
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL,

Abelardo Nobre, reuniu os agentes da Defesa Civil para alinhar ações que podem ser necessárias no sábado e domingo

Plano de recomposição quer 
reverter prejuízos  causados
à aprendizagem na pandemia

Rui Palmeira discute plano 
de governo com entusiastas 
da cultura popular no Estado

Com mudança 
de técnico, CRB 
está com mais
raça em campo
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entre prefeitura
e as empresas
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or “Caravana Magalu 
iniciou por Maceió a 
pedido do prefeito”,

diz Luíza Trajano
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Governador recebe pressão para 
exonerar coronel Do Valle do CPC

CORONEL DISSE QUE O CHORO É LIVRE PARA QUEM DEFENDE LULA; PAULO DANTAS JÁ DISSE QUE VOTA NO EX-PRESIDENTE

Operacional em suas 
ações policiais – com méto-
dos questionáveis, por sinal 
– o coronel Walter Do Valle 
pode ter  falado demais 
quando, num dos vídeos 
que postou fazendo prose-
lit ismo político usando 
a farda e uma viatura da 
PM, disse que para quem 
defende Lula, o choro é 
livre. Ocorre que o gover-
n a d o r  Pa u l o  Da n t a s  j á 

declarou voto em Lula e sua 
gestão é alinhada com o 
PT em Alagoas. Sem saber, 
Do Valle mandou o gover-
nador chorar. O oficial foi 
nomeado para o Comando 
de Policiamento da Capital 
(CPC). Cargo estratégico 
na PM. Além desse embate 
político-partidário, ainda 
tem a insatisfação de repre-
sentantes de entidades da 
sociedade civil organizada 

que protocolaram ofício 
pedindo de exoneração 
imediata de Do Valle do CPC, 
pela “paz e justiça social” em 
Alagoas. Caberá ao governa-
dor Paulo Dantas acolher 
um defensor ferrenho do 
seu maior opositor político 
ou manter na sua gestão um 
oficial ativista da extrema 
direita, dos atos antidemo-
cráticos no País e defensor 
do bolsonarismo.   Página 3

A Defesa Civil de Maceió 
está de prontidão desde a 
manhã de sexta-feira (20) 
devido à previsão de fortes 
chuvas na cidade. Uma 
mensagem enviada por SMS 
orienta aos moradores que 
residem nas áreas de risco a 
deixarem suas casas e procura-
rem local seguro. Para sábado 
(21), muitas nuvens com 
pancadas de chuva e trovoa-
das isoladas e, para domingo 

(22), a previsão é de muitas 
nuvens com possibilidade 
de chuva isolada. “É impor-
tante que a população esteja 
atenta para evitar o pior. Há 
possibilidades de alagamen-
tos e movimentação de massa 
nas encostas”, esclareceu 
Abelardo Nobre, coordenador 
geral da Defesa Civil. O Centro 
Integrado de Monitoramento 
e Alerta da Defesa Civil (CIMA-
DEC) recebeu o aviso meteo-

rológico da Sala de Alerta da 
Secretaria do Meio Ambiente 
e dos Recursos Hídricos do 
Estado de Alagoas (SEMARH) 
acerca de potenciais grandes 
acumulados. “Já acionamos as 
demais secretarias para reali-
zarmos um trabalho conjunto 
a fim de termos resposta 
rápida nas ocorrências que 
possam surgir”, acrescenta o 
diretor operacional, Anderson 
Daniel.

CORONEL DO VALLE 
Enfrenta resistência dentro e fora da PM; ele pode perder cargo no CPC

Defesa Civil emite aviso para 
fortes chuvas no fim de semana
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História: índios
em Alagoas

Dois
dedos

de
prosa

Este texto de autoria de Jadson Ramos Queiroz foi encaminhado a Campus/O Dia 
pelo professor Amaro Hélio Leite da Silva. Foi escrito para a disciplina sobre a Histó-
ria dos Índios em Alagoas, ministrada pelo referido professor no Curso de Especializa-
ção em História de Alagoas, campus IFAL/Maceió. Trata-se de material produzido por 
Jadson Ramos de Queiroz, discente do curso e com graduação e mestrado em História. 
Campus/O Dia agradece ao professor e ao autor.  

Vamos ler!
Um abraço,

Luiz Sávio de Almeida
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PRESIDENTE DA REPÚBLICA é excelente no culto à estupidez.

2 O DIA Alagoas

Expressão
EDITORIAL

De pai para filho - a família do Presidente se especializou 
em atacar a democracia. O espancamento ao sistema 
democrático, que tanto os beneficia, acontece todos os 
dias, de todas as formas e com todo o cinismo que uma 
família descompromissada com a verdade pode culti-
var. Desde os inúmeros pronunciamentos do chefe do 
Executivo, defendendo torturadores, ataques ao Judi-
ciário e apelo à volta do AI 5, com o patrocínio da família; 
e os questionamentos às urnas eletrônicas, o sistema 
democrático que vigora no país vem sofrendo fadiga. 

No que diz respeito ao sistema de votação, está em 
pleno vapor o projeto macabro que visa desestabilizar 
o já consagrado uso das urnas eletrônicas no país. Essa 
proposta nasce lá atrás, após a vitória em 2018. Prevendo 
que nada faria de novo na política e, portanto, temendo a 
não reeleição, começou no início de seu mandato, a plan-
tar a semente da dúvida, em um sistema que ao longo de 
sua trajetória só lhe trouxe vitórias. Entre avaliações de 
que o sistema é seguro e palpites que as urnas eletrônicas 
podem ser fraudadas, a última ideia perdura como uma 
espécie de mantra que os mantem na expectativa de 
tumultuar o processo eleitoral. 

Expectativa alimentada nesta semana pelo filho Sena-
dor.  Agora ele questiona justamente o sistema de urnas 
eletrônicas que o levou ao cargo com mais de quatro 
milhões e trezentos mil e votos. Em entrevista, na última 
quarta, 18, o filho 01, como é conhecido o Senador, afir-
mou que o “TSE tem que garantir um processo seguro”. 
Como destacado, o objetivo é plantar entre os eleitores a 
figura da dúvida e ressuscitar o voto impresso, proposta 
já enterrada pelo Congresso e que os bolsonaristas 
vislumbram ser a tábua de salvação de seus candidatos 
ao voto.  

Nesse aspecto, o Presidente é um “visionário”. “Previu”, 
desde o princípio, que nada acrescentaria de positivo ao 
país. Entendeu que sua ascensão não passou de um mero 
golpe de sorte, patrocinado por uma elite interessada, 
não no país, mas em seus objetivos pessoais e contando 
com a narrativa de combate ao mal, diga-se PT e Lula, 
forjada por uma imprensa vendilhona da pátria. Dessa 
forma, atacar as urnas e promover o caos é a única saída 
para este governo, cuja incompetência aflora aos olhos e 
que não admite a derrota.  

Em suas visões, nada difíceis de serem interpretadas, 
o Presidente sempre soube de sua incapacidade como 
gestor. Se não estiver falando da família, todos bem 
arranjados por sinal e com recursos públicos, a única 
coisa que sabe gerir é o culto à estupidez. Estupidez que 
o faz adorar torturadores, ser infiel às normas militares, 
abraçar de peito aberto a bandeira americana como se 
fosse a nacional, enfim, tudo o que um desequilibrado 
pode fazer: chutar as canelas alheias só para chamar a 
atenção.  assim, tem-se na presidência um “visionário” 
que só enxerga do joelho para baixo e que sem visualizar 
o seu país, em toda a sua grandeza, o faz pequeno todo 
dia com seu “olhar” cego.

“Visionário” 
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EXPEDIENTE

Dona Helena nasceu no início da década de 50. Em 1954 
para ser mais específico. Segundo ela relata, sua infância 
foi muito triste. Na verdade, foi uma fase de sua vida consi-
derada triste, desastrosa e torturante. Desde os 05 anos de 
idade foi obrigada a trabalhar na lavoura e na roça para 
ajudar a mãe, viúva com 5 filhos. Por ter uma vida, sua mãe 
era sempre muito rígida e ríspida na educação dos filhos. 
Batia nas crianças por motivos fúteis. Bastava alguém 
quebra um utensílio doméstico com um copo uma xícara, 
acidentalmente, que sua mãe quebrava o restante em suas 
cabeças.

Certo dia, aos 07 anos, dona Helena estava passeando 
com suas irmãs. Passou pela casa de um dos compadres 
de sua mãe. Alguns dias depois, o compadre encontrou a 
mãe de Dona Helena e reclamou que não foi cumprimen-
tado por ela quando passou na frente da casa dele. Por este 
motivo, dona Helena levou uma surra tremenda. Se sua 
mãe estivesse conversando com um adulto e por ventura 
fizesse qualquer pergunta, a surra estava garantida. Ou se 
sua mãe pedisse para ela carregar peso e ela dissesse que 
não aguentava, a pancadaria era certa. E assim foram sua 
infância e adolescência, cheias de pancadas, surras, igno-
rância. 

