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Sem chance de ganhar, oposição 
tumultua eleição indireta na ALE

AÇÕES DE GOVERNO PODEM SER PREJUDICADAS COM MANOBRA QUE RETARDA ESCOLHA DO GOVERNADOR-TAMPÃO

“Na terra de Zumbi tem 

um baque forte que entoa, 

fazendo ressurgir

 maracatu em Alagoas”
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Melhoria da iluminação pública retoma
o uso de espaços públicos em Maceió

Em Maceió, os avanços da ilumi-
nação pública têm assegurado melho-
rias na segurança e lazer da população, 
por meio de novas instalações de LED 
e das manutenções que acontecem 
todos os dias de manhã, à tarde e à 

noite. A responsável por esse trabalho 
é a Superintendência Municipal de 
Iluminação Pública (Sima), que recen-
temente reforçou a quantidade de 
equipes para manutenção, passando 
de seis para dez equipes diárias, sendo 

cinco de manhã e à tarde e outras 
cinco no período noturno. O resul-
tado desse trabalho são comunidades 
melhores aproveitadas pelos morado-
res, a exemplo do Conjunto Carminha, 
no Benedito Bentes, que teve todas as 

luminárias substituídas e agora conta 
com iluminação em LED. A Sima insta-
lou 203 luminárias de LED na comuni-
dade, o que contribuiu para a melhoria 
da qualidade de vida dos mais de seis 
mil moradores.

   TUDO MAIS CLARO

NO CONJUNTO CARMINHA,

No Benedito Bentes, nova iluminação proporciona momentos de lazer à noite entre os moradores; equipes da Sima foram reforçadas para atuar também no período noturno
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PRESTÍGIO DO EX-PRESIDENTE gera um comichão nos discípulos do “mito.”                                    
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Expressão
EDITORIAL

Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela...
Lula, a lista contempla diversas outras celebridades, 
entre políticos, artistas, homens de negócios. Bolsonaro, 
não! A relação de nomes mundiais que já desfilaram na 
capa da prestigiosa revista Times, onde agora figura o 
ex-presidente, não tem espaço para o atual.  Divulgada na 
quarta-feira, 4, a capa da revista norte-americana traz Lula 
em todo seu prestígio. A publicação enfureceu a invejosa 
horda bolsonarista.  

 As declarações de aliados do governo, movidos pela inveja 
e dor de cotovelo, agora desmerecem a revista, que há 
pouco mais de dois meses era a vitrine ideal para demon-
strar ao mundo um “Bolsonaro altivo e interlocutor da 
política mundial”. Em fevereiro, o ex-ministro Ricardo 
Salles publicou uma capa fake da Time com Bolsonaro 
posando de estadista cotado ao “Prêmio Nobel da Paz 
2022”. A imagem mentirosa, que não passa de um deva-
neio, compartilhada por Salles, com um agradecimento 
ao presidente, mostra o baixo nível desse grupo. A falta de 
vergonha na cara pulula os olhos.  

Na falsificada capa, Bolsonaro é apresentado como um 
político competente e visionário, “o homem que poderá 
definir o futuro do planeta”. Mais cara de pau do que 
isso impossível. O que diabos essas pessoas comem que 
provoca tanta alucinação? Talvez a certeza de estarem 
conduzido um rebanho de aloprados, que acreditam em 
contos de fadas. 

Mas, para o bem do Brasil, existe outro lado da história. 
Aquele onde a verdade prevalece, com Lula sendo mereci-
damente reconhecido pela sua trajetória vitoriosa, de 
herói.  Esse foi o contexto que a revista trouxe na reporta-
gem, comparando a caminhada de Lula à “jornada do 
herói”. Essa estrutura narrativa, desenvolvida pelo antrop-
ólogo Joseph Campbell, é usada na literatura e utilizada 
por Hollywood em seus filmes, onde o protagonista, 
superando desafios, se torna um herói. Lula foi alçado à 
condição de herói, de forma natural, espontânea. 

Já o contrário, também é uma verdade: Bolsonaro é o vilão 
que “forçou” a barra para aparecer na Time. Isso foi em 
2021, quando uma campanha encabeçada pelo presidente 
pedia votos na internet para que ele fosse escolhido como 
personalidade do ano. O movimento gerou a famigerada 
capa fake. 

Engraçado agora é assistir ao choro dos bolsomínions 
atacando e desmerecendo a publicação, que há bem 
pouco tempo, tinha prestígio para destacar Bolsonaro 
como estadista. Vale lembrar, também, que na mesma 
semana que Lula é destaque da Time, o Brasil foi mais uma 
vez excluído da cúpula do G7. Se por um lado o país ganha 
relevância no cenário mundial, graças a Lula, por outro 
perde prestígio internacional sob o comando de Bolso-
naro, e sua “diplomacia”.  

Com fatos e fotos, a ascensão de Lula no cenário mundial e 
a derrocada de Bolsonaro, nesse mesmo contexto, é prova 
inequívoca que o Brasil precisa mudar. E a inveja e a fúria 
bolsonarista não serão páreos para questionar essa reali-
dade. Morram de dores de cotovelo!

Lula na Time é dor de
cotovelo em Bolsonaro
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EXPEDIENTE

O segundo domingo de maio é comemorado o Dia 
das Mães. A norte-americana Anna Maria Jarvis (1864-
1948) é considerada a idealizadora do modelo contem-
porâneo do Dia das Mães. Em 1905, ela perdeu a mãe 
e, profundamente deprimida, resolveu militar por uma 
data que homenageasse o sentimento materno. O Dia 
das Mães foi oficializado no Brasil na década de 1930, 
quando o presidente Getúlio Vargas emitiu o Decreto 
nº 21.366, em 5 de maio de 1932. Por meio desse docu-
mento, determinou-se o segundo domingo de maio 
como momento para comemorar os “sentimentos e 
virtudes” do amor materno.

As mães são mesmo ajudantes de Deus aqui na 
Terra. Elas cuidam dos filhos desde a concepção até 
morrerem, independentemente de suas idades, estado 
civil, vida profissional, etc. As mães têm um amor sem 
limite. É mesmo um amor verdadeiro. Elas deixam de 
comer e vestir para priorizar seus filhos. Elas abrem 
mãos de seus sonhos para realizar os sonhos dos filhos. 
Elas se mantêm acordadas para terem a certeza que 
seus filhos poderão dormir tranquilamente. 

Por amor, quando não dispõem de ninguém para 
cuidar de seus filhos, as mães interrompem suas vidas 
acadêmicas e profissionais. Elas compram menos 
roupas para si próprias. Elas mudam de endereço para 
ficarem mais perto dos filhos. Elas gastam suas econo-
mias para pagar dívidas de filhos. Isso quando não 
pedem empréstimos bancários para ajudar os filhos, 
na vaga esperança que estes irão lhes ressarcir algum 
dia. Ainda tem as mães que quando são coagidas a uma 
escolha amorosa, entre parceiros e filhos, sem dúvida 
escolhem os filhos, mesmo que passe por dificulda-
des financeiras e pessoais. Lembrando que as mães 
costumam ficar iradas quando alguém fala mal de seus 
filhos ou os agridem fisicamente. Elas se transformam 
em leoas em defesa de suas crias.

As dificuldades em todos os âmbitos existem. E os 
desafios cotidianos são imensos. Mas o amor de uma 
mãe por um filho é imensurável. Mesmo para aque-
les filhos que são ingratos, que abandonam sua mãe 
na velhice e na doença. O amor de mãe é grande até 
para os filhos que colocam seu trabalho e vida amorosa 
acima do amor à sua mãe. As mães costumam fazer 
orações por seus filhos, pedindo proteção e saúde 
para eles. Então amemos incondicionalmente nossas 
mães. Cuidemos com carinho e respeito enquanto elas 
estão conosco, pois é feliz quem tem a honra de tê-la 
presente no cotidiano.

Mãe, feliz de quem a tem!

   ARTIGO  |  Elly Mendes *

* ellymendes71@gmail.com



O deputado estadual 
Ricardo Nezinho (MDB) 
acredita que a suspen-
são das eleições indiretas 
se deve ao fato de Paulo 
Dantas (MDB) ser o “único 
candidato a governador 
de Alagoas com chances 
de vitória no pleito a ser 
realizado pela Assembleia 
Legislativa”. Ele foi entre-
vistado nesta sexta-feira 
(6), na Rádio 96 FM Arapi-
raca, e lamentou que o 
processo tenha sido levado 
para os tribunais como 
forma de impedir a vitória 
do candidato que pretende 
continuar a gestão admi-
nistrativa do ex-governa-
dor Renan Filho.

