rendimento e 
chegou a pisar algumas vezes no G-4, animando a sua torcida e encostando no 
seu tradicional rival, o CRB, que só falava em acesso.
Hoje, para essa última e decisiva rodada, os dois chegam com chances, mesmo 
que só um dos dois possa conquistar a vaga. Botafogo – campeão da Série B -, 
Coritiba e Goiás já estão com suas vagas garantidas. Com isso, Avaí (61p), CRB 
(60p), CSA (59p) e Guarani (59p), nessa ordem, ainda sonham com a última vaga 
do acesso à Série A. Nessa hora, pontos perdidos ao longo da competição estão 
fazendo falta agora, principalmente aquelas vitórias que escapuliram jogando 
em casa.

Thiago Luiz
Estagiário

CRB MANTEVE REGULARIDADE
No Campeonato Brasileiro da Série B e afastou o clichê “briga para não cair”

l Enquanto  os torcedores do 
CSA estão preocupados com a 
briga pela última vaga do acesso 
à Série A, fora das quatro linhas o 
clima não anda muito favorável 
para a chapa de oposição, enca-
beçada pelo advogado Marcelo 
Barbosa. A informação é que o 
grupo do Brabo rachou de vez.
l Motivo: esse grupo admite 
apoiar Rafael Tenório para o 
cargo de presidente do Conselho 
Deliberativo do clube. Essa hipó-
tese desagradou ao candidatís-
simo Álvaro Mendonça para o 
mesmo cargo, que agora não é 
mais tão candidatíssimo assim, 
anda chateado e já admite ficar 
de fora do processo;
l Nessa eleição do CSA pode 
acontecer de tudo, até nada de 
novo. Hoje, com dois candida-
tos, há quem aposte em mais 
uma chapa ou até mesmo que 
não haverá  disputa na eleição 
do clube, com Omar Coêlho, o 
candidato da situação, saindo 
aclamado e carregado nos 
braços, e haja força para carregar 
o homem, com tanto peso;
l Alheio ao que acontece do 
outro lado, Omar Coêlho vem 
utilizando muito bem as redes 
sociais e vem fazendo a sua 
campanha para buscar os votos 
dos indecisos azulinos.  Faltam 
10 dias para a eleição. Também 
faltam propostas para deixar o 
CSA mais forte.

  ALFINETADAS...
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@estudioalavantu

A VIDA fica melhor quando se está em movimento.

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalhaí
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CIRCULANDO AMOR
Moda circular, economia circular... Já perce-

beu como um círculo faz as coisas ficarem 

mais fáceis. É assim que Kami e Túlio, ide-

alizadores do @estudioalavantu, acreditam 

que a vida fica melhor: circulando, ou girando 

como peão em brincadeira de criança. E 

foi nesse clima que o Natal chegou por lá, 

reunindo os diversos artistas residentes e 

suas criações únicas. Das flores ao canto, da 

moda ao café, tudo respira e gira arte e amor 

naquele lugar. 

@d.ca.fe @llarigleiss

@mariahdoria @margaridaperfumada 

PRIMEIRO JANTAR 

Wanderson Medeiros recebeu a estilista alagoana Martha Medeiros e amigos para 

o primeiro jantar no seu mais novo restaurante, o @cantodopicui, que inaugura no 

próximo dia 29 em São Paulo. “De comer rezando”, compartilhou Martha.  

REALIZANDO SONHOS 

João Pedro, @eujoaopedrocs, está 

realizando um dos seus primeiros 

sonhos e está compartilhando 

tudo, como bom influenciador que 

é. O seu primeiro #aerolook, o voo, 

e a primeira visita, à Basílica de 

Aparecida. Nem precisa dizer o que 

ele foi fazer lá, né? #agradecer.  

ARTE PELA CIDADE 

Henrique Muniz assina mais um projeto 

que espalha arte pela cidade e muda 

o cenário urbano de Maceió. A obra de 

arte monumental, na verdade duas, 

foram criadas e realizadas pelos artistas 

@rafaelsantos.arq e @um_cisco que, 

emparelhadas, vestem de cor o viaduto 

João Sampaio, ou “União e Força”, no 

bairro do Jacintinho. Henrique faz a 

dobradinha de produção executiva e 

direção da campanha audiovisual.  