Dona Helena se casou aos 15 anos para fugir do sofri-
mento que sua mãe lhe causava com a violência física. 
Teve 05 filhos e os criou também com rigidez. Batia nas 
crianças com frequência e acredita até hoje que panca-
das e surras fazem as crianças ficarem temerosas aos 
adultos e assim são mantidas na rédea. Descarta total-
mente o diálogo e a escuta. Estão incutidas em seu íntimo 
que a melhor forma de educar filhos e netos é através da 
“lapada”, como ela mesma aconselha. Atualmente ela 
ajuda na criação de um neto de 09 anos enquanto sua filha 
trabalha os três horários. Usa os gritos, as palmadas e as 
ameaças de pancadaria como instrumentos eficazes para 
conter as impulsividades do neto. Triste engano. Seu neto é 
desobediente, teimoso, ríspido, cabuloso. Não atende aos 
pedidos e solicitações de favores dela. Ela, furiosa, grita, 
ameaça, chora de desgosto, bate nele. Todavia, concede 
todos os desejos dessa criança, deixando-o usar desenfre-
adamente o celular, permitindo que abuse das guloseimas 
e tome decisões incabíveis. 

Há um conflito de gerações. Na verdade, o tempo é dinâ-
mico. A forma de educar também. Adequações cabem em 
todas as épocas. Não se deve tomar decisões pautadas em 
vivências e experiências do passado, apenas. Contudo, tais 
vivências e experiências devem servir para inspirar e ratifi-
car ou retificar melhorias no cotidiano de todo individuo, 
independente de sua idade ou fase da vida.

Conflitos entre gerações

   ARTIGO  |  Elly Mendes *

* ellymendes71@gmail.com



A Prefeitura de Mare-
chal Deodoro está sendo 
acusada de contratar cerca 
de 70 ‘servidores fantasmas’, 
contemplados com cargos 
comissionados, com altos salá-
rios, mas nunca deram um dia 
de serviço. A denúncia foi feita, 
nas redes sociais, pelo vere-
ador Jorge Mello (Pros), mas 
até sexta-feira (20) o Ministé-
rio Público não tinha tomado 
conhecimento. De acordo com 
a assessoria do MP Alagoas, 
assim que receber a denúncia, 
o órgão ministerial vai tomar 
as providências cabíveis, mas 
o vereador precisa apresentar 
provas.

O prefeito Cláudio Roberto 
Ayres da Costa, o Cacau (MDB), 
negou qualquer irregularidade 
na contratação dos servido-
res, bem como nas atividades 
desenvolvidas por eles nos 
cargos para os quais foram de 
contratados. Em nota oficial 
à imprensa, Cacau informou 
“que os funcionários desem-
penham suas atividades coti-
dianamente de forma interna 
e externa, a fim de atender de 
forma satisfatória os anseios de 
toda a população”.

No entanto, o vereador 

Jorge Mello mantém a denún-
cia e diz que tem como provar 
as irregularidades. Segundo 
ele, para atender às investidas 
dos vereadores governistas, 
o prefeito Cacau teria criado 
cerca de 70 cargos comissio-
nados, que foram partilhados 
com a bancada governista, 
“com a nomeação de servido-
res que nunca trabalharam 
para a municipalidade, nos 
cargos para os quais foram 
nomeados”.

O vereador explicou que 
a denúncia tem como base 
informações no Portal da 
Transparência, que qual-
quer cidadão pode ter acesso, 
por meio da internet. Essas 
informações dão conta da 
existência dos cargos e das 
nomeações, mas numa busca 
rápida, junto às secretarias e 
demais órgãos da municipali-
dade, o vereador não localizou 
esses servidores. Por isso, deci-
diu trazer o assunto à tona, 
já que teria detectado a exis-
tência de vários “funcionários 
fantasmas” lotados na Prefei-
tura.

Jorge Mello gravou um 
vídeo com a denúncia e espera 
agora que tudo seja investi-
gado, tanto pela Câmara Muni-
cipal de Marechal Deodoro, 
como pelos órgãos de fiscali-

zação e controle. No vídeo, o 
vereador diz que – exercendo 
seu papel fiscalizador, como 
representante do legislativo 
municipal – percorreu alguns 
órgãos da Prefeitura, inclusive, 
a sede do Poder Executivo, 
procurando saber onde esta-
vam os servidores nomeados 
pelo prefeito, mas não teria 
encontrado ninguém.

Entre as provas apresen-
tadas por Jorge Mello está o 
caso de um servidor contra-
tado como chefe de gabinete 
do vice-prefeito, ganhando 
cerca de R$ 6 mil de remune-
ração, sem que exista de fato 
um gabinete do vice-prefeito, 
Walter Avelino (PL). Ou seja, o 
servidor teria sido nomeado 
para um cargo fictício, pois, 
segundo o vereador, nem gabi-
nete o vice-prefeito de Mare-
chal tem. No vídeo, Jorge Mello 
explica esse caso: 

“Ficou claro e evidente 
que o prefeito usa cargos em 
comissão para beneficiar 
amigos e correligionários 
políticos. Vários servidores 
do município, sobretudo, os 
efetivos, amargam anos sem 
receber um reajuste decente. 
Enquanto isso, os amigos do 
prefeito [Cacau] recebem 
pequenas fortunas sem dar 
um dia de serviço”, denunciou.

“Quem não gostar, o choro 
é livre”. A declaração se refere a 
críticas feitas ao ex-presidente 
Lula e foi feita é coronel PM 
Walter Do Valle Melo Júnior – 
nomeado para o Comando de 
Policiamento de Capital (CPC) 
da Polícia Militar. Trata-se do 
comando mais importante 
abaixo do comandante-geral. 
A declaração do coronel, que 
se declara patriota e bolso-
narista – num dos milhares 
de vídeos que ele faz usando 
a farda, a viatura, as armas e 
o expediente da PM – vai de 
encontro ao posicionamento 
político do governador Paulo 
Dantas, que já declarou apoio 
a Lula. O chefe do CPC da PM 
pode mandar o governador 
chorar, por que o choro é livre?

Do Valle – um oficial 
bastante operacional, mas 
que se excede no narcisismo 
que pratica todos os dias 
usando a estrutura da corpo-
ração – tem a rejeição da 
maioria do Alto Comando da 
PM. Por isso, teve dificuldades 
em “achar” um subcoman-
dante do CPC. Muitos oficiais 

deram desculpas esfarrapa-
das e declinaram do convite. 
Sobrou para tenente-coronel 
Glemerson, que estava há 
uma semana no 5º Batalhão. 
Sem experiência nenhuma, o 
TC Glemerson vai pegar uma 
“bomba chiando”.

Sobre a posição político-
-partidária de Do Valle, ele 

é livre para escolher. No 
entanto, a PM é uma insti-
tuição do Estado e já é ponto 
pacifico que se configura 
transgressão disciplinar que 
prevê punição ao policial mili-
tar que faz política usando a 
estrutura da corporação. Ele 
sabe disso. Mesmo assim, 
faz e acontece fardado com 
gravações de vídeos debocha-
dos sobre política, no apoio ao 
Presidente da República e nas 
agressões ao ex-presidente 
Lula.

Associações reagem
Vítimas do comporta-

mento truculento do coro-
nel em operações policiais já 
ocorridas em Alagoas, repre-
sentantes de 37 entidades 
– entre Igreja, Movimentos 
Sociais e Religiosos, Partidos 
Políticos, Centrais Sindicais e 

Coletivos – reagiram imedia-
tamente à nomeação de Do 
Valle para o CPC. Em nota 
de protesto e indignação, as 
entidades que subscrevem 
o documento justificam a 
iniciativa e pedem paz e justiça 
social para todos. “...Exigimos 
em nome da paz e da justiça 
social a imediata exoneração 
do Coronel Do Valle. Basta de 
alimentar personalidades que 
usam da violência oficial para 
enfraquecer a democracia”, 
diz a nota.

O documento foi proto-
locado na sexta-feira (20) no 
Palácio República dos Palma-
res. Agora, não se trata mais de 
um esperneio das entidades. 
Mas de um pedido oficial de 
37 entidades que represen-
tam pessoas e que deve ser 
respondido pelo governador 
Paulo Dantas.  