“Paulo quer  que as 
pessoas vejam, de uma 
forma consciente e confi-
á v e l ,  s u a  c a p a c i d a d e 
administrativa. Então, dos 
candidatos ao governo que 
se propõe a disputar a elei-
ção - que o povo alagoano 
vai decidir -, ele é o único 
que está se inscrevendo 
para governador-tampão e 
chamando a responsabili-
dade para assumir o estado 
e dar continuidade a tudo 

que estava sendo feito pelo 
ex-governador Renan Filho. 
Quero parabenizar o Paulo 
por essa atitude altiva, 
enquanto os demais candi-
datos não quiseram assu-
mir esse compromisso com 
Alagoas”, disse, lembrando 
que Paulo Dantas teria 23 
votos no Parlamento.

Insegurança
R i c a r d o  N e z i n h o 

também condenou as atitu-
des da oposição em criar 
esse clima de instabilidade, 
de insegurança política ao 
difundir informações equi-
vocadas acerca das eleições 
indiretas para governador e 

vice-governador. Segundo 
o deputado, essas atitu-
des não são republicanas 
e podem gerar um caos 
administrativo no Governo 
de Alagoas.

“Esse questionamento 
é feito para atrasar a posse 
de um governador eleito 
legitimamente pelo Poder 
Legislativo, como deter-
mina a Constituição. Essa 
é uma estratégia da oposi-
ção de levar essa eleição lá 
pra frente, numa ação nada 
republicana, porque pode 
levar o estado de Alagoas ao 
caos, com a falta de paga-
mento, com as obras para-
das”, concluiu.

A disputa é política, até 
porque é ano de eleições, 
mas a decisão é jurídica. A 
palavra final sobre a esco-
lha do governador e do vice-
-governador-tampão será 
dada pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF). O caso chegou 
à Suprema Corte, no final de 
semana passado, e até agora 
se mantém inconcluso. 

Tudo porque a oposição ao 
governo do Estado, que tem 
minoria na Assembleia Legis-
lativa, decidiu pedir a suspen-
são da eleição indireta para os 
cargos em vacância e tumul-
tuou o processo de escolha 
dos sucessores de Renan Filho 
e Luciano Barbosa, governa-

dor e vice que renunciaram 
aos cargos. 

A sucessão deles estava 
marcada para segunda-
-feira, dia 2 de maio, mas 
foi suspensa por decisão da 
Justiça Estadual, atendendo 
ao pedido do PSB de Alagoas. 

A Procuradoria Geral do 
Estado (PGE) recorreu da 
decisão da juíza Esther Manso 
e conseguiu que o presi-
dente do Tribunal de Justiça 
de Alagoas (TJ/AL), desem-
bargador José Carlos Malta 
Marques, mantivesse o pleito, 
na data marcada e de acordo 
com o edital publicado pelo 
Legislativo Estadual. 

Insatisfeita, a oposição 
recorreu ao Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ), mas não 
logrou êxito. No sábado (30/4), 

a eleição indireta estava 
mantida, mas no domingo 
(1º/5) foi cancelada, por deci-
são do presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), minis-
tro Luiz Fux.

De lá para cá, continua 
suspensa a eleição indireta 
que escolheria os governantes 
de Alagoas para um mandato-
-tampão até o final de 2022. 

No pedido de suspensão 
do pleito indireto, o PSB de 
Alagoas questiona, basica-
mente, o voto em aberto (o 
certo, para o partido, seria o 
voto secreto) e a escolha sepa-
rada de governador e vice. 

Para Marcelo Victor, 
“querem tumultuar
a eleição”
O presidente da Assem-

bleia Legislativa, Marcelo 
Victor (MDB), disse que as 
questões levantadas pela ação 
do PSB não têm sentido e não 
encontram respaldo legal. 
Para ele – que abriu mão da 
vaga deixada pelo ex-gover-
nador Renan Filho, porque 
é candidato à reeleição –, 
o pedido de suspensão do 
pleito, feito pelo PSB e refor-
çado pelo PP, tem como obje-
tivo tumultuar o pleito.

Semana passada, Marcelo 
Victor e Renan Filho estiveram 
em Brasília, acompanhando 
de perto o andamento dos 
processos que correm no STF 
sobre a sucessão no Estado. 

“Alagoas acéfala”
O problema é que o prazo 

constitucional de 30 dias expi-

rou na segunda-feira passada 
e o impasse permanece. No 
entendimento do ex-governa-
dor Renan Filho, “Alagoas está 
acéfala”, porque as decisões 
do desembargador Klever 
Loureiro, do dia 2 de maio 
para cá, não têm amparo legal. 
O presidente da Assembleia 
também pensa assim. 

“O estado de Alagoas 
está sem condução político-
-administrativa, causando 
uma insegurança jurídica 
radical”, disse Marcelo Victor. 
“Isso nunca aconteceu nem 
tem amparo constitucional. 
Não permitir que os parla-
mentares se reúnam e deci-
dam quem irá governar no 
mandato residual, é usurpa-
ção da competência do Legis-
lativo”, acrescentou.

ALAGOAS vive impasse jurídico quanto à escolha de seu governador-tampão.Poder
DECISÃO DO STF de suspender eleição indireta deixa o Estado numa encruzilhada política; gestão pode ficar engessada

Derrotada, oposição tumultua 
eleição indireta na Assembleia

   GOVERNO
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Ricardo Rodrigues
Repórter

Rui surpreende e já garante
o segundo turno nas eleições

De acordo com o Instituto 
Paraná Pesquisas, a corrida 
para o governo estadual está 
acirrada. A batalha está sendo 
liderada pelo senador Rodrigo 
Cunha (União Brasil), que 
tem 28,6% das intenções de 
voto. O ex-prefeito de Maceió 
Rui Palmeira, agora no PSD 
de Gilberto Kassab, aparece 
atrás com 22,9%. 

Com margem de erro de 
2,6 pontos percentuais para 
mais ou para menos, o levan-
tamento indica que Cunha e 
Rui estão virtualmente empa-
tados. O desempenho de Rui 
Palmeira é um tanto surpre-
endente. Ficou ausente da 
política por um tempo e só 
foi anunciar pré-candidatura 
para já garantir o segundo 
turno na majoritária.

Pouco lembra aquela 
derrota em 2020 quando 
apoiou Alfredo Gaspar à 
Prefeitura, que foi derrotado 
por JHC. Mesmo assim, sem 
mandato nem cargo público 
há quase um ano e meio, se 
mostra um candidato fortís-
simo. Para quem achava que 
o senador de Arapiraca teria 
vitória se enganou comple-
tamente. 

Mas não se pode esquecer 
do deputado Paulo Dantas 
(MDB),  que aparece na 
pesquisa com 17% das inten-
ções. São três nomes com 
chances reais de brigar pela 

vitória. Isso porque Dantas 
(MDB) aparece em primeiro 
lugar na pesquisa espontâ-
nea, divulgada pelo Paraná 
Pesquisas.  Na pesquisa 
espontânea, uma pergunta é 
feita aos entrevistados e não 
é dada nenhuma alternativa 
para resposta.

na espontânea
Esta pesquisa serve para 

medir a lembrança da pessoa 
que participa do levanta-
mento e a importância que 
eles dão aos questionamen-
tos. Ou seja, Paulo Dantas e 
o ex-governador Renan Filho 
(MDB) são os primeiros 
nomes que vêm à cabeça dos 
eleitores quando o assunto 
é eleição. Quando questio-
nados em quem votariam 
para governador nas eleições 
deste ano, 4,3% responde-
ram Paulo Dantas. 

Em primeiro lugar apare-
ceu Renan Filho, com 5,8%. O 
ex-governador deixou o cargo 
para concorrer ao Senado, 
onde também aparece na 
liderança. Em terceiro lugar 
aparece o senador Rodrigo 
Cunha (3,3%) e, em quarto, 
o ex-prefeito de Maceió Rui 
Palmeira (1,1%). 74,6% não 
souberam ou não respon-
deram. Para a realização da 
pesquisa foi utilizada uma 
amostra de 1510 eleitores, 
sendo esta estratificada 
segundo gênero, faixa etária, 
grau de escolaridade e nível 
econômico.

Da Redação

  RICARDO NEZINHO:

“Paulo Dantas é o único 
com chances de vitória” 

Da Redação

PARA DEPUTADO 

arapiraquense oposição busca o tapetão ao suspender eleição indireta



Após passar  11 anos 
fechado, o Centro de Diag-
nóstico e Imagem Professor 
Alberto Cardoso (Cedim) foi 
reaberto em julho de 2019, 
marcando um momento 
importante na história da 
Universidade Estadual de 
Ciências da Saúde de Alagoas 
(Uncisal) e da saúde pública 
no Estado. Em pouco mais de 
dois anos, depois de alcançar 
a marca de mais de 40 mil 
exames realizados, o Cedim 
se prepara para mais uma 
importante ação de preven-
ção e combate ao câncer de 
mama.

Unidade assistencial da 
Uncisal, o Cedim se transfor-
mou em referência no Estado 
na utilização de telelaudos 
e exames de mamografia e 
ultrassonografia mamária 

pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). Neste mês de maio, 
uma nova campanha para 
realização de mamografias 
para mulheres de 40 a 69 
anos teve início e a previsão 
é de que até o final do mês 
sejam realizadas aproxima-
damente duas mil mamo-
grafias.