CEIA DE NATAL 

A Chef Carina Farias está com 

as reservas abertas para a Ceia 

de Natal. Ela, que fez o maior 

sucesso em 2020, da entrada à 

sobremesa, promete fazer tudo 

ainda melhor em 2021. Infor-

mações pelo @carinafariasgour-

met.



Os anos passaram. Os 
tempos mudaram, os dese-
jos evoluíram, mas a Citroën 
continuou no protagonismo 
do design e da inovação. 
Revelado em setembro, o 
Novo C3 é o endosso dessa 
rica história, pois além de 
trazer muita versatilidade e 
originalidade ao mercado 
brasileiro o modelo vai além 
de um hatch convencio-
nal, trazendo todo o DNA 
da Citroën em um apurado 
design que remete aos atri-
butos característicos de 
um SUV, incluindo linhas 
fortes e muita funcionali-
dade fruto dessas linhas. 
A imponência do Novo C3 
se revela logo nos volumes 
dos para-lamas, na elevada 
altura do solo, nas molduras 

das caixas de rodas e até no 
desenho do capô dianteiro 
que recebe, agradavelmente 
aos olhos, o tradicional 
logotipo Citroën. Não à toa, 
o Novo C3 já é reconhecido 
como o hatch com atitude 
SUV. Nas palavras de Pierre 

Leclercq, Head Global de 
Design da Citroën: “O nosso 
objetivo foi o de projetar um 
hatch com códigos SUV, um 
pouco vertical e proporções 
bastante únicas. Um carro 
versátil, atraente, jovem e 
moderno”.

Marcas alcançadas e 
pioneirismo são pontos 
fortes do Jeep Renegade. O 
primeiro modelo da Jeep a 
ser produzido no Polo Auto-
motivo Stellantis em Goiana 
(PE), inaugurado em 2015, 
acaba de alcançar a marca de 
450 mil unidades produzi-
das. O modelo de sucesso do 
mercado é ainda o Jeep mais 
vendido de 2021 no Brasil, 
com mais de 67 mil unidades 
emplacadas até o momento, 
e ocupa a quarta posição 
entre os veículos mais vendi-
dos no país. Além de toda a 
comercialização no territó-
rio nacional, o Jeep Rene-
gade é exportado para outros 
12 países da América Latina, 
como Argentina, Uruguai 
e Chile.No ano em que a 
marca comemora 80 anos 

de história, o Jeep Renegade 
ganhou uma edição come-
morativa relativa a essas oito 
décadas. O modelo foi ainda 
o primeiro veículo conec-
tado da Stellantis no Brasil, 
estreando a plataforma de 
conectividade Adventure 
Intelligenceby Jeep Connect. 

Apresentada em abril deste 
ano, a plataforma propor-
ciona várias funcionalidades 
ligadas a assistência, conve-
niência, entretenimento e 
segurança aos consumido-
res. Tudo para proporcio-
nar uma melhor jornada ao 
usuário ao utilizar o veículo.

Obra de Gabriel 
Wickbold feita em 
uma BMW Série 4
O BMW Série 4 Cabrio é o 
quarto modelo revelado 
do projeto digital entre 
BMW e o embaixador da 
marca Gabriel Wickbold, 
onde as artes são desen-
volvidas e transformadas 
em NFT. Ao todo, serão 
cinco obras dos mode-
los BMW divulgadas 
até o fim da ação, em 
dezembro, que serão 
leiloadas em breve pela 
galeria do artista. O valor 
arrecadado será doado 
para uma instituição, 
selecionada pela galeria, 
com foco em estimular 
a formação e a capaci-
tação de profissionais 
para se tornarem artistas.
Intitulada de “I am light”, 
a quarta obra estrelada 
pelo BMW Série 4 Cabrio 
transmite luz e representa 
a iluminação espiritual, 
sendo possível obser-
var na arte os detalhes 
cobertos de glitter, que 
desenham no ar.