OFICIAL USA ESTRUTURA DA PM para defender adversário politico do governador.Poder
NOMEADO PARA O CPC DA PM, Oficial é defensor ferrenho do maior opositor do Governo de Alagoas

Do Valle no CPC é incoerência
no Governo de Paulo Dantas
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Deraldo Francisco
Repórter

  DENÚNCIA DE VEREADOR

Prefeitura de Marechal teria   
70 “servidores fantasmas”

Ricardo Rodrigues
Repórter

   NO PLANO DE GOVERNO

Rui dialoga com segmento 
cultural para “o futuro”

O pré-candidato a 
governador de Alagoas, 
ex-prefeito de Maceió Rui 
Palmeira (PSD) se reuniu 
com 70 representantes de 
segmentos e instituições 
culturais para discutirem 
a elaboração de políticas 
públicas de cultura para 
o seu plano de governo. 
Segundo Rui, um encon-
tro positivo, onde a base 
das sugestões foi o entro-
samento do poder público 
e cultura interiorizada.

Em seus dois manda-
tos de prefeito de Maceió, 
Rui Palmeira promo-
veu a recomposição dos 
conselhos na cultura, 
criou editais, resgatou 
os folguedos, valorizou a 
cultura raiz da capital e 
aproximou o segmento do 
poder público. “Levamos 
a cultura para dentro das 
escolas, para as comuni-
dades, ampliamos conhe-
cimentos e enaltecemos 
nossa história”, destacou o 
pré-candidato.

“O resultado da nossa 
conversa foi produtiva, 
voltada para o melhor 
que Alagoas tem em sua 
cultura. O mais impor-

tante é manter em nosso 
plano a democratização 
das políticas públicas 
culturais”, acrescentou 
Rui Palmeira, que está 
conversando com todos 
os segmentos produtivos 
de Alagoas para formar 
seu plano de governo para 
o estado. “A cultura é uma 
das nossas prioridades”, 
enfatizou.

O ex-presidente da 
Fundação Cultural de 
Maceió (Fmac), Viní-
cius Palmeira, participou 
da reunião e reforçou a 
importância que tem a 
cultura para o programa 
d e  g ov e r n o  d e  R u i 
Palmeira.

Ex-prefeito 
de Maceió se 

encontrou 
com 70 

entusiastas 
da cultura

CORONELDO VALLE

Teve a sua exoneração reivindicada por 37 entidades da sociedade civil



Os dois anos de pande-
mia do COVID-19 trouxeram 
impactos imensuráveis em 
nossas vidas. Na Educação 
não foi diferente e o distancia-
mento social que salvou vidas 
do contágio teve também um 
efeito negativo na aprendi-
zagem dos estudantes e no 
aspecto socioemocional de 
toda a comunidade escolar. 
Agora, é chegado o momento 
de reverter essas perdas 
e, para isso, o governo de 
Alagoas, por meio da Secre-
taria de Estado da Educação 
(Seduc), criou um grande 
plano de recomposição de 
aprendizagens.

A iniciativa foi apresen-
tada durante evento no Palá-
cio República dos Palmares 
com a presença do governa-
dor Paulo Dantas; da secre-
tária de Estado da Educação, 
Roseane Vasconcelos; de 
técnicos da Seduc e professo-
res contratados da rede esta-
dual de ensino.

“No início da pandemia, 
nossa principal preocu-
pação era fazer com que o 
nosso aluno não perdesse o 
vínculo com a escola e, desde 
então, temos empreendido 
incansáveis ações de busca 
ativa para trazer de volta os 
evadidos. Depois, quando 
foi anunciado o retorno das 
aulas presenciais, buscamos 
adequar nossas escolas para 
cumprir todas as exigências 
de segurança sanitária. E, 
agora, estamos no momento 
de recuperar as perdas ocasio-
nadas por estes dois anos de 
pandemia e, para isso, preci-
saremos do engajamento de 
todos”, afirmou a secretária de 
Estado da Educação, Roseane 
Vasconcelos.

O plano é composto por 

quatro programas: progres-
são parcial, voltada para 
os estudantes que foram 
promovidos de uma série 
para outra, mas que não 
obtiveram média de aprova-
ção em determinadas áreas; 
Foca no Enem, direcionado 
para as turmas de 3ª série 
do ensino médio se subme-
terão ao Exame Nacional do 
Ensino Médio este ano; labo-
ratórios de aprendizagem, 
onde os alunos terão um 
acompanhamento especial 
para as disciplinas onde mais 
apresentam dificuldade e o 
professor eventual, docen-
tes que ficarão à disposição 
da escola para o desenvol-
vimento de atividades que 
evitarão a ociosidade dos 
estudantes. Essas atividades 
serão conduzidas por profes-
sores temporários da rede 
nos contraturnos (horários 
contrários aos das aulas dos 
estudantes) e também aos 
sábados.

“Estamos trabalhando 
nestas ações desde o final de 
2020, quando publicamos 
a portaria do continuum 
curricular e, naquela época, 
decidiu-se que, em virtude 
dos problemas causados 
pelo fechamento das escolas, 
não adotaríamos a prática 
da reprovação. Ano passado 
também tivemos a aplicação 
de avaliações de larga escala 
que nos deram um diagnós-
tico das principais dificulda-
des apresentadas por nossos 
alunos. Por isso, a partir do 
mês que vem, já teremos estas 
quatro ações em andamento 
para sanar estes déficits de 
aprendizagem”, adiantou 
o secretário executivo da 
Educação, José Márcio de 
Oliveira, informando ainda 
que os professores lotados 
nestas ações passarão por 
formação.

EDUCAÇÃO VAI RECEBER

Reforço de professores contratados especialmente para os programas

PAULO DANTAS ANUNCIOU

A criação de um plano para recomposição da aprendizagem; serão quatro novos programas do Governo do Estado

APRENDIZADO: Objetivo é reverter perdas na Educação devido à pandemia.Estado
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AS AÇÕES TERÃO Início a partir de junho através de quatro novos programas e com a participação de professores contratados

Educação terá um plano de 
recomposição pós-pandemia

Ana Paula Lins
Agência Alagoas
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OBJETIVO é levar micros, pequenos e médios 
varejistas para o mundo do comércio eletrônico.Mercado

PREFEITO JHC reuniu-se com Luiza Trajano para potencializar oportunidades aos pequenos comerciantes maceioenses
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O prefeito de Maceió, JHC, 
recebeu a visita de Maria Luiza 
Trajano, uma das mulheres 
mais influentes do mundo, 
segundo o jornal britânico 
Financial Times, e atual presi-
dente do Conselho de Admi-
nistração do Magazine Luiza. 
Segundo Luiza, a pedido de 
JHC, a empresa iniciou na 
quinta-feira passada, pela 
capital alagoana, a ‘Caravana 
Magalu’. O objetivo é levar 
micros, pequenos e médios 
varejistas para o mundo 
do comércio eletrônico. O 
prefeito e a empresária se 
reuniram no mês passado em 
São Paulo, onde dialogaram 
sobre empreendedorismo 
e estímulo ao crescimento 
econômico e social da popu-
lação.

“Luiza Trajano esco-
lheu Maceió para sediar o 
primeiro projeto, que é a 
Caravana Magalu. Fico lison-
jeado e agradecido por esse 
momento. Você é uma refe-
rência por ser mulher e para 
nosso país, que empreende e 
que saiu de baixo. É um prazer 
trazer você para formalizar e 
estimular os nossos empreen-
dedores, com os seus depoi-
mentos que nos incentivam”, 
destacou o prefeito JHC.

A empresária disse que a 
iniciativa vai passar por todo o 
Brasil, no entanto a ação tem 
o seu pontapé em Maceió, 
devido ao momento econô-
mico, de geração de renda, 
além das possibilidades que a 
capital alagoana tem propor-
cionado aos empreendedo-
res.

“Escolhemos Maceió para 
ajudar vocês a digitalizar os 

serviços e vou ser madrinha 
do seu negócio. Vou estar com 
vocês e uma equipe muito 
legal para falar do mercado 
digital e ajudar vocês a vender 
mais. Parabéns, prefeito 
JHC, por estar investindo 
no empreendedorismo, que 
gera tanto emprego, prin-
cipalmente nas pequenas 
empresas”, disse Luiza Trajano 
durante o encontro com o 
prefeito.

A visita da empresária 
ao prefeito de JHC também 
contou com um leque de 
informações sobre os feitos da 
gestão municipal que melho-
ram a vida do maceioense, a 
exemplo da construção do 
Parque da Lagoa, no Vergel do 
Lago, que está começando a 
transformar a realidade dos 
moradores; a criação do Gabi-
nete de Políticas Públicas para 
Mulheres; aluguel Maria da 

Penha, entre outras ações já 
postas em prática.

Inovadora
Luiza Trajano é uma das 

100 pessoas mais influentes 
do mundo, segundo a revista 
americana Time, e uma das 
mais ricas, de acordo com 
a Forbes. Ainda segundo a 
Forbes, em 2021, a empresária 
conta com um patrimônio de 
R$ 23,5 bilhões.

Em 2020, a Câmara do 
Comércio Brasil-Estados 
Unidos homenageou Luiza 
Trajano com o prêmio Person 
of The Year (Personalidade do 
Ano) graças ao seu poder de 
inovação e crescimento que 
colocou o Magazine Luiza 
entre as maiores varejistas do 
Brasil. O Magalu conta, atual-
mente, com mais de 1.000 
lojas distribuídas em 16 esta-
dos do Brasil.