“Mais uma importante 
campanha que o Cedim 
realiza para alertar as mulhe-
res que o câncer tem cura, 
mas que precisa ser diag-
nosticado precocemente. 
Temos orgulho do trabalho 
que o Cedim vem realizando 
por meio dessas campa-
nhas, cumprindo seu papel 
de servir à população de 
Maceió e também do interior 
do Estado com excelência”, 
destacou o reitor da Uncisal, 
Henrique Costa.

A diretora do Centro 
de Diagnóstico e Imagem 

Professor Alberto Cardoso, 
Kátia Born, ressaltou que 
para esta campanha as 
mulheres precisam apenas 
se dirigir ao Cedim com 
o cartão do SUS e docu-
mento de identificação. 

Não é necessária solicitação 
médica.

“Todos os dias, a partir 
das 7h, iniciamos os atendi-
mentos para os exames de 
mamografia. Se precisar fazer 
a biópsia, também realiza-

mos no Cedim. Hoje somos 
referência para os serviços 
de punção por agulha grossa 
e ultrassonografia bilate-
ral e também ampliamos as 
mamografias para rastrea-
mento”, completou.

COM EQUIPAMENTOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO, Cedim já realizou 
mais de 40 mil exames, em pouco mais de dois anos.Estado
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CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM DA UNCISAL é referência na realização de exames de mamografias pelos SUS

Em maio, Cedim irá ofertar 
2 mil mamografias gratuitas 

Patrícia Barros 
Assessoria

Referência no ensino e assistência
No  m ê s  d e  j u l h o,  o 

Cedim/Uncisal vai come-
morar três anos da reaber-
tura,  após 11 anos sem 
n e n h u m a  a t i v i d a d e.  O 
reitor Henrique Costa, que 
é médico patologista e toda 
quinta-feira dá expediente 
no Centro, destacou a sua 
importância para o sistema 
público de saúde do Estado 
e, também, para servidores, 
estudantes e professores 
da Uncisal, uma vez que a 
unidade é campo para o tripé 
ensino-pesquisa-extensão 
da Universidade. “É grati-
ficante olhar para o Cedim 
e ver o seu crescimento. 
Temos orgulho do trabalho 
que é realizado pela equipe 
e pelos avanços conquista-
dos”, disse o reitor.

A vice-reitora Ilka Soares 
destacou a importância de 
oferecer um serviço de quali-
dade pelo SUS e ressaltou 
que os serviços de punção e 
biópsia permitem ao Cedim, 
junto ao Centro de Patolo-
gia e Medicina Laboratorial 
(CPML/Uncisal), prevenir o 
câncer de mama e de tireoide 
em toda Alagoas.

“É muito importante 
para a população alagoana 
fazer seus exames preventi-
vos, e aqui é 100% pelo SUS. 
Já foram realizadas campa-
nhas com foco na prevenção 

ao câncer de tireoide, mama 
e colo de útero. Juntas, essas 
campanhas já beneficiaram 
mais de 4 mil pacientes”, 
completou a vice-reitora.

Meta e diferenciais
Com a ampliação dos 

serviços e aquisição de 
novos equipamentos,  o 
Cedim/Uncisal passou a ser 
referência na 1ª Macrorre-
gião da Saúde. “Nossa meta 
é realizar 40 mil mamogra-
fias por ano, além de sete mil 
ultrassonografias e cerca de 
1.500 biópsias. O CPML tem 
sido um parceiro impor-
tante, realizando cerca de 
1.700/ano de exames anato-
mopatológicos da mama. É 
um avanço importante para 
a população atendida pelo 
SUS em Alagoas”, declarou 
Kátia Born.

Um dos  di ferenciais 
do Cedim é a utilização de 
telelaudos, o que garante 
agilidade e qualidade ao 
serviço prestado. Por meio 
do telelaudos, municípios 
conveniados com a rede de 
diagnóstico da Universi-
dade passaram a ter acesso 
a laudos com maior rapidez, 
contribuindo de forma mais 
eficiente para o diagnóstico 
e tratamento da população 
atendida pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS).

CEDIM

é referência  em Alagoas com exames preventivos 100% pelo SUS

KÁTIA BORN

destaca a importância do telelaudo



Em Maceió, os avanços 
da iluminação pública têm 
assegurado melhorias na 
segurança e lazer da popu-
lação, por meio de novas 
instalações de LED e das 
manutenções que aconte-
cem todos os dias de manhã, 
à tarde e à noite.

A responsável por esse 
trabalho é a Superinten-
dência Municipal de Ilumi-
nação Pública (Sima), que 
recentemente reforçou a 
quantidade de equipes para 
manutenção,  passando 
de seis para dez equipes 
diárias,  sendo cinco de 
manhã e à tarde e outras 
cinco no período noturno.

O  r e s u l t a d o  d e s s e 
trabalho são comunida-
des melhores aproveitadas 
pelos moradores, a exemplo 
do Conjunto Carminha, no 
Benedito Bentes, que teve 
todas as luminárias subs-
tituídas e agora conta com 
iluminação em LED. A Sima 
instalou 203 luminárias de 
LED na comunidade, o que 
contribuiu para a melhoria 

da qualidade de vida dos 
mais de 6 mil moradores.

R e j a n e  d o s  S a n t o s 
Oliveira é moradora do 
Carminha e contou que 
a rotina foi transformada 
com a nova iluminação. 

“Antes,  a gente tinha 
medo de ficar na rua, mas 
agora faz até gosto de ver. 
As crianças correm, jogam 
bola na rua, a gente pode 
ficar conversando. Mudou 
demais e para melhor”, 
disse a dona de casa.

João Folha, titular da 

Sima, ressalta que a ilumi-
nação pública caminha 
junto a outros órgãos da 
Prefeitura, na promoção 
da qualidade de vida e 
bem-estar da população 
maceioense. 

“Com a iluminação, nós 
fortalecemos a segurança, o 
lazer e também outras fren-
tes importantes ao desen-
volvimento da população. 
Nosso empenho é para levar 
novas instalações e também 
os mutirões de manutenção 
para mais áreas da cidade e 

beneficiar outros milhares 
de maceioenses, conforme 
determinação do prefeito 
JHC”, pontuou Folha.

“Nós temos dez equipes 
de técnicos, de domingo 
a domingo, para atender 
às solicitações do cidadão 
maceioense e manter a 
nossa Maceió mais ilumi-
nada e segura”, acrescentou 
o superintendente.

No histórico bairro de 
Fernão Velho, o reforço na 
iluminação com as manu-
tenções possibilitou que 
moradores mantenham as 
características pitorescas 
do bairro.  

“Quase todo santo dia 
paramos aqui para conver-
sar um pouco, é bom que 
esteja tudo i luminado”, 
disse a aposentada Maria 
Lúcia, que se orgulha do 
hábito de reunir a vizi-
nhança para conversar, 
sentados na calçada, à noite.

Essa ocupação dos espa-
ços também é vista nas 
praças, a exemplo da Praça 
Central do Conjunto Colina 
dos Eucaliptos, no bairro 
Santa Amélia, que passou 
por manutenção na ilumi-

nação a pedido dos frequen-
tadores.

“É muita satisfação rece-
ber essa equipe. Reivin-
dicamos a solicitação ao 
superintendente e ele nos 
atendeu. É bom saber que a 
Prefeitura de Maceió criou 
esse elo entre as comuni-
dades e está levando uma 
iluminação de qualidade 
para os moradores”, disse 
o comerciante Djalma dos 
Santos.

Serviço
Mais de 4.200 solicita-

ções referentes à ilumina-
ção pública, a maioria via 
Disque Luz, foram aten-
didas pela Sima somente 
no mês de abril. O aten-
dimento no Disque Luz é 
gratuito e dura, em média, 
somente três minutos. Com 
a ferramenta, problemas 
como a reposição de luzes 
queimadas ou lâmpadas 
acesas durante o dia, em 
áreas públicas, são facil-
mente resolvidos. O serviço 
é oferecido no 0800 779 
2000, com ligação gratuita, 
ou pelo WhatsApp (11) 
99694-2431.

SOMENTE NO CONJUNTO CARMINHA, a Sima instalou 203 luminárias 
de LED , o que contribui a qualidade de vida dos mais de 6 mil moradores.Cotidiano

MAIS LUZ Superintendência aumentou o número de equipes de manutenção nos bairros da capital

Uso de áreas públicas retorna 
com a melhoria na iluminação

Secom Maceió
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JOÃO FOLHA 

conversa com moradoras do Conjunto Carminha



TODO ELE | 
Atuante na área de construções e 
reformas, com o objetivo de otimizar 
a qualidade de vida das pessoas, o 
engenheiro civil Irajá Araújo, leiam AB 
Engenharia & Construções, oferece 
excelentes serviços em projetos, 
reformas, inspeção predial, manuten-
ção predial, laudos, construções e 
gerenciamento de obras. +INFO? 
99677-3694 ou pelo Instagram @
ab.engenharia_

TODO ELE | 

Mário Sérgio faz sucesso 

no Tik Tok (mario_sergioo), 

onde acumula vários fãs. #sútotal

TIM TIM | 

O empresário de sucesso 

Wellison Barros recebeu, na 

sexta-feira passada, várias 

homenagens pelo seu aniversário. 

