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Nível de rios sobe em 
Alagoas e municípios 

ficam em alerta

TRAGÉDIA DE 2010 VEM NA CABEÇA DE QUEM VIVEU O DRAMA E PERDEU FAMILIARES

Moradores  d as  cid ad es  que 
margeiam seis rios em Alagoas 
amanheceram tensos na sexta-feira 
(1), com a possibilidade de trans-
bordamento e consequente inunda-
ção das cidades. Eles lembraram da 
tragédia ocorrida em junho de 2010. 
Os rios Mundaú, Jacuípe, Camaragibe, 
Manguaba, Santo Antônio e Para-
íba estavam com o volume de água 

acima do normal. Com as chuvas e 
os estouros de barragens e “sangra-
mentos” de açudes, o volume da água 
só aumentava. O problema maior foi 
sentido em Santana do Mundaú, cujo 
rio recebeu muita água que desceu 
de Correntes/PE. A parte baixa do 
comércio foi inundada. Até final da 
tarde de sexta-feira havia quase 15 
mil pessoas desabrigadas ou desalo-

jadas em consequência das chuvas 
em junho no Estado. Havia a tendên-
cia de esse número aumentar muito. 
Na BR-316, no Povoado Caldeirões, 
uma barragem estourou e deixou o 
trânsito interditado nos dois sentidos. 
Em Quebrangulo, a rodovia AL-210 
ficou interditada no trecho da Serra 
dos Muros. Uma barreira com barro e 
pedras deslizou sobre o asfalto.

Defesa Civil 
monitora áreas 
de riscos com as 

chuvas em Maceió
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Jogadores do CSA
não se encontram
em campo e time
não ‘acha’ os gols
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ATÉ SEXTA-FEIRA, SEIS RIOS

ameaçavam transbordar em Alagoas e inundar muitas cidades ribeirinhas; alguns povoados já tinham sido inundados e muita teve que abandonar a casa onde mora                                                                                   
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MANTO DA HIPOCRISIA: bolsonaristas são donos da verdade e pureza de ações.

2 O DIA Alagoas

Expressão
EDITORIAL

Cada dia mais, o manto da hipocrisia que abraça esse 
governo fica mais límpido, deixando transparecer toda a 
sujeira que fundamenta o bolsonarismo. A figura de pais de 
famílias, homens e mulheres honestos, defensores da moral 
e bons costumes dá lugar ao que de fato são. Hipócritas 
de carteirinha, julgam nos outros aquilo que mais lhe são 
característicos. Assediadores (aprendizes de tarados) se 
configuram em verdadeiros destruidores de reputação. 

Sempre prontos a julgar os diferentes, mesmo que estes 
nunca lhes façam algum mal ou possam oferecer de fato 
algum ameaça. Isto é apenas um lembrete do ‘modus 
operandi’ destes que se evocam donos da verdade e da 
pureza de ações. 

Bem “intencionados”, não medem esforços em fazer 
“arminha”, gesto por si só violento, em perseguir, rotular e 
toda sorte de ataques, sempre em nome de Deus e da pátria.  

Pátria e Deus que foram tomados como meros objetos, que 
por eles são usados como uma espécie de arma e de escudo, 
ao mesmo tempo. Atacam em nome de Deus e da nação e se 
escondem sob essa égide. 

De santidade não há nada neles, sempre prontos a ofender, 
constranger e humilhar. Basta ver agora o escândalo em que 
está metido o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, 
acusado de assédio sexual e moral contra funcionárias e 
funcionários da instituição. 

As acusações foram inicialmente divulgadas pelo site 
Metrópoles. Segundo as denúncias, funcionárias acusam 
Guimarães por assédio sexual. Eram abordagens inad-
equadas, convites sem relação com a atividade na empresa 
e situações que chegaram a envolver toques íntimos, sem 
autorização das mesmas. 

Em outra frente de denúncias funcionários destacaram o 
destempero e grosserias do executivo, quando confrontado 
com opiniões contrárias ou sugestões que não o agrada-
vam. Frequentemente, segundo os relatos, o presidente da 
Caixa elevava o tom e proferia vocabulário chulo, incom-
patível com o ambiente e a função exercida. Em um desses 
episódios, a postura antidemocrática do executivo fica 
clara: “eu que mando”, “isso aqui não é uma democracia, é 
a minha decisão”. As falas fazem parte de trechos de áudios 
divulgados pelo site, onde há mais baixarias. 

Nada excepcional nesse mundo bolsonarista, onde os bons 
costumes de verdade e os protocolos de boa convivência, 
que deveriam pautar os discursos das autoridades, deram 
lugar à violência, à grosseria e aos ataques pessoais.  