Ford lança nova 
geração da Ranger
A Ford apresentou 
mundialmente a nova 
geração da picape média 
Ranger nesta quarta-
-feira, 24. Apesar de ter 
sido mostrada agora, o 
modelo chegará às lojas 
da Europa e Estados 
Unidos só no início de 
2023 e é a mesma versão 
que será vendida no 
Brasil.A picape comer-
cializada no nosso 
mercado virá da fábrica 
de Pacheco, na Argentina, 
que está passando por 
uma reforma para receber 
a nova geração da Ranger. 
Com isso, a produção por 
lá só deve começar mais 
tarde, ainda em 2023, já 
que a Ford confirmou que 
a picape será produzida 
inicialmente na Tailân-
dia e na África do Sul, no 
finalzinho de 2022.
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   Igor Pereira   |  igor93279039@hotmail.com

Jornalista
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Yamaha NMAX 
Homem-Aranha é o 
novo lançamento da 
Collab com a Marvel
Dando continuidade 
às novidades da inédita 
Collab Yamaha | Marvel, 
que recentemente apre-
sentou a MT-03 Homem 
de Ferro, a Yamaha 
fortalece o seu propósito 
de deixar a mobilidade 
cada vez mais prazerosa 
e divertida, lançando o 
scooter NMAX Homem-
-Aranha.O modelo 
exclusivo e limitado tem 
cores e grafismos inspi-
rados no traje do herói 
da Marvel. O vermelho 
é predominante e os 
detalhes remetem ao 
icônico símbolo da 
aranha e às teias que dão 
agilidade ao Homem-
-Aranha.No quesito 
força e agilidade o 
NMAX Homem-Aranha 
surpreende por ser o 
mais potente da catego-
ria, com 15,4 cv e 160 cc, 
e repleto de tecnologia e 
facilidades para acom-
panhar o ritmo de quem 
o comanda.O NMAX 
Homem-Aranha chega à 
rede de concessionárias 
autorizadas Yamaha na 
primeira quinzena de 
dezembro de 2021, com 
preço público sugerido 
de R$16.490,00 + frete. 
As demais edições espe-
ciais Yamaha | Marvel 
lançadas em 2020 foram: 
Lander 250 Capitão 
América, Fazer 250 
Pantera Negra e Fazer 
250 Capitã Marvel.

   DUAS  |  RODASNovo C3 reforça a tradição de 
design e inovação da Citroën 

Jeep celebra 450 mil unidades 
produzidas do  Renegade
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Este é mais um texto preparado por alunos da Disciplina Formação do Espaço de Alagoas, 
por nós ministrada no Curso de Especialização do IFAL/Maceió. O trabalho é da autoria do 
Professor Cosme Rogério Ferreira,  que é graduado em Filosofia (Facesta), mestre em Socio-
logia (Ufal), doutorando em Linguística e Literatura (Ufal) e aluno do curso de Especiali-
zação em História de Alagoas (Ifal/Campus Maceió). Foi Secretário Municipal de Cultura 
de Palmeira dos Índios (2005-2006) e Gerente de Extensão e Relações Comunitárias da 
Universidade Estadual de Alagoas - Uneal (2015). É professor do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico do Instituto Federal de Alagoas (Ifal), onde também atua como membro do 
Conselho Editorial e do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos.

Agradecemos ao professor.
Vamos ler!
Boa leitura!
Abraços,

Luiz Sávio de Almeida

Os Estados Unidos 
encontram Palmeira 

dos Índios
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A juda econômica dos EUA: concepções 
e práticas no território alagoano

Em 1957, a Comissão de Relações Exteriores do Sena-
do dos Estados Unidos da América (EUA) produziu um 
estudo que contou com especialistas em ajuda externa 
atuantes no setor privado e na academia, além de repre-
sentantes políticos. A comissão contratou dois professo-
res do Centro de Estudos Internacionais do Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts (MIT), Max F. Millikan e 
Walt W. Rostow, cujo trabalho serviu de base para a cha-
mada “teoria da modernização”. Segundo eles, Washing-
ton deveria diminuir a ênfase dos investimentos militares 
em favor de um auxílio econômico de longo prazo que 
fomentasse o desenvolvimento do Terceiro Mundo (LOU-
REIRO, 2020, p. 45).