Parabéns, amigo!

FAX… FAX | 

A personal chef Mari Medeiros 

e seu filho Miguelzinho em 

um click +QVIP para a 

coluna neste Dia das Mães!

ESTILO
EU SOU A MINHA PRÓPRIA MOTIVAÇÃO: oro 
por mim, brilho por mim, faço tudo por mim!!!

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista social e jornalista

Sociedade com

  Mudanças no seguro 
viagem visam atender às 
demandas pós-pandemia
Nova modalidade de seguro viagem garante melhor 
cobertura aos viajantes, sem quaisquer restrições de 
cobertura a qualquer doença ou lesão decorrente da 
emergência de saúde pública.
A pandemia de Covid-19 interrompeu os planos de 
viagem de várias pessoas, principalmente devido 
ao fechamento das fronteiras dos países. Quem 
estava com viagem marcada para o exterior, teve de 
remarcar ou cancelar o voo. As companhias aéreas 
precisaram redefinir a sua malha aérea. Outros 
setores foram igualmente impactados, como as 
seguradoras, que se viram obrigadas a rever os seus 
produtos.
Os acontecimentos relacionados à pandemia 
surpreenderam muitos, em especial os membros do 
setor de seguros, que chegou a pagar mais de R$ 370 
milhões em sinistros em 2020, superando o valor 
dos prêmios. Para 2022, os resultados prometem ser 
positivos: R$ 50 milhões em prêmios foram contra-
tados em janeiro deste ano, um aumento de 141% 
em relação ao mesmo período do ano anterior.
Houve aumento significativo na procura pelo 
seguro viagem, uma vez que o setor de turismo já 
opera a patamares pré-pandêmicos, com a dife-
rença que os viajantes parecem ter entendido a 
importância de se precaver contra riscos relaciona-
dos a questões de saúde. Para os países europeus 
que fazem parte do Tratado de Schengen, por 
exemplo, o seguro é obrigatório. O destaque vai 

para a contratação desse tipo de seguro em viagens 
nacionais. Segundo a Braztoa (Associação Brasileira 
de Operadoras de Turismo), a maioria das opera-
doras de seguro viagem no Brasil viu a demanda 
crescer.
Agora existe sim no Brasil uma mudança signifi-
cativa e benéfica para os turistas brasileiros. Isto 
porque no Brasil, o plenário do Senado Federal 
aprovou por unanimidade o Projeto de Lei 2.113/20, 
que determina que o seguro de assistência médica 
ou hospitalar, bem como o seguro de vida ou de 
invalidez permanente, não poderá conter restrição 
de cobertura a qualquer doença ou lesão decorrente 
da emergência de saúde pública.
Mesmo durante a tramitação do PL, muitas segura-
doras optaram por atualizar os seus produtos. Dessa 
forma, as apólices contratadas passaram a oferecer 
cobertura para eventos relacionados à Covid-19, 
como atendimento médico e hospitalar em caso 
de contaminação, telemedicina, regresso sanitário, 

entre outros. Além do claro interesse dos viajantes 
por essa mudança, é importante ressaltar que vários 
países começaram a exigir essa cobertura adicional 
para permitir a entrada de turistas.
O seguro também é oferecido na modalidade 
corporativa/empresarial, para proteger funcioná-
rios durante viagens de negócios, sendo uma alter-
nativa de seguro fundamental para empresas que 
precisam enviar profissionais para outros estados 
ou países.

  Conclusão
Em suma, antes de contratar um seguro viagem, é 
importante verificar se ele possui cobertura para 
Covid-19, assim como a sua abrangência, pois 
alguns cobrem apenas atendimento médico e 
hospitalar, enquanto outros incluem seguro funeral.
É preciso estar atentos ao fato de que eventos rela-
cionados a pandemias, epidemias e surtos, quando 
declarados por um órgão local ou internacional, 
como a Organização Mundial da Saúde (OMS), não 
estavam incluídos em apólices de seguro-viagem. 
Aos viajantes, restava contar com o plano de saúde 
(para os que tinham) ou com a cobertura oferecida 
pelos cartões de crédito elegíveis, sendo que ambos 
possuem uma série de limitações quando compara-
dos aos produtos oferecidos pelas seguradoras.
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. Participem 
com suas perguntas!  Até a próxima se Deus quiser! 
Um grande abraço!

SETOR REGISTRA aumento significativo na procura por seguro viagem.

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro
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  AMOR DE MÃE
Amor de mãe não espera nada em troca. É um compromisso 
eterno de dar mais do que as forças permitem, um esforço que 
transcende a capacidade humana. É um segredo guardado 
desde a fundação do mundo, que correu gerações sem nunca 
ser esquecida. Mãe cria, mãe luta, mãe dá e, por tanto que ela 
faça, tudo é sem defeito. Entre lágrimas, suor e dificuldades, 
mesmo que ache que é pouco, virtuosa, ela não desiste. E no 
final, se puder escolher o prêmio, mãe não quer outro tesouro, 
a não ser seus filhos felizes. Feliz Dia das Mães!

  ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Um brinde +QESPECIAL aos amigos aniversariantes da 
semana, leiam: Leonardo Costa, Wanessa Silva (08), Antoyne 
Ferreira, Tânia Gusman (09), Angélica Anjos, Felipe Marcel (10), 
Isadora Sammara, Sandra Freire (11), Joseph Fontes, Henrique 
Arruda (12), Hebert Penze, Frida Martins, Thiago Henrique 
(13), Orleans Mariano, Aldo Rodrigues, Charles Bispo (14). 
#parabéns

IN DESTAQUE | 

A maravilhosa 

mamãe Gigi 

Accioly, ladeada 

pelas filhas 

Isabelle Accioly 

e Bru de Matteo, 

ilustrando a 

coluna desta 

semana.
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Após o silenciamento 
forçado com o Quebra de 
Xangô, em 1912, os tambo-
res de maracatu voltaram a 
tocar em Maceió em março 
de 2007, através de um grupo 
incomum: 40 jovens e adul-
tos, profissionais liberais e 
estudantes secundaristas 
ou universitários, de classe 
média e sem envolvimento 
direto com religião de matriz 
africana. De forma geral, é 

assim que podem ser descri-
tas as pessoas que atenderam 
a oficina de maracatu promo-
vida pelo percussionista 
Wilson Santos no Centro 
de Belas Artes de Alagoas 
(Cenarte), numa surpresa até 
para ele próprio.

“Eu imaginava que ia dar 
no máximo umas 20 pessoas, 
apareceu quase o dobro e 
a gente teve que revezar os 
instrumentos. Eu não imagi-
nava essa resposta. Era da 
minha vontade que depois 
da oficina se formasse um 

grupo, mas eu não quis falar 
aquilo para não influenciar, 
tinha que partir deles. E, para 
minha alegria, o pessoal deci-
diu seguir batucando”, conta 
Wilson, que à época liderava 
a Orquestra de Tambores de 
Alagoas, grupo com o qual 
segue até hoje.

No dia 21 de abril de 2007, 
os oficineiros e oficineiras 
decidiram formalmente 
seguir com o aprendizado 
de maracatu e criaram o 
Baque Alagoano. Ensaiavam 
todos os sábados enquanto 

pegavam inspirações em 
Pernambuco e outros grupos 
culturais de Alagoas e discu-
tiam como deveriam traba-
lhar para difundir mais ainda 
o ritmo no estado. É por isso 
que Marcelo Melo, um dos 
mestres e compositores 
do Baque, usa as palavras 
‘resistência’ e ‘conquista’ 
para resumir esses 15 anos, 
especialmente quando olha 
uma de suas fotos favori-
tas, conduzindo o grupo 
pelas ladeiras do carnaval de 
Olinda  em 2014.

“Encontramos o precon-
ceito que os grupos cultu-
rais sofrem da sociedade no 
nosso estado e em particular 
em relação ao maracatu, que 
tinha uma ligação com as reli-
giões afro. Ainda havia a ques-
tão de acharem que maracatu 
era uma coisa só de Pernam-
buco, que não havia perten-
cimento dele em Alagoas, 
que a gente não tinha nada 
que tocar por aqui”, conta 
Marcelo que, ironicamente, 
é recifense mas só começou a 
batucar em Maceió.