Estes são vistos como uma “qualidade”, algo inerente a um 
presidente que por ser popular, por exemplo, falaria a língua 
do povo. Ledo engano, se igualar ao povo é entender suas 
necessidades, seus anseios, e não apelar para incivilidade. 

Indicado por Guedes, Pedro Guimarães se tornou um dos 
aliados mais próximos do presidente. Pois, aqui os iguais 
se atraem e compartilham de ideias e sentimentos. Com o 
mesmo idioma – a grosseria – se desnudam e se mostram 
como de fato são: chulos, arrogantes e antidemocráticos.

Quando os chulos se unem a 
molecagem está garantida 
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EXPEDIENTE

José é um senhor de 47 anos que há 05 anos “aceitou 
Jesus”. Na infância passou muita fome, pois sua família era 
humilde e com recursos financeiros limitados. Na maior 
parte da infância, só consumia algum tipo de alimento 
quando encontrava nas lavouras ou nas plantações. Teve 
um pai muito ignorante, bruto e violento. Qualquer coisa 
era motivo de José e seus 11 irmãos serem surrados. Sua 
mãe era uma senhora dependente, submissa ao esposo. 
Não tinha vez nem voz. Era uma típica dona de casa, subser-
viente ao esposo, responsável pela administração da casa e 
cuidar dos filhos, enfrentando todos os tipos de dificuldade 
típicas do povo pobre que tem suas raízes na vida rural.

Na adolescência José “aprontou” bastante. Como a 
maioria dos adolescentes, foi rebelde, inconveniente, 
chato, turbulento, encrenqueiro. Casou cedo. Seu casa-
mento durou 23 anos, recheado de muitas brigas, discus-
sões e traições conjugais. Sempre foi “farrista”. A bebida era 
sua companheira inseparável. Sua esposa e filhos tinham 
medo de José, pois quando ele estava bêbado era bastante 
violento físico e verbalmente. Tinha um amigo que desde a 
adolescência mantinham uma cumplicidade extrema em 
todos os atos desonestos que praticavam. Por não saber ler 
nem escrever, José teve poucas oportunidades profissio-
nais na vida. Queria possuir carro, moto e poder. José enga-
nou, furtou, mentiu, traiu, usurpou. Tudo para ascender 
profissionalmente. Conseguiu. Pediu para um senhor lhe 
ensinar o ofício de pedreiro, pois não havia exigência da 
leitura e escrita. 

Aprendeu a trabalhar com maestria e tornou-se muito 
conhecido e requisitado por grandes empresas. Aos poucos 
foi desviando material e vendendo no “mercado negro”. 
Com o dinheiro que conseguia, comprou um terreno e 
construiu a sua própria casa. Continuou fazendo desvios. 
Conseguiu comprar mais terrenos e casas. Comprou uma 
moto muito cara e potente, e um carro luxuoso.

O casamento de 23 anos se desfez, pois José acreditava 
que a ex-esposa queria apenas tomar posse de seus bens. 
Seus filhos foram embora com a mãe. Casaram e fizeram 
sua própria vida. A ex-esposa conseguiu um novo marido. 
Diz que com este encontrou a felicidade. Após a separação, 
José encontrou numa igreja evangélica a razão da felici-
dade. Acredita que as irmãs em Cristo são santas e revelam 
tudo sobre o seu futuro. 

Cada passo que ele dá na vida, precisa da orientação 
delas e das revelações enviadas por Cristo. José se sente um 
novo homem.  Realizou um culto em ação de graças para 
agradecer por sua ascensão. Uma das irmãs lhe revelou que 
Deus tinha pedido churrasco com muita carne. Nada de 
bolo e salgados. José obedeceu. 

Atualmente José continua enganando, mentindo, 
buscando viver bem materialmente, certo de que é um 
homem salvo e com lugar garantido no paraíso eterno. 
Pobre homem santo pecador!

O santo pecador

   ARTIGO  |  Elly Mendes *

* ellymendes71@gmail.com



O presidente do Cidada-
nia em Alagoas, Régis Caval-
cante, acusa o deputado 
federal Arthur Lira (PP) de 
“tomar de assalto” o PSDB, 
para turbinar a pré-candi-
datura do senador Rodrigo 
Cunha (UB) ao Governo do 
Estado. Segundo Cavalcante, 
o líder do ‘Centrão’ pressiona 
os tucanos, para que o PSDB 
apoie o nome de Cunha, 
ao arrepio da lei e em detri-
mento de outras opções de 
chapas majoritárias, nas elei-
ções deste ano.