A teoria da modernização sustentou as concepções da 
Aliança para o Progresso, programa lançado pelo Governo 
Kennedy em 1961 com o objetivo de oferecer ajuda eco-
nômica aos países da América Latina, sobretudo após a 
Revolução Cubana e o alinhamento de Cuba com a União 
Soviética no auge da Guerra Fria. Os EUA procuraram, 
então, ampliar a sua influência sobre o continente, espe-
cialmente sobre o Brasil. O Nordeste foi a região brasileira 
onde a Aliança para o Progresso teve uma das mais fortes 
atuações, pois, como afirma Barbosa (2010, p. 38-39),

Essa era uma região de gran-
de visibilidade na época, tanto 
ao nível nacional quanto inter-
nacional. O surgimento de asso-
ciações de trabalhadores rurais 
que criticavam o modelo do la-
tifúndio e defendiam a redistri-
buição da terra – as chamadas 
Ligas Camponesas – teve grande 
repercussão na imprensa es-
tadunidense e levou à caracte-
rização do Nordeste como um 
provável foco de insurgência co-
munista na América, seguindo, 
assim, os passos de Cuba.

De acordo com Loureiro, ancorado empiricamente 
em farta documentação sobre o tema, os EUA, através da 
Aliança para o Progresso, beneficiaram financeiramen-
te governos estaduais ideologicamente anti-goularistas, 
conforme categorização elaborada pelas autoridades do 
governo Kennedy (ver Tabela 1), como o Embaixador Lin-
coln Gordon, transformando-os em ilhas de sanidade ad-
ministrativa, estratégia pensada para servir de arma com 
três objetivos distintos:

primeiro, restringir as al-
ternativas políticas do governo 
federal por meio do fortaleci-
mento de grupos políticos “de-
mocráticos”, obrigando a União 
a dialogar com esses grupos e 
assumir compromissos políticos 
com eles, o que tenderia a mo-
derar potenciais ações radicais 
por parte do governo federal; 
segundo, viabilizar a candidatura de 
lideranças que fossem “amigáveis” 
a Washington para o pleito 
presidencial de outubro de 1965 
(que não ocorreria, evidentemente, 
em razão do golpe de março de 
1964); e, terceiro, estabelecer 
uma espécie de “caução” (hed-
ge) contra possíveis ações an-
tidemocráticas de Jango ou de 
elementos de extrema esquerda, 
garantindo que estados-chave 
da federação brasileira estives-
sem em mãos “democráticas”. 
Como se sabe, o golpe de 1964 
mostrou que as ilhas de sanida-
de administrativa não apenas 
desempenhariam uma função 
defensiva, mas também teriam 

um papel ofensivo fundamental 
para a vitória do projeto golpista 
(LOUREIRO, op. cit., p. 143).

Os estados brasileiros mais favorecidos com a política 
estadunidense de ilhas de sanidade administrativa – Gua-
nabara, governado por Carlos Lacerda, Minas Gerais, go-
vernado por Magalhães Pinto, e São Paulo, governado por 
Ademar de Barros – foram fundamentais para a prepara-
ção e desencadeamento do golpe militar. Alagoas, sob o 
governo do udenista Luís de Souza Cavalcanti – o “Major” 
–, cujo mandato foi coincidente com o período da admi-
nistração Jânio Quadros-João Goulart (1961-1964), foi um 
dos estados do Nordeste que conseguiram captar recur-
sos da Aliança para o Progresso devido ao alinhamento 
político-ideológico de matriz conservadora dos seus gru-
pos dominantes, com tentativas, inclusive, de negocia-
ções diretas, por parte do governo estadual, com a Casa 
Branca (cf. LOUREIRO, op. cit., p. 162). Uma das respostas 
dos EUA foi dar o apoio de sua Agência Central de Inteli-
gência à mobilização golpista em território alagoano. Nas 
palavras de Carvalho:

Articulados desde o come-
ço dos anos 1960, em torno de 
uma plataforma contrária às re-
formas preconizadas nacional-
mente pelo governo João Gou-
lart, usineiros, plantadores de 
cana, pecuaristas e os grandes 
comerciantes se posicionaram 
e mobilizaram centenas de ho-
mens armados. Essa articulação, 
com o apoio do governo udenis-
ta, significava um destacamento 
avançado num Estado-tampão 
entre duas unidades federati-
vas com governos reformistas: 
Pernambuco com Miguel Arraes 
e Sergipe com Seixas Dória. A 
organização desse movimento 
reformista contava com o apoio 
da CIA (CARVALHO, 2015, p. 
301).

Na então cidade de maior importância econômica do 
interior de Alagoas, depois de Maceió, apesar da perda 
significativa de territórios para municípios desmembra-
dos entre 1957 e 1962, a trama golpista e a resistência a 
ela se desenrolaram no seio das disputas entre militantes 
comunistas e católicos pela hegemonia no movimento 
estudantil, e da reconfiguração dos grupos dominantes 
no campo político municipal – acontecimentos históricos 
que serão apresentados a seguir.

A influência dos EUA na política alagoana: a “aliança para o progresso” 
e o movimento golpista em Palmeira dos Índios (1961-1964)
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A aproximação do movimento estudantil do 
novo colégio com a Juventude Comunista (JC) 
acendeu o sinal de alerta para os grupos con-
servadores da cidade. Avisada pelos dirigentes 
da Juventude Estudantil Católica (JEC) de Ma-
ceió, a Irmã Geórgia Furtado, educadora do 
Cristo, denunciou publicamente que o comu-
nismo tinha chegado à cidade e conclamou os 
estudantes dos colégios católicos a formarem 
um núcleo municipal da JEC para combatê-lo. 
Segundo o sociólogo e professor José Ronaldo 
Batista Melo que, além de pesquisá-los, viven-
ciou como estudante do CEHM esses acon-
tecimentos, a JEC “tinha o objetivo nítido de 
combater a expansão da Juventude Comunista 
(JC) e exigir que os estudantes que dela fizes-
sem parte fossem punidos em seus respectivos 
colégios, o que o diretor do Colégio Estadual, 
mesmo sendo padre, não aceitou” (MELO, 
2001, p. 4).

Em 1962, as forças progressistas palmeiren-
ses se organizaram no Movimento Renovador 
(MR), agremiação política fundada na residên-
cia do Padre Odilon Amador dos Santos, que 
era vigário coadjutor do Monsenhor Francisco 
Xavier de Macedo na Paróquia de Nossa Se-
nhora do Amparo, além de professor e diretor 
do CEHM. De caráter oposicionista ao grupo 
da família Mendes – que era envolvida com o 
“Sindicato do Crime” e representava um man-
dato anterior conturbado e sombrio (cf. OLI-

VEIRA, 2010) –, o MR foi composto por pessoas 
consideradas “ilustres”, boa parte proprietários 
de terras, comerciantes, e intelectuais, como 
Enéas Simplício, José Duarte Marques (Jota 
Duarte) e Luiz B. Torres, com o propósito de 
“resgatar a credibilidade dos palmeirenses nos 
seus homens públicos” (PASSOS, 2001, p. 3). 
Contando com a participação ativa da esquer-
da comunista, as eleições daquele ano repre-
sentaram, segundo Melo (loc. cit.),

a maior batalha 
eleitoral na disputa 
pelo poder local até 
então já presencia-
da na cidade, sendo 
o objetivo da esquer-
da, através do Movi-
mento Renovador, ter 
maioria na câmara de 
vereadores e, através 
dela, obrigar o prefeito 
udenista José Araújo 
a tomar medidas pro-
gressistas em favor do 
povo palmeirense.