MESTRE MARCELO

‘puxando’ o Baque Alagoano em apresentação no ano de 2014

MESTRE RÔMULO

‘comandou’ os batuqueiros durante o Carnaval de 2020, antes da pandemia que deixou o grupo dois anos afastado das ruas

MESTRE ANDRESSA

perpetuando o batuque com a filha Malu no  Natal dos Folguedos, em 2019

MARCELO MELO, um dos mestres e compositores do Baque, usa 
as palavras ‘resistência’ e ‘conquista’ para resumir esses 15 anos.Cultura

ANIVERSÁRIO DO BAQUE ALAGOANO marca todo um trabalho para que silenciamentos não voltem a acontecer

Maracatu em AL: 15 anos 
de retomada e resistência

Um pouco da história 
desta manifestação
cultural em Maceió

Nenhum dos envolvi-
dos com aquela oficina, do 
mestre aos alunos, tinha 
dimensão que estavam 
envolvidos com a reto-
mada de uma manifestação 
cultural que foi escorraçada 
da capital após as religiões 
de matriz africana serem 
usadas como bode expia-
tório na briga política entre 
Euclides Malta e Fernan-
des Lima (sim, aquele da 
avenida) pelo Governo do 
Estado.

Te n d o  M a l t a  s i d o 
acusado de usar “magia 
negra” praticada por sua 
“ b r u x a  p a r t i c u l a r”  Ti a 
Marcelina para se perpe-
tuar no poder, a população, 
insuflada por uma campa-
nha difamatória nos jornais 
da época, saiu pelo Centro 
d e  M a c e i ó  n a  m a d r u -
gada de 2  de fevereiro, 
véspera do Dia de Iemanjá 
e  d o  p r ó p r i o  c a r n a v a l 
daquele ano, depredando 
e destruindo os terreiros, 
imagens e materiais usados 
nas cerimônias, incluindo 
os tambores. Os religiosos 
também foram espanca-
dos e Tia Marcelina - que se 
recusou a fugir e deixar seu 
terreiro - morreu a golpes 
de sabre.

O carnaval em Maceió 
contava com grupos de 
maracatu arrastando o 
povo no Centro no começo 
dos 1900, porém não mais 
depois do trágico episó-
dio. O silêncio imperou nos 
anos seguintes e foi assim 
até o fim do século XX.

Os tambores do maracatu de volta às ruas
Foi só em 2008 que o 

maracatu voltou às ruas no 
carnaval de Maceió. Convida-
dos por Achiles Escobar para 
tocar atrás do seu O Bicho do 
Jaraguá, o Baque Alagoano fez 
todo o percurso tocando as 
três únicas músicas que seus 
batuqueiros sabiam. Uma 
grande diferença para o ano 
seguinte, quando estrutu-
raram pela primeira vez um 
polo festivo atrás do Mercado 
do Jaraguá e tinham até 
metais para tocar um pouco 
de manguebeat. Em 2010, já 
eram dois maracatus na rua 

para o carnaval, com a divisão 
interna e surgimento do Cole-
tivo Afro Caet&eacute.

A festa de cinco anos do 
Baque Alagoano contribuiu 
para a criação de outro grupo, 
o Coletivo Maracatod@s. A 
este momento, duas Nações 
de Maracatu já estavam estru-
turadas em Maceió, com o 
Maracatu Nação Acorte de 
Alagoas e o Raízes da Tradi-
ção, ligados respectivamente 
aos terreiros de Pai Elias, na 
Grota do Arroz, e de Mãe Vera, 
no Eustáquio Gomes.

Por isso, a mestra Andressa 

Figueiroa, uma das fundado-
ras do Baque e conhecida pelo 
público ao conduzir apresen-
tações com a filha Malu nos 
braços, reforça que o grupo 
é pura resistência. “Nesses 
15 anos, conseguimos alcan-
çar nossos maiores sonhos e  
vamos em busca de sonhos 
maiores. Com respeito, perse-
verança e muito amor por 
nossa cultura e ancestrais”.

Completando o “triunvi-
rato” da maestria do Baque 
Alagoano e suas impressões 
sobre esta jornada, Rômulo 
Fernandes afirma que outra 

palavra que resume os últimos 
anos é perseverança.

“É algo sempre presente, 
porque sempre temos que 
brigar pela manutenção do 
grupo e continuidade do traba-
lho, na busca de ideias novas 
para animar os membros e 
o público, apresentar coisas 
novas e legais sem abrir mão 
de apresentar a cultura popu-
lar alagoana. Por mais que 
eu tenha amor pelo grupo e o 
encare como um filho, se eu 
não perseverar, corro o risco de 
desistir. E desistir do maracatu 
não é uma opção”.

Mariana Lima
Repórter
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  Reação do CSA
Com uma situação mais 
cômoda, o CSA deixou a zona 
do rebaixamento e tentar 
se aproximar do pelotão de 
frente, ou seja, a primeira 
página da tabela de classifi-
cação. Até chegou a ficar em 
sétimo lugar, quando vencia o 
Criciúma, na última partida. 
Ao sofrer o empate, o time 
terminou na décima terceira 
posição, o que não é de todo 
ruim, mesmo com o jogo em 
casa.

  Vasco da Gama
Como não existe jogo fácil, e 
o fácil já foi feito, como diz o 
repórter Walmari Vilela, o CSA 
tem nada mais, nada menos 
pela frente que o Vasco da 
Gama, no Rio de Janeiro. Fácil 
ou difícil só os jogadores do 
CSA vão saber em campo. 
Nada se ganha na véspera. 
Acertando o seu jeito de jogar 
e finalizando com mais preci-

são, o CSA pode sim sair com 
a vitória, mesmo que o clube 
carioca seja apontado como 
de camisa mais pesada.

  Invictos
Impressionante a campa-

nha de ASA e CSE na Série D 
do Campeonato Brasileiro. 
A diferença da invencibi-
lidade dos dois times na 
competição é que o ASA 
venceu seus três jogos, 
sendo o líder absoluto de 
seu grupo. Já o CSE não 

venceu ainda, mas também 
não perdeu. Com três jogos 
disputados, o tricolor de 
Palmeira dos Índios só 
conheceu empates, com 
resultados de 3 a 3; 1 a 1; e 
outro 3 a 3. Pelo menos fez 
bons jogos.

TIME PERDEU quatro partidas seguidas e apenas empatou na estreia.Esportes

O início de competição do 
CRB não é nada bom na Série 
B. Depois da “arrancada” que 
deu na reta final do Alagoano, 
quem olha para esse elenco 
pode até pensar estar vendo 
outro time em campo. Mas é 
que depois do título do Esta-
dual, parece que acabou o 
futebol do Galo.

Em cinco jogos, o Galo 
empatou na estreia, diante do 
Vasco no Rei Pelé, e perdeu os 
outros quatro. Está na lanterna, 
com um ponto. O mais preo-
cupante não são apenas as 
derrotas. É contra quem o time 
está deixando de pontuar. 

Não ganhar de Grêmio, 
Bahia e de outros grandes do 
futebol brasileiro é até aceitá-
vel, dependendo do desem-
penho. Mas reeguer times que 
não ganhavam de ninguém é 
arriscado numa competição 
de pontos corridos e longa 
como é a Série B. 

A Ponte Preta, por exem-
plo, não vencia há 10 partidas, 
quando bateu o time alago-
ano por 1 a 0 no Moisés Luca-
relli. O último adversário [até 
o fechamento desta edição], 
o Novorizontino, não tinha 
nem vencido em 2022. Foi 
rebaixado no Paulistão e só 
tinha um ponto no Brasileiro. 
Conseguiu mais três também 
diante do time regatiano.

“Claro que não é o início 
de competição que nós querí-
amos. Ninguém esperava um 

início tão aquém. A nossa pers-
pectiva de começo de campe-
onato era outra, mas agora a 
gente tem que virar essa chave 
para sair dessa zona de rebai-
xamento que nos incomoda 
muito e com certeza incomoda 
muito o nosso torcedor. É um 
momento que pede silêncio e 
trabalho”, disse Marcelo Cabo. 

E como no futebol brasi-
leiro é comum de ver os técni-
cos “balançando” no cargo 
com resultados ruins e recen-
tes, é esperado que o comando 

técnico do Galo esteja sujeito 
a trocas. Mas, em entrevista 
pós-jogo em Novo Horizonte, 
Marcelo Cabo disse que está 
seguro na posição. “Sinto-me 
respaldado. Tenho conver-
sado bastante com a diretoria. 
É uma fase ruim que a gente 
está vivendo, mas a gente 
tem a convicção de que vai 
reverter esse quadro, mudar 
esse cenário e tirar o CRB 
desse momento que ele está 
vivendo”, opinou. 

Para entender os resul-
tados ruins, é preciso fazer 
algumas avaliações. Mesclar o 
elenco com jovens e experien-
tes jogadores, por exemplo, 
é uma coisa necessária. Mas 
vendo que o time precisa de 
jogadores que cheguem para 
brigar por titularidade, é estra-
nho ver tantos nomes que 
chegam como “apostas”, como 
foi o caso de Fabinho, Wesley, 
Wallace e Gabriel Conceição.

Ao que parece, as contra-
tações são o que tinham para 
o momento que o clube foi 

buscar no mercado. E isso é um 
erro grave no planejamento. E 
foi justamente tentando corri-
gir a rota que a diretoria trouxe 
Uillian Correia e Willie como 
reforços. Além disso, ainda é 
preciso levar em considera-
ção o número de jogadores 
lesionados. Mas, para Marcelo 
Cabo, a perspectiva é de 
melhora.