“Acredito que fatores 
externos à Federação (aliança 
nacional homologado pela 
Justiça Eleitoral, entre o 
PSDB e Cidadania) preten-
dam atropelar a Federação 
para jogar os tucanos no colo 
do Centrão da verba secreta”, 
afirmou Régis, referindo-
-se ao presidente da Câmara 
Federal, deputado Arthur Lira 
(PP), líder do ‘Centrão’ – bloco 
político que atua em defesa 
do governo do presidente Jair 
Bolsonaro (PL), no Congresso 
Nacional.

Régis Cavalcante disse 
ainda que achou muito estra-
nha a nota conjunta do PSDB 
nacional e local, divulgada 
nas mídias sociais, decla-

rando apoio à pré-candida-
tura de Cunha. O dirigente 
do Cidadania garantiu que, 
se esse apoio foi confirmado, 
pretende “judicializar a ques-
tão”, entrando na Justiça 
Eleitoral, com uma represen-
tação contra a indicação da 
deputada estadual tucana Jó 
Pereira para candidata à vice 
na chapa de Cunha. 

Para o presidente do Cida-
dania em Alagoas, o certo 
seria o PSDB debater primeiro 
com as demais lideranças da 
Federação no Estado para 
tomar uma decisão conjunta. 
Régis é pré-candidato ao 
Governo e espera ter o apoio 
dos tucanos nessa disputa. 
Por isso, diz que vai conti-
nuar lutando para evitar que 
os tucanos sejam caíam nas 
graças de Arthur Lira e sejam 
cooptados pela base aliada 
do presidente Bolsonaro, em 
Alagoas.

Nota da discórdia
A reação de Cavalcante 

foi externada, em entrevista 
à reportagem de O Dia, logo 
após a divulgação da nota 
assinada pelos presidentes 
dos diretórios nacional do 
PSDB (Bruno Araújo) e esta-
dual (Pedro Vilela), sobre o 
apoio à pré-candidatura de 
Cunha. Até abril deste ano, 
Cunha não só integrava os 

quadros do PSDB como presi-
dia o partido em Alagoas. 
Com a abertura da “janela 
partidária”, ele trocou o ninho 
tucano pelo União Brasil. 

No entanto, em nível 
nacional, o PSDB firmou 
parceria com o Cidadania, 
numa “Federação” (como 
se chamam agora as anti-
gas coligações partidárias), 
para o lançamento da pré-
-candidatura da senadora 
Simone Tebet (PSDB/MS) à 
Presidência da República. Já 
o União Brasil, do senador 
Rodrigo Cunha, tem como 
pré-candidato presidencial 
Luciano Bivar – um ex-aliado 
ferrenho de Bolsonaro em 
Pernambuco. 

Fala do Régis Cavalcante
“Estranho muito esta 

nota, é uma expressão do 
Presidente nacional do PSDB, 
que agiu apenas pela sua 
vontade. 

A  Federação em sua 
primeira reunião que inclu-
sive estava presente, foi apro-
vada uma resolução, que 
garantia a autonomia dos 
colegiados estaduais, que em 
comum acordo decidiria suas 
candidaturas mediante uma 
análise da conjuntura polí-
tica.

A surpresa é esta nota 
isolada do Bruno Araújo, que 

avisou que forçou a assina-
tura do Pedro Vilela.

Po r t a n t o,  c o m o  n ã o 
participei, acredito que fato-
res externos à Federação 
pretenda atropelar a Fede-
ração para jogar no colo do 
Centrão da verba secreta.

O Pedro pelo PSDB e o 
Cidadania, fizemos diver-
sos encontros em Brasília e 
este não é o seu desejo, o que 
leva à conclusão que este-
jam agindo nas caladas para 
inviabilizar um projeto que 
não é meramente eleitoreiro. 

Isto tudo ficará claro na 
hora devida, agora resta 
manter a minha pré-candi-
datura e levar a questão para 
o colegiado nacional da fede-
ração.

O Pedro Vilela, está sendo 
frontalmente pressionado, 
por interesses externos ao 
Estado de Alagoas, por isso, 
externei minha solidarie-
dade.

A Federação não vai ser 
biombo do Centrão que há de 
mais danoso para o País.

Fala de Pedro Vilela
Por meio da assessoria, 

o deputado federal Pedro 
Vilela confirmou, no dia 27 
de junho, que assinou a nota 
do PSDB. “Sim, ele assinou 
a nota”, garantiu a assessora 
dos tucanos em Alagoas.