Caravana e 
e-commerce
A “Caravana Magalu” está 

na capital alagoana desde 
o sábado, com o objetivo 
de levar micro, pequenos 
e médios varejistas para o 
mundo do comércio eletrô-
nico. Os empreendedores e 
interessados serão recebi-
dos na “Carreta Magalu”, que 
ficará estacionada na praia 
de Pajuçara, até a terça-feira. 
A equipe de marketplace da 
companhia estará à disposi-
ção para tirar dúvidas e expli-
car como fazer vendas pela 
internet. O posto de atendi-
mento também vai ofere-
cer serviço de formalização 
para comerciantes que ainda 
não têm CNPJ. Três vans da 
companhia vão circular pela 
capital oferecendo os serviços 
aos varejistas da cidade.

“Caravana Magalu iniciou por 
Maceió a pedido do prefeito”

Secom Maceió



O  D e s b u r o c r a t i z a 
Maceió surgiu da necessi-
dade de expandir a atua-
ção estatal, aproximando 
a Prefeitura das empre-
sas, algo que até então era 
muito limitado. Com uma 
comunicação clara e auto-
matizada, esses empreendi-
mentos são acompanhados 
e capacitados pelo Muni-
cípio, o que garante mais 
agilidade nos trâmites e 
ações que dependem da 
Prefeitura. 

Um dos idealizadores do 
Desburocratiza, Gilberto 
Me i s t e r,  e x p l i c a  q u e  o 
projeto traz como benefício 
reduzir o tempo gasto nas 
fases cruciais para a manu-
tenção de uma empresa.

“As empresas precisam 
interagir com regularidade 
com o governo e, muitas 
vezes,  o caminho não é 
claro e os procedimentos 
são complexos, como em 
alterações cadastrais ou 
verificações de regulari-
dade”, conta.

Automação
Pe l o  De s b u ro c ra t i z a 

Ma c e i ó ,  o  Mu n i c í p i o  é 
quem entra em contato com 
essas empresas de forma 
automatizada, reduzindo, 
assim, custos com atendi-
mento presencial, vanta-
gem descrita em diversos 
estudos sobre transforma-
ção digital.

“Parte do nosso atendi-
mento passou a ser auto-
matizado, ficando ainda 
mais rápido, e com a comu-
nicação eletrônica, o tempo 
dessas etapas foi diminu-
ído consideravelmente’’, 
confirma Meister.

“O DESBUROCRATIZA democratizar o acesso à informações para as empresas e de 
se antecipar às dúvidas e necessidades que possam surgir’’, diz Ermerson Amancio.Cotidiano

AGILIDADE

“Parte do nosso atendimento passou a ser automatizado, ficando ainda mais rápido”, destaca Emerson Amâncio
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Como é feitoesse trabalho junto às empresas?

A Prefeitura entra em 
contato com as pessoas jurí-
dicas do Município, na etapa 
seguinte à formalização, por 
meio de um canal infor-
mativo sobre assuntos de 
interesses desses negócios, 
como risco de atividades, 
licenças, número de inscri-
ção, notas fiscais e empre-
endedorismo. Tudo feito de 
forma eletrônica e rápida.

A média de mensagens 
é definida pela ocorrência 
de formalizações, que hoje 
registra cerca de 35 mil por 

ano, sendo esta a quantidade 
inicial de envios feitos anual-
mente. Essas mensagens 
ainda incluem uma pesquisa 
de satisfação sobre o conte-
údo oferecido, que hoje 
obtém resultado de mais de 
90% de clientes satisfeitos ou 
muito satisfeitos.

O diretor de empreende-
dorismo da Secretaria Muni-
cipal de Economia e um dos 
idealizadores do Desburo-
cratiza, Emerson Amancio, 
explica que a meta é estabe-
lecer contato com todos os 

estabelecimentos de Maceió 
enviando, pelo menos, uma 
mensagem ao ano. 

“É uma forma de demo-
cratizar o acesso à infor-
mações relevantes para as 
empresas e de se antecipar 
às dúvidas e necessidades 
que possam surgir’’,  diz 
Amancio.

Outra medida encontrada 
pelo Desburocratiza foi a de 
ampliar os serviços gratui-
tos oferecidos pelas Salas do 
Empreendedor, que conta 
hoje com quatro postos de 

atendimento presencial e 
remoto, por telefone e What-
sapp, e registra, só nos últi-
mos 15 meses, mais de 16 mil 
atendimentos. 

“As salas são como uma 
porta de entrada, um espaço 
onde as empresas podem 
contar com a Prefeitura 
para receber orientação. 
É também uma forma de 
identificar o papel dessas 
empresas como agentes do 
desenvolvimento econô-
mico de Maceió’’, conclui 
Emerson Amancio.

DESBUROCRATIZA MACEIÓ aproxima poder público e simplifica contato com empreendimentos e negócios

Projeto facilita comunicação 
entre prefeitura e empresas

Secom Maceió
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ESTILO
SUA VIDA pode ser uma comédia, uma aventura ou uma história 
de superação, sucesso e amor. Mas pode ser também um drama, 
uma tragédia ou a monotonia da não mudança. (Aldo Novak)

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista social e jornalista

Sociedade com

IN DESTAQUE | 

A maravilhosa e 

elegante Valleska 

Barbosa, esposa 

do empresário 

Wellison Barros, 

ilustrando a 

coluna desta 

semana.

NEWS, NEWS |

O alagoano e 

talentoso cantor 

maceioense Pedro 

Henrique 

@issoepedro-

henrique de 13 

anos,  representa 

Alagoas no reality 

musical da TV 

Globo The Voice 

Kids 2022. #sú-

total

TIM TIM | 

O empresário 

Maxwell Idalino, 

leiam Massague-

irinha Arapiraca, 

em click com 

o vereador Zé 

Carlinhos e o 

atual governa-

dor de Alagoas 

Paulo Dantas. 

#aplausos

PODEROSO |

O modelo e 

personal trainer 

Lázaro Claudino, 

em click especial 

para a coluna.
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  FEIRA VIRTUAL DE 
ESTÁGIOS E EMPREGOS
Entre os dias 24 e 26 de maio, acontecerá 
a 6ª Edição da Feira Virtual de Estágios e 
Empregos, onde alunos e ex-alunos da 
Faculdade Estácio, estudantes de outras 
instituições e profissionais tarão infor-
mações quem deseja se reposicionar ou 
se inteirar das tendências do mercado de 
trabalho. Para acessar o conteúdo, os inte-
ressados devem fazer o pré-cadastro por 
meio do site https://www.carreirasedu.
com.br/feiradeestagios#Formulario. 
O evento contará com palestrantes de 
várias empresas importantes, como a 
Sony, Dasa, Ambev, Microsoft Brasil, entre 
outros. Além disso, serão ofertadas mais 
de 150 mil vagas, tanto presenciais quanto 
híbridas e remotas. Algumas oportunida-
des não terão exigência de diploma.

  ANIVERSARIANTES 
DA SEMANA
Um brinde +QESPECIAL aos amigos 
aniversariantes da semana, leiam: 
Valdeildo Silva, Jana Barbosa (22), Jenil-
son Mota, Vera Calheiros, Jadson Silva 
(23), Waldencio Márcio, Karina Regina 
(24), Paulo Otávio, Damião Messias 
(25), Danillo Santos, Isabel Solange (26), 
Evandro Silva, Jimme Costa (27), Breno 
Albuquerque, José Barbosa vulgo Edinho, 
Rosa Maria Nunes (28).#parabéns

TODO ELA | 

Quem aterrizou com luxo na bela 

capital alagoana na quinta-feira 

passada foi a gata das gatas Nicole 

Bahls, que arrasou com o seu look, 

carisma e elegância no festerê luxu-

oso da empresária Angela Maciell. 

#puroluxo

  Alavantú 
Gerontológico
Uma das danças mais tradicionais dos festejos 
juninos e queridinha do segmento idoso, a 
quadrilha junina dos diversos clubes e grupos 
da terceira idade alagoana, tem nesses últimos 
dias do mês de maio intensificado os ensaios 
para fazer bonito nas suas diversas apresen-
tações. A dança é oriunda da Europa, os trajes 
são devidamente caracterizados, os passos, 
coreografados. A presença da zabumba, triân-
gulo e sanfona é essencial. A quadrilha é uma 
das danças que mais marcam a festa junina e a 
tradição nordestina. A quadrilha junina é uma 
atividade muito importante para os brincantes 
de idades avançadas, já que tende a beneficiar 
o corpo e a mente e garante a socialização 
entre os idosos. Outro destaque importante 
é que por meio dos ensaios que são verda-
deiras festas antecipadas, as pessoas idosas 
podem mostrar seus talentos, confeccionar as 
próprias roupas, exercendo sua autonomia e 
empoderamento. As canções juninas tradicio-
nais são exploradas como uma terapia memo-
rial, logo que traz lembranças emocionantes 
da infância e da juventude. Para alguns quadri-
lheiros e para algumas quadrilheiras de plan-
tão, a retomada dos festejos juninos depois 
de dois anos de reclusão, vai ser ingrediente a 
mais, pois além de comemorar o tradicional e 
amado São João, ainda vai dar um alavantú na 
vida.   