“A gente vai ter a chegada 
do Uillian Correia e do Willie 
e temos a perspectiva de dois 
ou três jogadores já voltarem  
do Departamento Médico. 
Vamos ter uma equipe mais 
encorpada, trabalhar e forma-
tar um time competitivo. 
Temos que trabalhar o aspecto 
psicológico dos jogadores. 
Uma equipe campeã alagoana 
deve entender que a gente é 
capaz de reverter esse quadro. 
Vamos trabalhar forte inter-
namente e colocar nos treina-
mentos o que a gente entende 
que precisa evoluir para brigar 
pela primeira vitória na Série 
B”, finalizou.

GALO DA PRAIA É o último colocado na classificação e ainda não venceu na Série B do Brasileiro

CRB busca opções para sair 
da fase ruim na Segundona
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DIRETOR EXECUTIVO, Thiago Paes, é o mais cobrado pela torcida do CRB.

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  Cada jogo, um teste de paciência
Por mais que o técnico Marcelo Cabo diga, ou tente explicar, que o CRB vai se encontrar, 
os resultados até agora não deixam nenhuma dúvida quanto à campanha ruim do time 
na Série B do Campeonato Brasileiro. Foram cinco jogos e 1 ponto conquistado, empate 
contra o Vasco da Gama, ocupando a lanterna da competição depois das derrotas para Ponte 
Preta, Náutico, Grêmio e Novorizontino. O próximo jogo será diante do Sampaio Correa, em 
Maceió, com a mesma conversa mole: vencer.
Com a desculpa de que as contusões de alguns jogadores e a chegada de jovens promes-
sas precisam de tempo para recuperação e adaptação, os diretores do futebol e o técnico 
Marcelo Cabo entendem a situação e apostam num curto espaço de tempo para virar o jogo 
e começar a sonhar com o planejamento traçado de subir para a Série A, no ano que vem. Por 
outro lado, os torcedores torcem, pelo menos, para o time ficar na Série B, o que já estaria, a 
essa altura, de bom tamanho.
Pelo sim, pelo não, vencer o próximo jogo é fundamental para, especialmente, o ambiente 
interno do clube e para as pazes com a torcida. Thiago Paes, o executivo de futebol do CRB, 
representa, hoje, a maior rejeição. Quase 100% das broncas e insatisfações recaem sobre o 
jovem dirigente. A todo instante sua cabeça é pedida, mas o presidente do clube garante que 
ele está prestigiado, sem aspas mesmo, e só sai do cargo se quiser, tiver proposta melhor ou 
agir de má fé a frente do CRB.

Thiago Luiz
Estagiário

l É bom que chegue logo a 
reação do CRB no Campeonato 
Brasileiro. A torcida não poupa 
xingamentos para os dirigentes 
e pede a cabeça do presidente, 
diretor de futebol, de alguns joga-
dores e até a demissão de Marcelo 
Cabo. Vencendo seu próximo jogo, 
a ambiente começa a clarear. 
Perdendo, sei não, viu?
l Na verdade, depender de 
jogadores como Richard, Vico, 
Fabinho, Negueba e mais alguns, 
não será tarefa fácil para o CRB. 
Encontrar jogador para resolver, 
está difícil no mercado. O CRB está 
repatriando Willie, que teve uma 
boa passagem pelo clube;
l Cobrar de quem? Essa é a 
pergunta que a maioria faz em 
relação ao grupo de jogadores do 
CRB. Não acredito que a escolha 
seja só de uma pessoa, no caso, 
do Thiago Paes. A palavra final 
é sempre do presidente Mário 
Marroquim, que tem uma junta 
para acompanhar o trabalho do 
futebol no clube;
l Segundo informações, o 
afastamento temporário do 
dirigente Enaldo Marques para 
tratamento de sua saúde tem 
deixado o Marroquim só nessa 
encruzilhada. Entendo que está 
na hora de o CRB fortalecer seu 
grupo de trabalho convocando 
mais pessoas para isso. Fechar-se 
agora, não colabora em nada com 
o projeto do clube.

  ALFINETADAS...
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CRB PRECISA PASSAR PELA BARREIRA
Da má fase em que se encontra para sair da lanterna da Z4



PRIMEIRO DIA DAS MÃES

AMOR DE MÃE é sem igual e à elas desejamos sempre o melhor da vida.

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalhaí
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Isis Malta

e Amélia

ESPERANDO

Mariana Tenório vive o tempo 

da espera pela chegada do 

seu José. Mas nesse Dia das 

Mães já vai ter presente e 

comemoração sim. Papai 

Said que capriche no presente.  

MÃE DE MENINOS

Carla Bastos comemora o 

Dia das Mães com seus 

meninos e o maridão 

Felipe, do jeito que eles 

mais gostam: juntos 

e em casa.

Carol Sanches 

e Isabella 

Adriana Nunes

e Anathércia

Isis, Adriana e Carol vivem neste domingo o seu primeiro Dia das Mães, com 

os seus mais preciosos presentes em seus braços.

TRIO DE MÃES

Emília, Cristina e Christiane, 

três gerações de mães e um 

amor em comum: a dança. 

A história delas se confunde 

com os 50 anos do Ballet 

Emília Vasconcelos. E viva 

a Dança!  
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Inscreva: mais um 
seminário sobre a 

história de Alagoas!

Dois
dedos

de
prosa

Campus/ O Dia mais uma vez divulga atividades de grupos de estudos em articulação com o 
Curso de Especialização de História de Alagoas.  Desta feita,  a realização é do  Grupo de Estu-
dos Alagoas: poder e conhecimento. Uma das suas finalidades consiste em divulgar textos 
elaborados para conclusão de curso, dissertação de mestrado e tese de doutorado e com isto 
ir fomentando a discussão e a produção sobre Alagoas. Agradecemos aos professores-expo-
sitores; é uma honra recebê-los. Desejamos deixar um agradecimento pessoal ao Professor 
Alex Machado, pela coordenação que realizou deste número de Campus e quanto à que se 
refere ao  I Seminário Alagoas: História e Pesquisas. Deve ficar consignado que além de montar 
o Seminário, Alex foi o principal organizador deste de nosso número de Campus/O Dia que 
conta, também, com matéria nossa e com texto do Professor Dr. Amaro Hélio Leite da Silva, a 
falar pela coordenação do Curso de Especialização, enquanto falo sobre o grupo.

Obrigado!
Vamos ler!
Um abraço,

Luiz Sávio de Almeida
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O Grupo Alagoas: poder e conhecimento foi fundado como 
decorrência de discussões acontecidas no Curso de Especiali-
zação em História de Alagoas, ministrado pelo IFAL/Maceió.  Na 
verdade, surgiram dois grupos, com um deles olhando espe-
cificamente para o Oeste. Nós esperamos que ambos contri-
buam para incremento de estudos e pesquisas  sobre Alagoas, 
e, ao mesmo tempo, criem novos campos e apoiem novos 
autores. Índios do Nordeste e Cimi são exemplos de grupos que 
se agregaram, como poderá acontecer com outros.

Estamos diante de atividade de fomento, dando margem 
para maior atividade por historiadores e autores afins. 
Campus/ O Dia se coloca e sempre se colocará na rota de apoio 
às atividades deste tipo, acompanhando e disponibilizando 
informações quanto aos grupos. Estamos diante de uma ativi-
dade que merece intensificação e que terá resultados a curto 
prazo, intervindo na vida intelectual de Alagoas; os cursos e 
seminários realizados têm apresentado uma grande procura, 
especialmente por estudantes e isto vai estimulando a vontade 
de discutir e de produzir. Por outro lado, o grupo ensina que a 
melhor atitude é a de cooperação, que há  grande vantagem 
em se pertencer a um que some generosamente e que veja, nas 
atividades, uma construção do futuro.

Eles não nascem como orientação da Especialização em 
História, tanto que muitas disciplinas não adotaram proce-
dimento pelo menos semelhante. Este foi nosso caminho 
e  atinge, também, a disciplina montada pelo professor Dr. 
Amaro Hélio Leite da Silva. Duas disciplinas possibilitaram 
grupos, mas todas tiveram excelente diálogo com os alunos.

Pouco a pouco uma programação vai se desenhando e se 
fazendo valer, o que requer tempo e, também, com a matura-
ção dos objetivos sendo constantemente avaliada. Este Semi-
nário na certa levará a outros e o grupo espera ainda este ano, 
lançar seu primeiro livro, que está programado para setembro. 
A constância, a avaliação permanente, o incremento  das ativi-
dades têm de marchar com cautela. Não é de afogadilho que se 

pode pensar em expansão; ela tem que ser ponderada e inclu-
sive considerar a possibilidade de recuos.