Artur Lira é acusado
Voltei a falar com o Régis, 

mostrando a ele a fala da 
assessora de Pedro Vilela, 
sobre a nota do PSDB, divul-
gando ao apoio dos tucanos 
à pré-candidatura de Cunha. 
Em seguida, perguntei ao 
líder do Cidadania, se teria 
prevalecido a mala da verba 
secreta do deputado fede-
ral Arthur Lira na aliança do 
PSDB com o União Brasil?

Régis postou um áudio, 
confirmando a cooptação 
dos tucanos e dizendo Pedro 
Vilela tinha cedido às pres-
sões dos aliados de Rodrigo 
Cunha. E foi mais além: 
denunciou o deputado fede-
ral Arthur Lira de “tomar de 
assalto” o PSDB de Alagoas. 

Disse também que “essa 
nota que o Pedro Vilela assi-
nou foi após essa resolução da 
Federação PSDB/Cidadania, 
e publicada as 22:30 do dia de 
São João. Muito estranho, não 
é, o que foi não posso afirmar, 
agora que teve pressão, teve”.

Mais adiante, no áudio 
postado, Regis diz que o presi-
dente da Câmara dos Depu-
tados estaria usando a verba 
secreta (como são chamadas 
as emendas de relator, ou 
seja, aquelas que não preci-
sam citar quem conseguiu 
os recursos) para conseguir o 
apoio dos tucanos.

ARTHUR LIRA QUER APOIO A TODO CUSTO para candidatura Rodrigo Cunha.Poder
A VOZ DA DISCÓRDIA: Presidente do Cidadania diz que tucanos sofrem pressão do presidente da Câmara Federal

Régis acusa Lira de ‘tomar
de assalto’ PSDB de Alagoas

  FAZ PARTE DO JOGO

Rui diz que JHC cria factoides 
para a sua pré-candidatura

O ex-prefeito de Maceió, 
Rui Palmeira, disse que o 
atual prefeito, João Henri-
que Caldas ( JHC), segue 
criando factoides no perí-
odo pré-eleitoral,  com 
acusações “descabidas e 
oportunistas, que mostram 
uma que sua preocupação 
está longe de ser melhorar a 
vida dos moradores da capi-
tal, principalmente os que 
mais precisam”. 

Segundo Rui ,  desta 
vez, demonstrando nervo-
sismo e despreparo, JHC 
faz ameaças sem nenhum 
c o m p r o m i s s o  c o m  a 
verdade, criando narrati-

vas vazias, desapegada dos 
fatos.

“Há um ano e meio 
na prefeitura, por que ele 
ainda não conseguiu finali-
zar uma auditoria? A lenti-
dão é típica da sua gestão, 
com obras atrasadas, e rapi-
dez apenas nas postagens 
na internet”, destacou Rui 
Palmeira. “Ameaças não 
nos atingem, porque temos 
muita convicção do traba-
lho que fizemos, com entre-
gas e compromisso ético”, 
completa o ex-prefeito.

O ex-prefeito disse que 
a sua gestão não deixou 
qualquer coisa que possa 
caracterizar um “rombo” 
financeiro nas contas do 
município. Maceió encer-

rou 2020 com os salários dos 
servidores efetivos, inativos, 
pensionistas e comissiona-
dos pagos. Foi deixado em 
caixa mais de R$ 1 bilhão, 
entre recursos próprios, 
federais, de convênios e 
outros. “Todo o processo 
de transição com os dados 
financeiros e administrati-
vos do município foi docu-
mentado e entregue à gestão 
do prefeito João Caldas, 
assim como ao Ministério 
Público Estadual, de forma 
transparente e responsá-
vel, nortes que conduziram 
a administração de Rui em 
seus dois mandatos”, consta 
em release enviado pela 
Assessoria de Comunicação 
de Rui Palmeira, à imprensa.

Da Redação
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Ricardo Rodrigues
Repórter

  “DANO AO PROCESSO ELEITORAL”

TRE determina a retirada de 
vídeos do perfil do governador

A desembargadora elei-
toral substituta Maria Esther 
Cavalcante Manso, integrante 
da Comissão de Propaganda 
Eleitoral do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas (TRE/AL), 
proferiu, em caráter liminar, 
uma decisão determinando 
que o governador de Alagoas, 
Paulo Dantas, retire de seu 
perfil no Instagram, no prazo de 
24 horas e sob pena de multa, 
dois vídeos que assinaturas de 
ordens de serviço no interior. 

Na mesma decisão, a 
magistrada determinou que o 
ex-governador Renan Calhei-
ros Filho abstenha-se de 
manifestar-se como patrono 
das ações estatais em eventos 
promovidos pelo Governo do 
Estado de Alagoas que utili-
zem bens, serviços e materiais 

públicos, sob pena de multa 
de 15 mil UFIR em caso de 
descumprimento.