Dos nove vereadores eleitos, quatro foram 
oriundos do Movimento Renovador. Do gru-
po dos Mendes, Robson foi eleito deputado 
estadual e Muniz Falcão, com uma votação ex-
pressiva, de deputado federal. Para o Senado, 

a esquerda sofreu uma fragorosa derrota com 
a eleição dos conservadores Rui Palmeira, pela 
União Democrática Nacional (UDN), e Arnon 
de Mello, pelo reacionário Partido Democrata 
Cristão (PDC). Mal terminou esse pleito, a ju-
ventude comunista – cuja maioria de militan-
tes estudava no CEHM –, começou a envidar 
esforços para a disputa pela diretoria da União 
dos Estudantes Secundaristas de Palmeira dos 
Índios (UESPI) durante o Congresso da União 
dos Estudantes Secundaristas de Alagoas 
(UESA). Em preparação para o grande evento 
estadual a ser sediado em Palmeira, as escolas 
organizaram encontros para debater as teses e 
escolher os delegados do congresso que foi rea-
lizado em março de 1963.

Os estudantes católicos, por sua vez, se con-
centravam no Colégio Cristo Redentor, cuja di-
reção havia convidado o escritor Luiz B. Torres 
para proferir uma palestra contra o comunismo 
nesse processo de preparação para o congres-
so. Os militantes da JC compareceram expres-
sivamente. A contragosto dos organizadores, o 
evento se transformou num debate entre mar-
xistas e católicos, representados pelos membros 
da JEC, aos poucos colocados “contra a parede” 
pelos membros da JC, que, pela conquista da 
maioria dos delegados, comemoraram o feito 
no antigo Bar Gaivota, localizado na Avenida 
Vieira de Brito, em frente ao atual Posto Shell “Zé 
Tavares” (cf. TORRES, 2001c, p. 7).

“Nas escolas, nas ruas, campos, construções”: 
resistências e acomodações ao golpismo

Um dos feixes de acontecimentos que re-
verberaram a polarização ideológica da Guerra 
Fria em Palmeira dos Índios foram as disputas 
do movimento estudantil entre comunistas e 
católicos. Nos anos 1940, após uma mobiliza-
ção de clubes de serviço como a Maçonaria e 
a Sociedade Montepio dos Artistas – represen-
tando uma parcela da sociedade civil indigna-
da com o fato de a segunda maior cidade de 
Alagoas em população não ter escolas secun-
dárias, com cursos ginasial, normal e científi-
co, como já haviam em Viçosa e Penedo –, os 
filhos e as filhas das elites da região de Palmeira 
dos Índios passaram a contar com a formação 
secundária oferecida pelos colégios Pio XII, di-
rigido pelos padres da Congregação do Sagra-
do Coração de Jesus, e Cristo Redentor, sob a 
direção das freiras da Congregação das Filhas 
do Amor Divino, inicialmente voltados para a 
formação exclusiva de rapazes e moças, res-
pectivamente.

Até o final da década seguinte, os grupos 
escolares que existiam na cidade ofereciam 
apenas o ensino primário. Só quem pudes-
se pagar as mensalidades de um estabeleci-
mento de ensino particular teria condições de 

continuar a formação escolar. O horizonte de 
oportunidades de formação para a juventude 
palmeirense foi um pouco mais alargado nos 
estertores dos anos 1950 e no início dos anos 
1960, com a abertura de um colégio público da 
rede estadual que passou a oferecer o chamado 
curso científico (2.º Grau) – até então ofertado 
exclusivamente pelos colégios católicos –, após 
a chegada de Robson Tavares Mendes à prefei-
tura.