  Cortinas de 
Pérolas Não Fecham!
Com um mix de atrações culturais excitantes e 
espetaculosas, o evento intitulado como Corti-
nas de Pérolas Não Fecham, vai reunir dança, 
dinâmica teatral e show musical. O combo 
cultural vai acontecer na tarde de 28 de maio de 
2022, às 15h30, no Centro Cultural Arte Paju-
çara. O evento tem a curatela da Ideias & Ideais 
Comunicação, Curso e Eventos Gerontológicos, 
apoio do projeto 100% Alagoas Amigo da Pessoa 
Idosa e do Observatório do Idoso em Alagoas. A 

realização é da Cia Cultural Flor Q’se Cheire, que 
na ocasião vai fazer o seu lançamento e estreia. 
Para perolar ainda mais a tarde lúdica emotiva, 
vamos ter a participação do grupo musical 
As Seresteiras da 3ª da Idade e uma inusitada 
Poética de Coco com o ator e mentor cênico José 
Marcos Topete. O nome do coletivo cultural Flor 
Q’se Cheire, que tem uma formação de pessoas 
envelhescentes foi inspirado no comportamento 
ousado, autônomo e independente das partici-
pantes que idealizaram o grupo. O ingresso para 
o show teatral é gratuito. Outras informações 
através dos números 9903-5671 ou 9902-2203.

AS CANÇÕES JUNINAS TRADICIONAIS são exploradas como uma terapia 
memorial, logo que traz lembranças emocionantes da infância e da juventude.

   Francisco Silvestre   |  silvestreanjos@bol.com.br

Jornalista e gerontólogo

Poder Grisalho

  Alerta: último dia do IR!
Apesar de ser um dos entraves sociais na vida cotidiana do idoso, a contribuição compulsória do 
Imposto de Renda, mesmo depois de aposentado, e por idade receber alguns benefícios, o contribuinte 
que ainda não enviou a Declaração do Imposto de Renda de 2022, tem 9 dias a partir de hoje para fazer 
a entrega. O prazo encerra no dia 31 de maio. A lei prevê o pagamento do Imposto de Renda mensal-
mente, no momento em que recebemos os rendimentos. Por isso, pagamos o imposto, seja pela reten-
ção na fonte - quando recebido de empresas -, ou pelo pagamento do Carnê-Leão - quando recebido 
de pessoas físicas ou de fontes situadas no exterior. No ano seguinte, é feita a declaração de ajuste do 
Imposto de Renda. O programa faz os cálculos e verifica, entre outras coisas, se o imposto já pago foi 
menor que o devido, gerando declaração com imposto a pagar; se foi maior que o devido, gerando 
imposto a restituir e o valor da restituição, que é a devolução do valor do imposto pago a mais durante o 
ano-calendário. Quem perde o prazo paga multa e fica sujeito a algumas restrições. A expectativa é que 
34.100.000 declarações sejam enviadas até o final do prazo. A multa para quem perde o prazo de envio 
é de 1% ao mês sobre o imposto devido. O valor mínimo é de R$ 165,74, podendo chegar, no máximo, a 
20% do imposto de renda. Além da multa, quem não entregar a declaração no prazo enfrenta restrições. 
Inicialmente, é feita a inclusão do CPF em uma condição de irregularidade. Com isso, o cidadão não 
pode fazer empréstimo em bancos ou prestar concurso público, por exemplo.



O PAPEL DA PROTEÇÃO para as pessoas e as empresas.

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro
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  Cultura do seguro 
protege uma sociedade 
em transformação
Setor demonstra sua força em momentos difí-
ceis, além de conscientizar a população sobre 
a necessidade da proteção dos seus bens tanto 
materiais quanto imateriais.
No dia 14 de maio é celebrado nos continentes 
americanos e na Espanha o Dia Continental 
do Seguro. A data foi instituída oficialmente 
durante a 2ª Conferência Hemisférica de Segu-
ros, em 1948, no México, em homenagem a 
realização da 1ª Conferência de Seguros, que 
aconteceu em 1946, em Nova York. O seguro 
proporciona o que os economistas chamam de 
“externalidades positivas”, isto é, seus efeitos 
positivos transbordam para os demais seto-
res da economia, permitindo o incremento do 
consumo, dos lucros, de empregos e o aumento 
do bem-estar social.
É importante lembrar o papel da proteção para 
as pessoas e empresas. Vivemos tempos de 
transformações cada vez mais velozes e disrupti-
vas. Um mundo hiperconectado no qual movi-
mentos globais impactam as nossas experiências 
individuais, a nossa forma de vida e, conse-
quentemente, os riscos a que estamos expostos. 
A jornada digital transforma o jeito como nos 
relacionamos, consumimos, trabalhamos, habi-
tamos, locomovemos e nos comunicamos.
Ao mesmo tempo, experimentamos situações 
globais que mudam o comportamento da 
sociedade em geral. E o momento aponta para a 
urgência da proteção, na busca do cuidado com 
a vida e a saúde. Nesse contexto, o seguro está 
sempre presente, sendo a melhor alternativa 
para proteger o conjunto de riscos a que esta-
mos expostos, de forma individual e coletiva-
mente. Por isso, pode e deve fazer parte da nossa 
cultura.
A mentalidade da sociedade está mudando. As 
pessoas estão se tornando mais atentas e preca-

vidas. A casa, por exemplo, ganhou novos usos e 
significados, o que desperta uma maior neces-
sidade de proteção. Da mesma forma, torna-se 
mais perceptível a conscientização também dos 
empresários sobre a importância do seguro para 
os negócios.
Além da proteção do bem e do conteúdo da casa, 
na maioria dos casos, os produtos oferecidos 
pelas seguradoras e pelos corretores contam 
com diversas assistências, facilitando o acesso 
do cliente a serviços de qualidade com segu-
rança. E mais: os seguros tradicionais estão 
sendo customizados, de acordo com o perfil e o 
momento da vida do cliente.

  Conclusão
Em suma, muito se avançou na formação de 

uma cultura do seguro nos últimos anos, mas 
há espaço para o setor crescer. Ainda existe um 
desafio, de mesma dimensão, para se converter 
esse potencial em realidade. Essa é uma das 
principais missões do mercado.
É fundamental que toda a jornada junto ao 
consumidor seja realizada com um único obje-
tivo: atender às suas necessidades, respaldando 
bens, garantindo a estabilidade financeira de 
empresas, a manutenção do consumo e a conti-
nuidade dos projetos das famílias.
Gostou do tema de hoje? Acompanhe também 
nosso quadro “#MOMENTOSEGURO” todas as 
quintas feiras na rádio 98,3 FM, a partir das 7h30 
e, na TVMAR (Canal 525 NET), a partir das 9h. 
Participem com suas perguntas!  Até a próxima 
se Deus quiser! Um grande abraço!



  O que eles 
querem?
Na verdade, o problema 
maior é a divisão dos recur-
sos que serão destinados 
pela Libra. Pela proposta 
de Flamengo, Palmeiras e 
Corinthians eles ficariam 
com a fatia maior do bolo, 
enquanto muitos outros 
clubes receberiam só o 
farelo, especialmente os 
chamados pequenos. Como 
não ouve um acordo, uma 
nova entidade está sendo 
criada para montar uma 
segunda Liga, o que já 
começa a dificultar os inte-
resses.

  Reunião 
X Reunião 
Semanalmente, dirigentes 
dos dois grupos se reúnem, 
separadamente, em algum 
lugar desse País. No último 
encontro do grupo dos 23, 
chegaram à conclusão que, 

com a representação da 
empresa contratada para 
auxiliar tecnicamente nos 
entendimentos, as reivin-
dicações serão levadas até a 
Libra, para que se encontre 
uma solução e o melhor 
caminho a ser seguido para 
a formatação de um projeto 
único e a definição da Liga 

Brasileira de Futebol. Isso 
ainda vai render muito.

  Nova rodada 
Ainda não foi nessa rodada 
do Campeonato Brasileiro da 
Série B que CSA e CRB deixa-
ram a zona de rebaixamento. 
O CRB, na estreia do técnico 

Daniel Paulista, venceu o 
Londrina por 1 a 0, saiu do 
Z-4 e retornou. Com o CSA 
aconteceu a mesma coisa. 
Vencia o Náutico e no final do 
jogo cedeu o empate em 1 a 1. 
Com isso, os dois times conti-
nuam na mesma pendenga: 
não conseguem dá uma 
alegria as suas torcidas.