“O perigo de dano ou ao 
resultado útil do processo 
encontra-se no risco à incolu-
midade do pleito, representado 
pelo desequilíbrio ilegal dos 
meios de comunicação com 
o eleitorado, bem como pela 
confusão gerada no público 
em relação aos exatos papéis 
desempenhados pelos Repre-
sentados, especialmente pelo 
senhor José Renan Vasconcelos 
Calheiros Filho, colocando-o 
em ilegítima vantagem eleito-
ral”, explicou a desembarga-
dora eleitoral em sua decisão.

Ainda de acordo com a 
magistrada, “não se trata de 
censura prévia, mas de preser-
vação das balizas democráticas 
em prol do desenvolvimento 
social conforme os valores elei-
tos em nossa Carta Magna”.

Da Redação



O inverno chegou e com 
ele o aumento de casos de 
síndromes gripais, ligando 
o alerta sobre uma pande-
mia que ainda não acabou. 
Preocupados com a infra-
estrutura dos hospitais que 
estão novamente lotados, 
equipes de fiscalização dos 
Conselhos de Engenharia e 
Agronomia (Crea) de todo o 
Nordeste criaram o “Dia D”, 
data em que visitarão esta-
belecimentos assistenciais 
de saúde (EAS) com o obje-
tivo de combater o exercício 
ilegal da profissão em casos 
de instalação e manutenção 
de equipamentos utilizados 
diariamente por médicos, 
enfermeiros,  auxiliares, 
entre outros. 

A força-tarefa será reali-
zada na próxima terça-feira, 
dia 5, unindo agentes dos 9 
estados da região Nordeste 
em mobilização sincroni-
zada entre as entidades. Em 
Alagoas, o ponto de partida 
será no Hospital Memorial 
Arthur Ramos, na Gruta, a 
partir das 9h.

Determinação 
do Confea
A iniciativa se deu após 

determinação do Conse-
lho Federal de Engenharia 
e Agronomia (Confea) para 
que os conselhos amplias-
sem a fiscalização nesses 
e m p re e n d i m e n t o s  q u e 
demandam ser viços  de 
Engenharia com objetivo de 
proteger a vida, tendo como 
principal meta a inspeção 
de 100% dos hospitais do 
país.

A presidente do Crea-
-AL, eng.ª civil Rosa Tenó-
rio, explica que o momento 
requer uma nova atenção 
aos empreendimentos de 
saúde, que infelizmente 
a t r a v e s s a m  u m a  n o v a 
onda de internamentos. 
“A ideia é não apenas uma 
prestação de serviço, mas 
t a m b é m  u m  re s g u a rd o 
para a população. Há um 
f o r t e  c re s c i m e n t o  n o s 
casos e precisamos dar a 
garantia de que a infra-
estrutura e  maquinário 
desses hospitais estão sob 
supervisão de profissionais 

capacitados e habilitados 
pelo Crea-AL. Essa é uma 
preocupação nacional e 
por isso unimos todos os 
Creas do Nordeste para 
que, em conjunto, possa-
mos defender a sociedade”, 
disse.

Instação e 
manutenção de 
equipamentos
A instalação e a manu-

tenção dos equipamentos 
hospitalares têm que ser 
feitas com a Anotação de 
Responsabilidade Técnica 
(ART) de engenheiros devi-
damente habilitados pelo 
Crea-AL, para que assim 
possa haver a garantia da 
segurança desses serviços. 
Este é o caso, por exem-
plo, dos equipamentos de 
diagnóstico por imagem 
como Ressonância Magné-
tica (RM), que devem ser 
instalados e ter suas manu-
tenções em conformidade 
com o fabricante sob a 
responsabilidade técnica 
de profissional capacitado 
e registrado.

D e  a c o r d o  c o m  o 
gerente de Fiscalização 
do Crea-AL, eng. civil Igor 
Balbino, o período deli-
c a d o  q u e  o  s i s t e m a  d e 
saúde enfrenta requer todo 
cuidado e segurança possí-
vel, e esta ação de fiscaliza-
ção visa oferecer este tipo 
de garantia. “Seguimos um 
vasto checklist das ativi-
dades tangentes ao nosso 
Sistema que são execu-
tadas nos hospitais e que 
têm importância vital para 
o bom funcionamento dos 
estabelecimentos. A ideia 
é  apurar  os  registros  e 
contratos, e ter certeza que 
a sociedade pode usufruir 
destes serviços com segu-
rança”, concluiu.