Robson era filho de Humberto Mendes – de-
putado assassinado no tiroteio da Assembleia 
Legislativa em 1957, no dia em que seria vota-
do o impeachment de seu genro Muniz Falcão, 
primeiro governador reformista de Alagoas (cf. 
CARVALHO, op. cit., p. 298), cujo governo foi o 
“caso único na história do Estado em que a oli-
garquia alagoana não esteve representada na 
chefia do executivo por um dos seus quadros” 
(TENÓRIO, 2007, p. 167). Com a renúncia do 
prefeito Remi Tenório Maia, adversário político 
dos Mendes, devido à sua posse como deputa-
do estadual, e com a inexistência do cargo de 
vice-prefeito, o vereador Paulo Correia da Silva, 
então presidente da Câmara, assumiu o cargo 
interinamente até a eleição do novo manda-
tário. Essa eleição foi indireta, decidida pelos 
nove vereadores em reunião extraordinária e 
votação secreta. Além de Robson, se apresen-

tou como candidato ao pleito o ex-prefeito Juca 
Sampaio. Segundo Torres,

O primeiro pro-
metia trazer para a 
cidade um Colégio 
Estadual gratuito, 
onde os filhos das 
famílias mais ca-
rentes pudessem 
estudar até o 3º ano 
científico (2º grau). 
O segundo, por sua 
vez, prometia tra-
zer um Batalhão da 
Polícia Militar do 
Estado de Alagoas 
para Palmeira dos 
Índios e, com isso, 
oferecer uma me-
lhor segurança aos 
moradores de todo 
o município (TOR-
RES, 2001b, p. 7).

Robson foi eleito com oito dos nove votos. 
Juca Sampaio teve apenas um voto. E o Colégio 
Estadual Humberto Mendes (CEHM), situado à 
Avenida Governador Muniz Falcão, foi inaugu-
rado em 1960.

No primeiro plano, o governador Muniz Falcão, o deputado Claudionor 

Pereira e o prefeito Robson Mendes, em visita a Palmeira dos Índios

Da esquerda para a direita: Jota Duarte, José Delfim da Mota Branco, 

Luiz B. Torres, Tenente Sinhô, Gervásio Raimundo e o prefeito José Araújo
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COMPRE autores alagoanos na Quilombada.

No Congresso, sob forte tensão, foram apro-
vadas todas as propostas apresentadas pela es-
querda, que detinha a maioria dos delegados 
liderados por Guilherme Tobias Granja, repre-
sentando a Ação Popular, e Anivaldo Miranda, 
da JC. Para garantir a participação na diretoria 
da UESPI, a JC aceitou ficar com a vice-presi-
dência e a 2.ª secretaria, compondo uma coali-
zão de centro-esquerda chamada “Frente Res-
tauradora Estudantil”, tendo como presidente 
Francisco Vieira Barros (Chico Potiguar), es-
tudante da Escola Técnica de Comércio Nossa 
Senhora do Amparo, e como secretário-geral 
Helenildo Ribeiro Monteiro, derrotando a cha-
pa do “Partido Liberal Estudantil”, encabeçada 
por José Syneide, que representava o conserva-
dorismo, e uma chapa dissidente da esquerda 
liderada por Ulisses Dantas.

Os pontos polêmicos do Congresso foram a 
defesa do ensino público gratuito e das refor-
mas de base do Governo Federal, sobretudo da 
reforma agrária. Após essa vitória, as forças de 
esquerda palmeirenses se reorganizaram e rea-
lizaram um ato em defesa da Revolução Cuba-
na, contra a ameaça de invasão à ilha caribenha 
por parte dos Estados Unidos. “Os ianques pal-
meirenses quiseram impedir a manifestação de 
qualquer maneira, mas nada conseguiram. Ela 
foi realizada com sucesso nos salões do Aero-
clube de Palmeira dos Índios” (Ibid.).

Outro acontecimento que abalou a cidade 
em 1963 foi o desfile de 7 de Setembro, quando 
o prefeito José Araújo colocou uma taça a ser 
disputada pelas escolas que desfilassem.

Só que, sendo o 
prefeito da U.D.N. e 
inimigo da família 
“Mendes”, admitia 
que qualquer um dos 
colégios que desfi-
lasse no dia Sete de 
Setembro fosse o 
vencedor, desde que 
não fosse o Colégio 
Estadual que levava 
o nome do genitor de 
seu arquiadversário 
(sic) político e pes-
soal Robson Mendes 
(MELO, loc. cit.).