GALO DE BRIGA: time está brigando mais nas partidas da Segundona. Esportes

Um Galo de briga. Esse 
foi o espírito do CRB no jogo 
contra o Londrina, no Estádio 
Rei Pelé, pela oitava rodada da 
Série B, quando venceu por 1 
a 0. Anselmo Ramon decidiu o 
jogo para o time da casa, mas 
o detalhe mais importante do 
jogo nem foi mais um gol do 
camisa 9. 

Que o começo da Série 
B é muito ruim no Ninho do 
Galo, ninguém pode negar. 
Oito rodadas na zona de 
rebaixamento, apenas sete 
pontos conquistados em oito 
jogos e troca no comando 
técnico. Saiu Marcelo Cabo 
e chegou Daniel Paulista. Ao 
que parece, essa mudança já 
mexeu com o elenco. Ainda é 
cedo para avaliar o trabalho 
do novo treinador e desvalo-
rizar o que fez o antigo, mas é 
claro que toda mudança liga 
um sinal de alerta num grupo. 

Marcelo Cabo pediu 

demissão e admitiu que não 
tinha mais o que fazer com 
o atual plantel do Regatas. 
Ou seja: fez tudo que podia e, 
ainda assim, não foi suficiente 
para tirar o clube da “degola”. 
Além dos resultados ruins, 
o time não esboçava reação 
dentro das quatro linhas.

Outra coisa que parece 
ter mexido com a cabeça dos 
jogadores foi a derrota por 3 a 
1 para o Criciúma. O volante 
Uillian Correia disse, em 
entrevista pós-jogo, que esse 

resultado elástico precisava 
doer. E em nova conversa 
com a imprensa, na última 
quinta-feira (19), o jogador 
afirmou que doeu bastante. 
E talvez o reconhecimento 
dessa derrota tenha sido um 
dos principais motivos para 
o CRB “acordar” diante do 
Londrina. 

Tecnicamente falando, o 
jogo ainda foi muito abaixo 
do esperado. Mas quem 
assistiu à partida viu que em 
campo já tinha um time mais 

aguerrido. Literalmente um 
Galo de briga. E as estatísti-
cas não mentem: segundo 
o site SofaScore, a equipe 
regatiana cometeu 29 faltas 
contra apenas 16 do adversá-
rio. E não foram lances para 
cartão, em sua maioria, e sim 
para parar o jogo, desequili-
brar o adversário e retomar o 
controle. 

Além disso, foram 11 
desarmes regatianos contra 
oito do Tubarão e 20 intercep-
tações do CRB contra apenas 
cinco do Londrina. Anselmo 
Ramon, que tinha voltado 
de suspensão pelo terceiro 
cartão amarelo, levou mais 
um. E quer saber se isso preo-
cupa o jogador? Nem um 
pouco. 

Ao final do jogo, o camisa 
9 disse que “é natural”, e se 
for preciso vai tomar quantos 
cartões forem necessários. 
O atleta ainda afirmou que 
sempre vai dar uma “chega-
dinha ali e aqui”. E finalizou 
com a frase: “Se os zagueiros 

pensam que vão ter moleza 
com o Anselmo, estão muito 
enganados”.

Mesmo com a vitória, 
o discurso de que o time 
precisa melhorar é unânime: 
“Nós temos muito a melho-
rar ainda e sabemos disso. 
Estamos devendo muito ao 
nosso torcedor, mas a gente 
tá trabalhando. O Campeo-
nato Brasileiro é difícil, mas 
agora resta trabalhar no dia a 
dia para conseguir se firmar 
e emplacar com mais vitó-
rias na competição”, disse o 
volante Uillian Correia.

Concordando com essa 
ideia,  o recém-chegado 
Daniel Paulista também reco-
nheceu os ajustes que preci-
sam ser feitos e a palavra de 
ordem é “trabalho”: “Temos 
que continuar trabalhando, 
porque a melhora precisa 
acontecer em todos os seto-
res do campo, de uma forma 
coletiva. O coletivo estando 
bem, as qualidades individu-
ais vão começar a aparecer”.

DANIEL PAULISTA LEVA AO TIME O espírito de ser mais incisivo nas jogadas, brigando pela posse de bola e nos desarmes

Jogadores do CRB se doam 
mais em campo na Série B
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CLUBES GRANDES TENTAM FORMAR Liga de Futebol, mas ainda não
há consenso; dos 40 clubes previstos, 23 estão pensando diferente.

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  Quem dá mais nesse leilão?
Durante muito tempo o sonho dos dirigentes dos clubes brasileiros foi a criação de uma Liga 
que pudesse realizar as competições, vender os direitos de transmissões para TV, buscar 
patrocínios no mercado, em resumo, tirar da Confederação Brasileira de Futebol essa condi-
ção. Entendem esses dirigentes que, a CBF, deve se preocupar tão e somente com a logística e 
coordenação das seleções em todos os níveis e idades. No masculino e feminino também.
Há alguns anos, foi criado o Clube dos 13, iniciativa do presidente do Grêmio Portoale-
grense, na época, Fábio Coff. Era o pontapé que eles sonhavam para chegar a formação da 
Liga do Futebol Brasileiro. O tempo passou, as brigas começaram entre eles e o Clube dos 13 
acabou. Quando o assunto era dinheiro, negociação com a televisão e a divisão dos recursos, 
a conversa azedava e não saia do canto. Não durou muito para o sonho acabar e tudo voltar à 
estaca zero.
Agora, os dirigentes voltam com a mesma conversa: a criação da Liga Brasileira, inclusive já 
com sigla e tudo, Libra. Como lá no passado, eles já começaram a não se entender. A Libra 
seria formada por 40 clubes, representantes das séries A e B, mas somente 10 clubes fecha-
ram nesse primeiro momento. Encabeçados por Flamengo, Corinthians Paulista, Palmeiras, 
Botafogo e mais outros seis. Por outro lado, 23 clubes estão unidos na formação de outro 
grupo e fazem exigências. A Liga está começando rachada.

Thiago Luiz
Estagiário

l O torcedor do CRB continua 
sem perdoar seu executivo de 
futebol, Thiago Paes. Se o time 
vence, reclama. Se perde, reclama 
mais ainda. No final de todo jogo, 
eles olham para o quarto piso do 
estádio, onde sempre fica o diri-
gente, e pedem a sua demissão e 
do presidente Mário Marroquim. De 
1 a 100, a rejeição do Paes é 1000;
l O técnico Daniel Paulista 
chegou elogiando o grupo de 
jogadores do CRB. Fez média de 
todo jeito e não podia ser diferente. 
Não pode contratar, a janela só 
abre no dia 18 de julho, e se ele 
chega reclamando da formação do 
grupo, seria comido vivo;
l Por outro lado, o novo 
executivo de futebol do CSA, Felipe 
Ximenes, chegou para substituir o 
Ítalo Rodrigues. Como a abertura 
da janela de contratações só em 18 
de julho,  força o clube repensar seu 
modelo de contratações: faz logo 
um time forte no começo para não 
ser cobrado depois;
l Nesse caso, o dirigente 
esqueceu de dizer onde o clube vai 
buscar o dinheiro para fazer esse 
time forte no início da temporada, 
quando as competições são 
deficitárias – como o Campeonato 
Alagoano – e a Copa do Nordeste 
e a Copa do Brasil que são verda-
deiras loterias, quando não se sabe 
até quando tem jogos.

  ALFINETADAS...

ATLETAS DO GALO ESTÃO FAZENDO
Mais faltas nas tentativas de neutralizar as ações dos adversários



ENCONTRO 

Ana Brígida teve um daqueles encon-

tros para guardar para sempre na 

memória e no coração. Esta semana 

ela esteve no camarim do show de 

Gilberto Gil em São Paulo e pode 

conversar com ele sobre a Casa de 

Brígida, oásis nordestino no coração 

de Sampa. Ele ficou bem interessado 

em conhecer o lugar concebido e 

amorosamente cuidado por Ana.

FÉRIAS

Victor Buarque está curtindo mere-

cidas férias e o destino escolhido 

foi o multifacetado Peru. Por lá, ele 

está mergulhando na diversidade 

cultural e passando uns perrengues 

para lidar com o clima e a altitude. 

Mas nada que tire a beleza e o 

encantamento da viagem.

ANIVERSARIANTE

O amigo jornalista Júnior é o 

grande aniversariante deste mês. 

A comemoração já ocorreu e foi ao 

lado de sua esposa, Roberta Alves. 

Felicidades, Júnior.

EMPREENDEDORES terão apoio da Caravana Magalu 
para impulsionar seus negócios com as vendas online.