EM ALAGOAS,

direção do Conselho se organiza para realizar a operação de fiscalização às unidades de saúde na próxima terça

DETERMINAÇÃO DO CONFEA é inspecionar 100% das unidades de saúde.Estado
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CONSELHOS DO NORDESTE se unirão em grande operação de fiscalização simultânea em hospitais e clínicas especializadas

Crea faz, na terça, operação 
de fiscalização em hospitais

Da Redação Operação 
acontecerá na 

terça-feira (5), 
com agentes de 

nove estados 
do Nordeste
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PONTOS DE RISCOS

são monitorados por técnicos da Defesa Civil

VISITA A MORADORES

de áreas de riscos tem ajudado na conscientização

Esforço conjunto em ações de prevenção
O  P r e v i n e  M a c e i ó , 

programa coordenado pela 
Defesa Civil, é um plano de 
enfrentamento do período 
chuvoso que está ativo desde 
outubro de 2021. As ações 
conjuntas com outras secreta-
rias foram colocadas em práti-
cas antes de iniciar o período 
chuvoso para amenizar as 
consequências das chuvas.

“Com a intensidade da 
chuva deste período, muitas 
solicitações da população 
chegaram à Defesa Civil de 
Maceió. Mas, mesmo com 
essa quantidade de ocorrên-
cias, conseguimos chegar até 
aqui sem registrar mortes na 
capital”, enfatiza Nobre.

A Diretoria de Planeja-
mento, Prevenção e Redução 
de Risco (DPR) da Defesa 
Civil, responsável pela apli-
cação de lonas nas encostas, 
desde janeiro deste ano faz 
um trabalho preventivo para 
evitar deslizamentos e já 
colocou mais de 38.500 m². 
São 220 pontos em diversos 
bairros que receberam a apli-
cação e, por consequência, 
o risco de movimentação de 

massa foi amenizado.
“Esse trabalho preven-

tivo tem sido eficaz. É uma 
medida paliativa, enquanto 
as obras definitivas estão em 
processo de aprovação, mas 
que se não fosse realizada, 
o número de deslizamentos 
com certeza seria bem maior”, 
explica Carolina Sarmento, 
engenheira ambiental, coor-
denadora de planejamento 
da DPR.

Além da aplicação de 
lonas, a Defesa Civil realiza o 
monitoramento contínuo das 
previsões de chuvas por meio 
do Centro Integrado de Moni-
toramento e Alerta (Cimadec) 
e, havendo previsões que 
indiquem acumulados signi-
ficativos, é emitido um alerta 
para a população por meio do 
serviço de SMS.

Os agentes operacionais, 
em campo, realizam vistorias 
nas áreas de risco e alertam os 
moradores in loco, quando há 
riscos de deslizamentos, desa-
bamentos e inundação. 

“Essas ações preventivas 
contribuem para que a popu-
lação esteja em alerta e sigam 

as nossas orientações quando 
solicitamos que deixem suas 
casas, ainda que tempora-
riamente, e se abriguem em 
locais seguros”, salienta o 
coordenador da Defesa Civil.

Fique em alerta
Para se cadastrar e receber 

as mensagens basta enviar 
o CEP da localização por 
SMS, para o número 40199, 
de forma gratuita. Nos casos 
de risco de desabamento e/
ou deslizamento, as famílias 
devem acionar a Defesa Civil 
através do número 199 e 156 
para receberem os atendi-
mentos necessários.

De acordo com a Defesa 
Civil, a exposição da popula-
ção aos riscos que são equa-
cionados pela ameaça e a 
vulnerabilidade são as carac-
terísticas que indicam que 
a área é de risco e, se temos 
pessoas nesses locais, elas 
devem sair de lá.

Quando a Defesa Civil 
retira uma família de uma 
situação de vulnerabilidade, 
o perigo continua existindo, 
mas sem danos humanos.
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NA CAPITAL, mais de 500 áreas têm um cuidado maior da Defesa Civil.Cotidiano
ÁREAS DE RISCO: Bairros com mais pontos de risco são monitorados constantemente, da sala de observação

Período chuvoso faz Defesa 
Civil redobrar a atenção

A Defesa Civil de Maceió 
atende ocorrências em diver-
sos bairros da capital. Os 
agentes operacionais são 
acionados para diversas áreas 
problemáticas, sendo a maio-
ria delas, principalmente no 
período chuvoso, por desli-
zamento de massa nas encos-
tas e desabamento (parcial 
ou total) de edificações. Na 
capital, mais de 500 áreas têm 
um cuidado maior da Defesa 
Civil.