Após o desfile, o Colégio Estadual Humber-
to Mendes foi anunciado como vencedor, mas 
houve uma reviravolta:

A elite palmeirense 
não aceitou o veredic-
to: como poderiam os 
colégios particulares 
terem perdido para 
um colégio público? E 
é desfeito o resultado, 
sendo reanunciado 
o Humberto Men-
des em quinto lugar. 
Diante da grande re-
volta dos estudantes 
e da comunidade, os 
alunos do Colégio 
Estadual Humberto 
Mendes desfilaram 
junto do “vitorioso” 
Cristo Redentor. Este 
foi o início da rivali-
dade entre as bandas 
dos colégios da cida-
de que perduraria até 
hoje. O feito marcou, 
definitivamente, o 
início (sic) dos anos 
1960 para os jovens de 
classe menos privile-
giada de Palmeira dos 
Índios, dando-lhes 
a oportunidade de 
perceber que podiam 

competir com a elite 
palmeirense (SOUZA, 
2010, p. 87- 88).

Com o recrudescimento da tensão políti-
ca nacional em 1964, o Movimento Renovador 
se dividiu. Uma pequena parte, composta por 
bancários, intelectuais, profissionais liberais e 
estudantes ligados à JC, mantinha o apoio às 
reformas de base apresentadas e defendidas 
pelo Governo Jango. Outra parte, formada por 
fazendeiros e profissionais liberais, era con-
trária. Imbuídas do espírito golpista que se es-
praiava pelo país, a direita e a extrema-direita 
palmeirenses se organizaram no Movimento 
Anticomunista (MAC) e na Juventude Nazis-
ta Anticomunista (JUNAC), além de abrirem 
sucursais do Instituto de Pesquisas e Estudos 
Sociais (IPES) e do Instituto Brasileiro de Ação 
Democrática (IBAD). De acordo com Bortone 
(2013, p. 40-41),

o IPES dissemi-
nava o medo entre a 
população e angaria-
va simpatia dos gol-
pistas. Desta forma, 
prepararam e coorde-
naram uma conspira-
ção em toda a área da 
sociedade civil e militar, 
para desestabilizar e 
depor o governo de 
Goulart, legalmente 
constituído, com o 
objetivo de restabelecer 
a sua hegemonia. (...) 
Para pôr em prática 
suas ações, [o IBAD] 
recebeu financia-
mento e orientação 
da CIA, e sincroni-
zou suas atividades 
com organismos 
paramilitares e anti-
comunistas, como o 
Movimento Antico-
munista (MAC) e a 
Cruzada Libertadora 
Militar Democrática 
(CLMD).

No fatídico 31 de março de 1964, os apoia-
dores do golpe militar em Palmeira dos Índios 
saíram em passeata com o slogan “Deus pela 
democracia”. Discursaram de modo inflama-
do e cantaram hinos religiosos durante o tra-
jeto pelas ruas da cidade. Os esquerdistas, que 
chamavam os direitistas de “corifeus”, diziam 
ser aquela a caminhada dos “inocentes úteis” 
travestidos de “salvadores da pátria”. A passea-
ta seria encerrada com uma missa na Catedral 
Diocesana, mas o bispo Dom Otávio Aguiar 
não permitiu que o ato religioso acontecesse 
ali, afirmando que “aquela Casa de Deus, era de 
todos os palmeirenses e não somente de uma 
parte” (TORRES, loc. cit.). A missa de exéquias 
da democracia brasileira e da inauguração dos 
vinte e um anos de ditadura militar que se se-
guiram foi, enfim, celebrada na Matriz de São 
Cristóvão pelo Padre José Araújo.
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O deputado Remi Maia saúda em discurso o governador 

Luís Cavalcanti, durante evento em Palmeira dos Índios

Da esq. para a dir.: Pe. Luís Ferreira Neto, o governador Muniz Falcão, 

o líder estudantil José Sineide e o Pe. Odilon Amador dos Santos