As metas têm que ser factíveis ao máximo e correlacio-
nadas à capacidade de operação. A velocidade talvez seja o 
elemento mais difícil de ser ponderado. Há pressa, mas ela não 
pode ser inimiga da perfeição e a perfeição em nosso caso, é o 
melhor resultado ponderando-se objetivos e recursos dispo-
níveis. Talvez, mas do que tudo, nos interesse  a constância no 
tempo e um baixo padrão de variações em torno da qualidade 
que, em grande parte, repousa na excelência de quem fala, de 
quem escreve. A qualidade se refere aos membros do grupo e 
às parcerias que se estabelecem.

A cadeia de grupos formada irá sendo paulatinamente 
ampliada e  deve ser visto que se preocupa não somente com 
estudos de natureza historiográfica; ela soma especialistas nas 
áreas de psicologia, arqueologia, linguística, geografia, educa-
ção, literatura, artes e, também, soma e somará campos cien-
tíficos, artes e literatura. É isto que tornará a cadeia de grupos, 
longe do enquistamento institucional; colaborará com ele a 
avançar no campo da intelligentsia e de Alagoas; não me resta 
dúvida que esta seja uma boa estratégia para tratar Alagoas. Os 
grupos e Campus acatam a discussão de qualquer proposição, 
desde que não consagre a violência, o desgaste da normalidade 
constitucional e o combate sistemático às  drogas.

Na realidade, assumiríamos tranquilamente que somos 
apenas parte de um movimento cultural. Sem dúvida dois 
grandes pilares estão postos como apoio de nosso trabalho até 
o momento: o Instituto Federal de Alagoas e a Universidade 
Federal de Alagoas; estamos ampliando nossa posição junto 
à Universidade Estadual de Alagoas; a primeira é um grande 
pilar pela performance em dois campi: Maceió e Piranhas e a 
segunda, pelo Campus/Sertão. É preciso ter cuidado para que 
não se subordine os grupos às instituições;  a cadeia de grupos 
que vai sendo formada, ligar-se-á às instituições que apoiam e 
viabilizam atividades.

Uma estrutura de grupos de estudo

   ARTIGO  |  Luiz Sávio de Almeida Professor
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COMPRE autores alagoanos na Quilombada.

O curso de Especialização em História de 
Alagoas (Ifal campus Maceió) completa um ano 
com destacada presença na vida acadêmica e 
social alagoana. Foram inúmeras atividades de 
formação realizadas dentro e fora da instituição, 
contando, geralmente, com parcerias importan-
tes. Estas se dão de várias formas: constituindo 
grupos de estudos e pesquisa, realizando even-
tos acadêmicos (seminários, cursos e palestras), 
dialogando e trabalhando junto com movimen-
tos sociais, entre outras. 

O curso vem se consolidando e criando uma 
identidade própria, estabelecendo parcerias de 
relevo com grupos de pesquisa e a sociedade 
civil. Dos grupos de estudos, destacam-se o 
Alagoas: poder e conhecimento, Oeste Alagoano: 
ampliando olhares, Índios de Alagoas: cotidiano e 
etnohistória, e o Conselho Indigenista Missio-
nário (Cimi-Alagoas); além da parceria com o 
suplemento Campus (jornal O Dia Alagoas) e 
com o próprio Instituto Federal de Alagoas (Ifal), 
através da Pró-reitoria de Pesquisa e da direção 
do campus Maceió. Nesses doze meses de vida 
lato sensu, o curso desenvolveu ou apoiou uma 
série de atividades de formação e debate sobre 
a história e a realidade alagoana. Com o grupo 
Alagoas, chamamos atenção para a necessidade 
de se discutir o problema da terra, da reforma 
agrária, dos trabalhadores rurais e dos indíge-
nas do nosso estado. Nesse evento, foi também 
fundamental a participação do Núcleo de Estudos 
Afro-brasileiro e Indígena (Ifal Piranhas). Com o 
grupo Oeste Alagoano, contribuímos para colo-
car em evidência a região sertaneja, sua histó-
ria, memória e sociedade. Neste destacamos 
também a parceria com a Universidade Federal 
de Alagoas, especialmente a direção do campus 
Sertão. Já com o Índios de Alagoas, realizamos o 
curso de formação sobre os povos indígenas de 
Alagoas e a pesquisa de campo, voltados para os 

estudantes do ensino superior do Ifal e de outras 
instituições acadêmicas. E, finalmente, com 
o Cimi, começamos a discutir e apoiar alguns 
trabalhos voltados à memória e à história da 
própria instituição.  

Durante esse processo, o suplemento Campus 

foi fundamental na divulgação do curso e publi-
cação de artigos do corpo docente e discente, 
demonstrando a vitalidade e a qualidade da 
produção acadêmica do curso. São textos que 
foram produzidos para as disciplinas e que abor-
dam vários aspectos da história e da realidade 
alagoana, desde a questão indígena, passando 
pela realidade afro-brasileira, até chegar à 
formação do espaço e da economia alagoana.

No próximo dia 13 de maio, o curso dará 
continuidade a essas parcerias ao realizar mais 
um seminário com o grupo Alagoas: poder e 
conhecimento. Trata-se do I Seminário Alagoas: 
História e Pesquisas, o qual irá discutir a Alagoas 
Colonial, com destaque para os seguintes temas: 
As Mulheres sem nome em Alagoas Colonial, com 
a Dr.ª Karolline Campos; A Inquisição em Alagoas, 
com o Dr. Alex Rolim e Alagoas no Pernambuco 
Colonial, com o Dr. Arthur Curvelo. Todos espe-
cialistas no estudo e pesquisa sobre a história de 
Alagoas no período colonial.

Ao promover e/ou apoiar esses eventos, 
entendemos que os grupos que formamos 
contribuam para o conhecimento e o debate de 
temas importantes da nossa formação histórica, 
que são, muitas vezes, engavetados nas prate-
leiras das bibliotecas universitárias e arquivos 
públicos. Desse modo, convidamos a comuni-
dade acadêmica e a sociedade alagoana para o 
diálogo com  autores que estão ajudando a  reno-
var a nossa historiografia. É preciso notar que os 
grupos não pertencem às instituições, mas cola-
boram com elas. São independentes da tutela 
constitucional, são formados por muito poucos 
membros e de coordenação flexível. A unidade 
é garantida por dois fatores: em primeiro lugar, 
o moral e em segundo a capacidade. São estas 
categorias que somam-se em seus componentes 
e que dão constância e sistemática às atividades 
que desenvolvem.

Em outubro de 2011, a Revista de História da 
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro publicou um 
dossiê sobre a Inquisição no Brasil. Textos rápidos 
foram concebidos por nomes já consagrados na 
temática em seus múltiplos recortes. Dentre eles, 
salta à vista uma entrevista feita à historiadora 
Anita Novinsky, onde uma fala chama a atenção:

Tudo ainda está por ser estudado na história da 
Inquisição no Brasil, que atuou do Amazonas ao 
Rio Grande do Sul. Há estados ainda não pesquisa-
dos, completamente virgens, como Alagoas.

A constatação de Novinsky não deve ser lida em 
tom de desrespeito, mas como uma denúncia, 
chamando para a problematização acerca dos 
estudos da Inquisição em localidades ainda com 
poucos ou tímidos estudos.

Sim, denúncia. Pois estudar a Inquisição é 
como adentrar nas entranhas persecutórias da 
sociedade lusitana que se estabeleceu na América. 
A falta de interesse de pesquisa pode fazer cair 
no esquecimento histórias que nos atiçariam 
a propor novas interpretações do passado que 
resultariam em críticas aos valores e normas que 
ainda se conservam desde os tempos coloniais. 
Tal denúncia instiga propostas de mudanças que 
grupos e movimentos sociais debatem na contem-
poraneidade.

 Sim, problematização. Pois a conservação de 
determinados habitus advém do que em tempos 
anteriores chamava-se Ordem Social. Que, no que 
tange o assunto da Inquisição, prezava-se pela 
reafirmação do catolicismo apostólico romano, 
devidamente reforçado com o Concílio de Trento 

no século XVI, para conservar seus dogmas frente 
a “inimigos” como os judeus, os muçulmanos 
e, naquele momento histórico, os protestantes. 
Com a colonização da América, os portugueses 
expandiram seus raios de ação e repressão contra 
as nações indígenas e africanas que cá se torna-
ram a base social e econômica da conquista, mas 
sem deixar de perseguir seus “inimigos históricos” 
como os judeus (cristãos-novos) e os próprios 
costumes pagãos de cunho mágico e sexual que 
continuavam existindo mais ao rés do chão pela 
população lusitana branca.

A historiografia alagoana continua carente de 
análises de diferentes temáticas, e que tenha a 
Inquisição como pano de fundo, mas sem desvin-
culá-la de uma totalidade. Propõe-se, a partir 
daqui, que o esse seminário necessário exponha 
a importância do estudo da Inquisição e da ação de 
sua malha de agentes (Familiares e Comissários do Santo 
Ofício) em Alagoas Colonial, que começou em 1591 com 
as primeiras visitações em Pernambuco, e duraram até 
1820, com a entrega da última carta de Agente do Santo 
Ofício em Alagoas. Torna-se necessário trazer a lume 
as variadas ações de violência material e cultu-
ral sofrida nas vilas ao sul de Pernambuco, para, 
assim, entendermos os meandros da perseguição 
aos crimes de blasfêmia, idolatria, heresia, aliado 
às estruturas da “Pureza de Sangue” e da ortodoxia 
católica.