Maceió possui sete áreas 
de risco e, dentro dessas 
áreas, mais de 570 pontos. Os 
bairros com maior número 
de pontos de risco são os que 
possuem residências próxi-
mas às encostas. “As clas-
ses de solo em Maceió são 
predominantemente argilo-
-arenosa, que têm consistên-
cia granular como a areia, e 
alta capacidade de infiltração 
da água”, esclarece Caroline 
Lima, engenheira agrimen-
sora da Defesa Civil.

O Ministério das Cidades 
classifica o risco em quatro 
categorias, sendo eles baixo, 
médio, alto e muito alto. 
Segundo a engenheira, a 
maioria dos pontos de risco 
da capital estão entre os níveis 
de risco alto e muito alto. 

“O que se observa nesses 
locais são evidências de insta-
bilidade como trincas no solo, 
degraus de abatimento em 
taludes [superfície inclinada], 
trincas em moradias ou 
muros de contenção, árvores 
ou postes inclinados, cicatri-
zes de escorregamento. Todas 
essas características estão 
presentes na maioria dessas 
regiões, por isso, é muito 
provável a ocorrência de 

eventos destrutivos durante 
episódios de chuvas intensas 
e prolongadas”, acrescenta 
Caroline Lima.

No período de um mês, 
desde 24 de maio, quando 
Maceió registrou chuvas que 
chegaram a acumulados 
significativos, a Defesa Civil 
atendeu mais de 950 ocorrên-
cias. A maioria delas, 126, no 
bairro do Benedito Bentes. 
Foram registradas 286 ocor-
rências por deslizamento de 
terra e 191 de edificações com 
problemas estruturais.

“Nas últimas chuvas mais 
intensas, que caíram sobre 
Maceió desde maio, atende-
mos ocorrências na maioria 
dos bairros da cidade, são 
sempre bem distribuídas, 
mas, sem dúvida, há uma inci-
dência um pouco mais acen-
tuada no Benedito Bentes, 
Chã da Jaqueira, Jacintinho e 
Feitosa”, explica o coordena-
dor da Defesa Civil Municipal, 
Abelardo Nobre.

A Defesa Civil atua 24 
horas por dia, todos os dias 
da semana, com o princi-
pal objetivo de salvaguardar 
vidas e evitar que desastres 
aconteçam, trabalhando 
para diminuir os impactos do 
período chuvoso e prestando 
toda a assistência necessária 
às famílias atingidas.

Nos casos 
de riscos de 

deslizamentos, 
a Defesa 

Civil deve  ser 
acionada

Secom Maceió



  Não vale a pena 
ver de novo
Quem assistiu, ouviu falar, leu alguma notí-
cia e/ou se envolveu sobre a desponderação 
cometida, em 2021, pela prefeitura de Maceió 
em não destinar verba orçamentária, ou seja, 
dotação orçamentária, para investimentos 
nas políticas públicas do segmento idoso 
em 2022, teve o desprazer de assistir e ouvir 
novamente, a omissão e descuido do poder 
executivo municipal. Em dezembro de 2021 a 
ação de ageísmo (discriminação institucional) 
foi detectada durante a audiência pública na 
Câmara de Vereadores de Maceió na apresen-
tação da LDO/22. Mesmo com manifestações 
de todos os tipos de indignações chegando ao 
conhecimento de alguns membros da Secre-
taria Municipal de Economia de Maceió, nada 
foi feito para reverter o desrespeito social. 
Oportunamente, citamos um destaque para o 
vereador Dr. Valmir, que propôs uma emenda 
de R$500 mil para as ILPS do município. 
Em tempo e conforme convite popular para 
participar de uma audiência pública de apre-
sentação da LDO/23, o fato deplorável e conde-
nável de invisibilidade e desafeto se repetiu. 
No PL de Diretrizes Orçamentárias de 2023, 
entregue à Câmara de Maceió para ser apre-
ciada pelos seus parlamentares, outra vez de 
novo não continha nenhum recurso destinado 
para o segmento idoso. O fato foi alertado, 
‘aplaudivelmente’, durante a sessão em um 
pronunciamento efetuado pela representante 
do segmento social do Conselho de Direito do 
Idoso de Maceió, Sra Noélia P. Capistrano, 66.