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalhaí
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PRESENÇA ILUSTRE

Luiza Helena Trajano escolheu Maceió para lançar o projeto “Caravana Magalu”. 

Iniciativa que visa ajudar micro e pequenos varejistas a digitalizar seus negócios e 

potencializar as vendas online. Ela cumpriu uma intensa agenda, começando por 

um encontro com o prefeito JHC. Eles trataram dos desdobramentos desta parce-

ria que propiciou que a “Caravana Magalu” começasse sua jornada por Maceió. 

BAILE DA ANGINHA 

Ângela Maciel adora uma festa e a do seu aniversário é sempre mais que especial. 

Este ano o tema foi “Baila Comigo”, inspirado no Baile da Vogue. Com concepção de 

arte pelo artista plástico Suel e execução de Aline Rijo, a festa contou, entre outras 

atrações, com um bar de 10 metros e um bolo descendo pelo lustre. Na foto: 

@lavyne @fran.breda.accioly @alinerijo @angelamaciell @anamalta_dermato. 

REPRESENTANTE

A presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e uma das mu-

lheres mais influentes do mundo, segundo o Financial Times, também se reuniu 

com lideranças femininas. A estilista Manu Melo esteve com Luiza Trajano no café 

da manhã especial promovido pela líder do movimento Mulheres do Brasil, com 

as integrantes do @grupomulheresdobrasilmcz, do qual Manu é cofundadora.

HOMENAGEM

Durante o encontro com as Mulheres de Alagoas, Luiza Trajano 

foi homenageada com o Título de Cidadã Honorária. O pedido 

foi feito pelo Núcleo Maceió do Grupo Mulheres do Brasil 

e acatado pela vereadora @tecanelma, 

que fez a entrega oficial.
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História: índios
em Alagoas
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Este texto de autoria de Jadson Ramos Queiroz foi encaminhado a Campus/O Dia 
pelo professor Amaro Hélio Leite da Silva. Foi escrito para a disciplina sobre a Histó-
ria dos Índios em Alagoas, ministrada pelo referido professor no Curso de Especializa-
ção em História de Alagoas, campus IFAL/Maceió. Trata-se de material produzido por 
Jadson Ramos de Queiroz, discente do curso e com graduação e mestrado em História. 
Campus/O Dia agradece ao professor e ao autor.  

Vamos ler!
Um abraço,

Luiz Sávio de Almeida
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Introdução
O presente texto tem por finalidade analisar alguns reflexos 

da política indigenista, no território do atual Estado de Alagoas, 
durante a administração do Marquês de Pombal (1750-1777) 
com ênfase na mudança das aldeias em vilas. Inicialmente 
observando a principal medida jurídica, o denominado Dire-
tório e a legislação adaptada a capitania de Pernambuco, a 
Direção, e como essas medidas se desdobraram em “Alagoas” 
naquele momento através da atuação do ouvidor da Comarca, 
Manuel de Gouveia Álvares, que ficou responsável pela execu-
ção daquelas diretrizes. E, principalmente, como a população 
que foi diretamente atingida e reagiu a uma forçosa tentativa de 
plena assimilação.

O Diretório e a Direção dos índios
O irmão do Marquês de Pombal, Francisco Xavier de 

Mendonça Furtado (OLIVEIRA e FREIRE, 2006, p. 70), ficou 
responsável para redigir o chamado Diretório dos índios ou Dire-
tório Pombalino; a proposta inicial, no ano de 1757, era que a 
norma fosse implementada na Amazônia, mas no ano seguinte 
ele foi estendido “para todas as regiões da América portuguesa” 
(ALMEIDA, 2010, p. 109). Essa legislação não foi imposta unilate-
ralmente, mas passou por uma série de conflitos entre os agen-
tes sociais e também contou com adaptação de leis anteriores a 
fim de garantir a força de trabalho indígena compulsoriamente 
(ALMEIDA, 2010, p. 110).

O Diretório alterou drasticamente a relação da Coroa portu-
guesa com os índios (CUNHA, 2013, pp. 48-49). Segundo Cris-
tina Pompa, essa medida foi “o golpe decisivo contra a catequese 
tradicional”, pois estabeleceu a administração temporal e afas-
tou a religiosa (POMPA, 2011, pp. 282-283). Com a extinção das 
aldeias e sua transformação em povoados ou vilas, que passa-
ram a ser gerenciadas por diretores, acarretou em prejuízo à 
população indígena (PIRES, 2004, p. 109). 

Em relação à capitania de Pernambuco, uma versão adap-
tada do Diretório foi criada em 29 de maio de 1759, sob o título 
“Direção com que interinamente se devem regular os índios das 
novas vilas e lugares eretos nas aldeias da capitania de Pernam-
buco e suas anexas” (MEDEIROS, 2007, p. 127) (PIRES, 2004, p. 
204) (ALMEIDA, 2010, pp. 130-131) (MAIA, 2011, p. 28) (CUNHA, 
2013, p. 54); simplificadamente utilizaremos o termo Direção, 
conforme é uso corrente da bibliografia especializada.

Em 1758 o governador de Pernambuco, Luís Diogo Lobo da 
Silva, recebeu o aviso que deveria realizar a elevação das aldeias 
em vilas (MEDEIROS, 2011, p. 118) e no ano seguinte determi-
nou a criação das vilas (MAIA, 2011, p. 28). 

Em termos gerais, o propósito de ambas as legislações, Dire-
tório e Direção, era similar. Entretanto, alguns autores têm apon-
tado que em decorrência da adaptação para as características da 
capitania pernambucana e suas anexas (Paraíba, Rio Grande do 
Norte e Ceará), algumas modificações foram realizadas. Manti-
nham como fator comum a obrigatoriedade da língua portu-
guesa, por exemplo, mas se diferenciavam bastante quanto aos 
fatores econômicos que deveriam ser implementados nas novas 
povoações e vilas: os gêneros plantados na Amazônia não eram 
compatíveis com a região Nordeste (PIRES, 2004, pp. 204-205). 

A Direção dos índios em “Alagoas” e a 
atuação do ouvidor Manuel Gouveia Álvares 
O que atualmente se denomina Alagoas estava inserido na 

capitania de Pernambuco. A região tinha sido elevada à categoria 
jurídica de Comarca em 1711, e, assim, quando a denominada 
Direção foi instalada neste local o cargo de ouvidor era exercido 
por Manuel Gouveia Álvares, que ficou com a responsabilidade 
de implementá-la. Este funcionário da Coroa portuguesa estava 
na função de Ouvidor-geral da Comarca das Alagoas desde 1756 
e foi responsável por outras medidas de impacto na colônia, a 
exemplo da expulsão dos jesuítas na sua jurisdição, em 1759. 

Sob a sua responsabilidade ficaram “24 aldeias da região 
Sul da capitania de Pernambuco”, que “estavam localizadas 
as missões dos franciscanos e dos capuchinhos italianos, que 
também foram expulsos das suas missões, sendo seus bens 
inventariados e vendidos, e o fruto da venda aplicado nas vilas 
e povoações criadas” (MEDEIROS, 2011, pp. 120) (MEDEIROS, 
2007, p. 128). Uma carta circular e uma portaria foram envia-
das pelo governador em 26 de abril de 1761 “para a execução da 
tarefa de elevação de vilas em povoados”, nesses documentos 
continham as ordens para que o ouvidor fosse auxiliado nas dili-
gências que realizaria na referida execução (MEDEIROS, 2011, 
pp. 120-121).

No que se refere à implantação das povoações e vilas no 
lugar das aldeias de missões, ficaram a seu cargo locais que não 
faziam parte da sua ouvidoria: povoado de Águas Belas e Vila de 
Cimbres, por exemplo. Especificamente sobre “Alagoas” as refe-

ridas localidades foram as seguintes: Povoação do Porto Real e 
a Vila de Atalaia, as quais nos deteremos mais detalhadamente. 
As missões que foram escolhidas para mudança de jurisdição, 
normalmente se encontravam constituídas por “uma capela, 
currais para o gado, casas muitas vezes construídas de palha 
ou de pau a pique além de terras para o plantio de produtos de 
subsistência” (PIRES, 2004, pp. 144-145).