A comunidade intelectual alagoana não pode 
mais se furtar de aprofundar tais estudos e expô-los 
como fazedores de nosso modo de ser e comportar 
nos dias atuais.

Debatendo Alagoas: sua história e sociedade

Um seminário necessário

   ARTIGO  |  Amaro Hélio Leite da Silva Coordenador da Especialização em História de Alagoas e Professor do Instituto Federal de Alagoas (Ifal/Campus Maceió)

   ARTIGO  |  Alex Rolim Machado Bacharel em História pela Universidade Federal de Alagoas
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GRUPOS E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS DE CAMPUS:
Alagoas: poder e conhecimento

Campus do Sertão – Ufal/Delmiro Gouveia
CIMI: memória indígena em Alagoas

Especialização em História de Alagoas – Ifal/Campus Maceió
Etnohistória indígena de Alagoas

Instituto Feminista Jarede Viana
Neabi – Ifal/Campus Maceió

Neabi – Ifal/Campus Piranhas
Oeste alagoano: ampliando olhares

Encontrar trabalhos sobre a História das mulhe-
res na América portuguesa não é uma tarefa difícil. O 
problema, na verdade, surge quando o historiador se 
vê levado a adaptar suas perguntas às respostas obti-
das nesses trabalhos. Em outras palavras, o problema 
mais comum e perigoso para o pesquisador da Histó-
ria das Mulheres é não ter problema! 

Um estudo sério que parte da perspectiva da 
História das Mulheres como agentes históricos ativos 
deve buscar constantemente se afastar do senti-
mento e/ou do conceito de empoderamento, filho 
de nosso tempo. Em se tratando da documentação 
e história colonial há vestígios concretos da natureza 
condicionante das concessões de poderes às mulhe-
res quando se trata do estudo do século XVIII, sobre-
tudo. Não nos deixemos ludibriar com situações e 
recortes cronológicos e espaciais extraordinários! 
Nem com pedidos de tutoria de filhos, nem com a 
constante ausência dos paulistas (bandeirantes) 
de suas casas, nem com a rebeldia de donzelas que 
insistem em ser freiras! Na maioria das vezes, a regra 
se sobrepõe à exceção! 

As mesmas linhas teórico-metodológicas que 
ensinaram o historiador a identificar as submissões 
disfarçadas – para comprovar as mil e uma utilidades 
dos poderes informais nas mãos de agentes históricos 
subalternizados – são como um caminho de tijolos 
amarelos direcionado para a fragilização da pesquisa.

Nesse sentido, As mulheres sem nome em Alagoas 
Colonial foi concebido como a síntese do exercício 
da problematização do empoderamento dos dias 
atuais (verdadeiro contraste às estatísticas de femi-
nicídio dos últimos anos), já que a História parte do 
presente e não do anacronismo para compreender o 
passado! Essa pesquisa de Dissertação de Mestrado 
– produzida entre os anos de 2015 e 2017 – também 

procurou colocar à prova as submissões disfarçadas 
e calcular social e juridicamente as possibilidades 
e limitações dos poderes informais encontrados na 
historiografia brasileira colonial.

Na Comarca das Alagoas do século XVIII, as 
mulheres sem nome na maior parte das vezes tinham 
nome (até sobrenome!), mas suas identidades esta-
vam debaixo do estatuto jurídico que lhes perten-
ciam. A força de sua testada devoção, o entendimento 
ou sua ‘representação’ de inferioridade perante o pai 

ou o marido e até mesmo a anulação de seu sexo, 
dádiva derivada da idade e da viuvez, parecem ter 
sido poderes informais e bem delimitados quando 
não totalmente insosso. 

Viver de poderes informais, através de alianças 
informais, compondo a História indiretamente, 
sempre embaixo, abaixo, debaixo... Falando nesses 
termos parece uma perda de tempo estudar a 
submissão disfarçada como fenômeno social do coti-
diano colonial. É justamente o contrário! A pesquisa 
histórica fica mais complexa se questionarmos as 
fragilidades dessas subsistências forjadas. Os limi-
tes à ação feminina no século XVIII da Comarca das 
Alagoas caminham lado a lado com a identificação 
de suas possibilidades. 

As mulheres sem nome põe à prova o direito e o 
estatuto jurídico para/da mulher a partir da disse-
cação de documentação colonial de cunho admi-
nistrativo e judicial. A incidência das evidências 
históricas (da Vila de Porto Calvo, de Penedo ou das 
Alagoas) salienta a superestimação do poder infor-
mal e o perigo de sua existência quando a generali-
zação amputa o papel social e político da História! 
A História das Mulheres ainda tem um longo cami-
nho a percorrer, a luta das mulheres por um mundo 
justo e de igualdade ainda tem um longo caminho a 
percorrer. Daí a importância substancial em lembrar 
à sociedade que ela insiste em esquecer. 

O que as mulheres moradoras na Comarca das 
Alagoas tiveram que sacrificar para a manutenção 
mínima de seus interesses? É uma pergunta que deve 
ser feita dentro das concepções das realidades que 
lhes eram contemporâneas. Porque mesmo obser-
vando o distante século XVIII, facilmente percebere-
mos que estamos longe de sermos verdadeiramente 
empoderadas! Existiremos!

A criação da Capitania das Alagoas em 16 de 
setembro de 1817 representa um divisor de águas 
na história do território que compõe o atual Estado. 
Não são poucas as obras que se tentaram interpre-
tar o significado político deste evento. Vista pela 
historiografia clássica de Pernambuco, a emanci-
pação foi associada a uma espécie de “prêmio” aos 
“pernambucanos do sul” que deram passagem, e 
uniram-se, às tropas que vinham da Bahia sufocar a 
Revolução de 1817. Uma interpretação desta natu-
reza desconsidera o que se passava localmente na 
Comarca e que a manutenção da lealdade à Coroa 
poderia ter representado, na verdade, uma opção 
calculada por parte das facções locais e que busca-
ria, na oportunidade, concretizar anseios autono-
mistas de mais longa duração. Foi numa conversa 
que tive com o meu colega Golbery Lessa, que está 
escrevendo um livro sobre o assunto, que percebi a 
importância da questão e de formular outra: afinal, 
do quê, efetivamente, nos emancipamos? A formu-
lação da pergunta leva, invariavelmente, a outras: o 
que justifica o anseio por uma separação do terri-
tório? É possível falar de um “domínio” efetivo de 
Pernambuco antes de 1817? 

Para se buscar um “domínio” de Pernambuco, 
é preciso antes compreender que ele se processa 
em diferentes campos, quais sejam, o econômico, 
comercial, religioso e político-administrativo. Consi-
derando apenas este último, é justificado olhar para 
Pernambuco como um núcleo político formado 
por um conjunto de instituições que tinham sede 

em Olinda ou Recife cujo raio de jurisdição regional 
compreendia também o atual território de Alagoas. 
Portanto, a busca por este “domínio” deve levar em 
conta, necessariamente, as relações estabelecidas 
entre essas diferentes instituições e o território. 

Se é da malha jurídico-administrativa que fala-
mos, por exemplo, a instalação da Comarca em 1712, 
representa uma primeira ruptura, já que os pleitos 
antes apresentados ao Ouvidor de Pernambuco 
passaram a ser julgados por um magistrado régio 
com residência em Alagoas do Sul. Porém, se é das 
estruturas fiscais de Pernambuco, a ligação à alfân-
dega e aos contratadores da praça, que vinham efeti-
vamente cobrar os tributos, manteve-se até 1817. O 
mesmo pode ser dito dos mais altos representantes 
da monarquia no território, os Governadores, cuja 
amplitude de competências não se confina só ao 
mais alto comando militar da capitania, mas abrange 
vários aspectos do que hoje consideraríamos como 
pertencentes à administração civil.

Focando-se nestes últimos, a comunicação 
proposta no I Seminário Alagoas: História e Pesqui-
sas analisa as relações entre os poderes de Pernam-
buco e o território que hoje compreende o Estado 
de Alagoas através do Governo de Pernambuco. 
Tomando como eixo de análise as comunicações 
políticas trocadas no período, serão questionados 
os efetivos meios de intervenção dos governadores 
de Pernambuco sobre o território à luz dos ritmos, 
fluxos, assuntos e modalidades das práticas de comu-
nicação. Além disso, pretende-se demonstrar como 
uma série de questões relacionadas ao governo do 
território dependiam diretamente de mecanismos 
que estavam em mãos dos governadores, como a 
concessão de terras e o provimento de postos mili-
tares, por exemplo.

(Re)-pensar as mulheres em Alagoas Colonial
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