Quanto ao primeiro lugar acima referido que concerne às 
“Alagoas”, foi informado que se estabeleceu àquela povoação de 
Porto Real na margem do Rio São Francisco na Fazenda chamada 
Urubu Merim, que foi dos Padres Jesuítas”1. Esta povoação foi 
estabelecida onde se encontrava a aldeia São Braz, dos índios da 
“nação Projés, e alguns Kariris”; com estes “foram agregados os 
de outra aldeia vizinha chamada Alagoa Comprida, nação Cari-
pitós, e outras da Palmeira, e Olhos de Água por onde andavam 
dispersos, e fora de missão, e estes de nação Kariris” (CUNHA, 
2013, p. 117)2. Todavia, demonstra o ouvidor em seu relato que 
a agregação se realizou “com trabalho”, ou seja, provavelmente 
os indígenas que foram forçados a sair das aldeias de Alagoas 
Comprida, Palmeira e Olhos de Água, resistiram ao desloca-
mento compulsório. A resistência dos índios da aldeia Alagoa 
Comprida é descrita com mais detalhes em fonte transcrita por 
Ricardo Pinto de Medeiros:

que vem a ser depois da 
experiência mostrar não cederem 
aos remédios brandos, usar dos mais 
ativos, prendendo-lhe os cabeças e 
remetendo-nos com Sumários quem 
com esta receita temos tido igual ou 
muito maior dureza nos Pegas e 
Apodis que sendo dos mais bárbaros 
deste continente, se acham com a 
prisão dos que os fomentavam a não 
largarem os sítios em que residiam, 
obedientes e ativos trabalhadores 
nas Vilas a que se uniram por força 
das comodidades e vantagens 
que se lhes seguem destas novas 
assistências e observância das Reais 
Ordens, e precisão de se separarem 
daquele distrito em que as não 
podiam lograr (MEDEIROS, 2007, 
p. 138).

Implantação da direção dos índios em “Alagoas” (1757-1763)

   ARTIGO  |  Jadson Ramos de Queiroz

Albert Eckhout (1610-1666), Índio Tarairiu (Tapuia), 1641. Fonte: Wikipédia
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COMPRE autores alagoanos na Quilombada.

O autor acrescenta que a “união da antiga 
Missão de São Braz, Xocoz e Alagoa Comprida 
e Pão de Açúcar às Fazendas do Colégio” teria se 
realizado “pela comodidade de lhes ficar servindo 
de Igreja a Capela que nas ditas fazendas havia” 
(MEDEIROS, 2007, p. 137). A povoação de Porto 
Real ficou no termo da Vila de Penedo, sendo 
criada “no ano de 1762, e é seu diretor o capitão-
-mor da vila do Penedo, Francisco de Souza Caldas, 
e Mestre dos Meninos, Manoel Caetano dos Santos 
Aranda”1. 

Quanto à Vila de Atalaia, verificou-se que no 
“princípio do presente século [XVIII] foi destinado 
já o mesmo sítio para vila pelo Mestre de Campo 
Domingos Jorge Velho”; porém, o ouvidor concluiu 
que a fundação não foi executada. Em um distrito 
“chamado Palmares” que se encontrava o “Presí-
dio uma Companhia de Infantaria, com a terça 
parte de soldados brancos, e duas partes índios 
de que é capitão Simão Álvares de Vasconcellos”, 
em primeiro de fevereiro de 1763 foi criada a Vila 
de Atalaia (CUNHA, 2013, p. 117). Inicialmente 
composta pelos “índios que habitaram as evacu-
adas e aldeias, do Urucú, e de Santo Amaro” foram 

agregados na mesma vila os índios de “língua geral 
vulgarmente chamados caboclos, e os da aldeia 
de Santo Amaro de nação Guéz, e os do Urucú, 
nação tabajara”, além de ficarem “agregados na 
dita vila os de nação Kariri que viviam dispersos na 
sua circunvizinhança nas Malocas de Gameleira, 
Palmeira, Macaco, Sabalangá2.

Além destes, os índios da aldeia Macaco “e 
alguns índios que se chamavam da dita aldeia, que 
andavam dispersos, ficam agregados nesta nova 
Vila da Atalaia, em cujo termo fica o sítio em que 
esteve a dita aldeia”. A circunstância decorrida para 
agregação dos indígenas não foi diferente da que 
ocorreu em Porto Real, bem como ocorreu de forma 
geral com o deslocamento compulsório deles: “não 
foi menor o trabalho de sujeitar os índios à obser-
vância das ordens, e Direção do novo estabeleci-
mento”. As duas principais medidas para convencer 
os autóctones a mudarem de lugar passava, inicial-
mente, pela tentativa de convencer as lideranças, e 
na inviabilidade disso, usava-se da força e da violên-
cia: assim, “foram-se desarmando as figuras que se 
levantavam contra o desejoso êxito da diligência 
a benefício da atividade”3. O cargo de Diretor foi 

assumido pelo tenente José Fagundes e o Mestre da 
Escola por Manoel Fagundes.

O ouvidor ainda descreve informações sobre 
os índios em Jacuípe. Em sua diligência para criar 
a Vila de Barreiro, em Pernambuco, onde estava 
a aldeia Una, foi informado sobre a existência 
daqueles indígenas; todavia, “visitando o Arraial 
de S. Caetano de Jacuípe pela notícia de ser habi-
tado de índios [...] achou somente no dito sítio os 
índios que são soldados, pagos da Companhia de 
Infantaria daquele presídio de que é capitão Luís 
Mendes da Silva”.

Por fim, algumas aldeias que foram transferidas 
para lugares que não estavam sobre sua jurisdi-
ção, a exemplo da aldeia de Pão de Açúcar que há 
“muitos anos antes estava evacuada e os índios que 
foram da mesma unidos na Missão de São Pedro da 
outra banda do Rio de São Francisco no governo 
da Bahia”, bem como a “Aldeia do Panema, que era 
idêntica com a do Comunaty junto do Rio do dito 
nome Panema onde se estabeleceu o Lugar retro 
Águas belas”4. Destaca-se também nesses lugares 
que o cargo de diretor, conforme prescrevia a Dire-
ção, ficou a cargo de militares.

Conclusão
Para Maria Regina Celestino de Almeida, a polí-

tica assimilacionista do governo pombalino se 
estendeu durante o Império e a República brasi-
leira e se manteve até a Constituição de 1988, sendo 
esta legislação o primeiro instrumento jurídico no 
Brasil a garantir ao indígena o “direito à diferença” 
(ALMEIDA,2013, p. 18). Entre a vasta documentação 
que relata a implantação da Direção dos índios em 
Pernambuco (PIRES, 2004, p. 147), notamos que os 
indígenas estabelecidos em “Alagoas” foram impac-
tados com aquelas medidas. E que “esse processo 
ocorreu de forma relativamente lenta devido à 
resistência indígena” (PIRES, 2004, p. 147), bem 
como em diversas partes da colônia, o território em 
questão não se distingue dessa característica.

Esse processo de incorporação e assimilação, 
como apontou Cristina Pompa, efetivado com o 
fim das aldeias, “marca o início” do “desapareci-
mento, antes simbólico do que efetivo, ocorrido de 
maneiras diferentes: na mistura de vários grupos 

numa mesma aldeia, no incentivo à mestiçagem e 
na ‘fuga’ para o mato dos índios aldeados, sua ‘volta 
ao sertão’” (POMPA, 2011, pp. 290-291). 

Acentuamos aqui o posicionamento de Idalina 
Maria da Cruz Pires ao afirmar que “foi em defesa da 
terra e contra o uso abusivo de sua mão de obra que 
os indígenas reagiram e agiram nas vilas” ao procu-
rarem as mais diversas estratégias de resistência 
(PIRES, 2004, p. 177).

Em suma, a nossa conclusão vai ao encontro 
das palavras desta autora ao descrever que ficava 
evidente “que as transferências e reduções moti-
varam os indígenas ao levante e à sublevação 
mostrando que foram sujeitos ativos no processo…, 
porque não havia possibilidades de acordos, 
quando a questão era de retirarem suas terras” 
(PIRES, 2004, p. 116). E que a imposição da integra-
ção e assimilação com “a transformação das aldeias 
em vilas aumentam as dificuldades de sobrevivên-
cia para os índios” (PIRES, 2004, p. 131). 

Ao estendermos essa característica ao processo 

histórico brasileiro, João Pacheco de Oliveira e 
Carlos Augusto da Rocha Freire apontam que “a 
resistência indígena à dinâmica colonial portu-
guesa, no período que vai do Diretório (1757) até 
o fim do regime Imperial brasileiro (1889) e nos 
primórdios da República, foi caracterizada por uma 
pluralidade de formas, definidas conjunturalmente 
nas inúmeras situações históricas vividas pelos 
povos indígenas. (OLIVEIRA e FREIRE. 2006, p. 84).

O que de fato ocorreu na implantação daquele 
projeto, que visava tanto assimilar, quanto “integrar 
os índios aniquilando suas identidades enquanto 
povos de nações [indígenas] diversas” para homo-
geneizá-los “como forma de encobrir suas dife-
renças”; todavia, eles reagiram com resistência na 
busca por “caminhos alternativos para sua sobrevi-
vência, desde as lutas armadas, fugas e deserções, 
como a preservação de seus costumes” (PIRES, 
2004, pp. 218-219). Em “Alagoas”, portanto, a resis-
tência, seja negociando ou em conflito, foi um traço 
marcante naquela dinâmica.

Albert Eckhout (1610-1666), Dança dos Tapuias.Fonte: Wikipédia
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