  Deixa queixo 
caído e invejável
Maragogi, município do Litoral Norte alagoano 
conhecido como Caribe brasileiro, destaque 
internacional devido às suas encantáveis praias 
e povo hospitaleiro, nos últimos tempos vem 
sendo também referência estadual e servindo 

de modelo pelo zelo, pelo cuidar e pela valo-
rização que dedica ao seu segmento popula-
cional idoso. Diferente de Maceió, com megas 
oportunidades de arrecadações orçamentárias 
e que seu gestor executivo vem ostentando 
controversamente (pelo menos para os analis-
tas do segmento e idosos maceioenses) que é 
“massa e de todos”, a gestão de Maragogi que 
tem como um dos seus slogans “Maragogi é o 
lugar perfeito”, prefere socializar humildemente 
políticas públicas de bem-estar e de qualidade 
de vida para as pessoas de idades avançadas 
maragogiense. A distinção das duas governa-
bilidades é visível: uma é alheia e omissa  aos 
interesses e direitos dos munícipes e a outra 
é de fazer inveja e de deixar de queixo caído. 
O último destaque referencial Maragogi de 
reconhecimento e apreço que fascinou a todos 
(tanto aos nativos, como aos ativistas, militan-
tes, simpatizantes e outros envolvidos da área) 
foi o Fórum Região Norte, que teve como subtí-
tulo “A pessoa idosa como ser de prioridade na 
sociedade atual; desafios para o governo e a 
família e a sociedade”, realizado no último dia 
30 de junho. Evento que aconteceu no auditó-
rio Gush Halav, Hotel Praia Dourada, com uma 
vasta programação gerontológica.

  Amiga do Idoso
Desmistificando um paradigma do senso 
comum que é só nas catástrofes e desastres 
naturais que têm atuação, a Cruz Vermelha 
Brasileira Filial Alagoas é quem está se habi-
litando à titularidade como a mais nova enti-
dade civil alagoana, sem fins lucrativos, como 
amiga da pessoa idosa. A CVB/AL que tem na 
presidência uma referência gerontológica, Sra 
Agarina Mendonça Vasconcelos, tem a preten-
são de conquistar ainda uma cadeira nos dois 
conselhos de direitos: o estadual e o municipal 
de Maceió. Para os pleitos, a presidenta Agarina, 
que aos 88 anos é um dos destaques nacionais 
das entidades humanitárias, como gestora regio-
nal já conta no seu quadro de membros conse-
lheiros dois gerontologistas (Francisco Silvestre 
e Clóvis Eduardo) que darão e intensificarão os 
serviços já prestados e normatizados estatutaria-
mente ao longo dos tempos, ao segmento idoso 
da capital e em todo estado alagoano. A estra-
tégia para fortalecer o intento gerontológico 
da CVB/AL inicialmente vai ser criar e inovar 
cursos e ações inéditos, inerentes à essência da 
entidade para a população das pessoas de idades 
avançadas, no Estado.

UNIDADE DE SAÚDE é um desejo antigo do segmento idoso alagoano e 
uma reivindicação de ativistas, militantes e profissionais gerontológicos.

   Francisco Silvestre   |  silvestreanjos@bol.com.br

Jornalista e gerontólogo

Poder Grisalho

  Hospital do Idoso
Desejo do cidadão idoso e para muitos uma especulação política de alguns parlamentares, 
o Hospital do Idoso de Alagoas foi a promessa, confirmadíssima, pelo gestor executivo do 
estado em exercício, Paulo Dantas, como mais uma ação do seu governo. Conforme discurso 
do governador, a autorização das obras será brevemente assinada e a previsão para ser entre-
gue será no último quadrimestre deste ano. A declaração foi feita no dia 25 de junho, no bairro 
Fernão Velho, durante mais uma assinatura de serviço para a população daquela comunidade. 
O Hospital do Idoso de Alagoas é um anseio antigo do segmento idoso alagoano e uma reivin-
dicação contemporânea de alguns deputados estaduais e federais, como também de ativistas, 
militantes e profissionais gerontológicos e geriátricos. O apelo social e político ganhou força e 
grande ressonância durante o pico da pandemia, quando a necessidade foi aflorada. A constru-
ção da unidade de saúde vai além de atender uma disposição regional governamental e social; 
conforme a Constituição Federal, a saúde é um direito garantido por lei de todo e qualquer 
cidadão, instituído desde 1988, sendo reconhecida em seu art. 6º (BRASIL, 2015) a saúde como 
um direito social fundamental, que exige do Estado prestações positivas no sentido de efetivá-
-la, por meios de políticas públicas sociais e econômicas.
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  Bolsa de Mestrado e 
Doutorado - Coréia do Sul

Fonte: KDI School of Public 
Policy and Management
A KDI School of Public Policy and Management 
está oferecendo aos estudantes internacionais uma 
ampla variedade de bolsas de estudo da Funda-
ção Hyundai Motor Chung Mong-Koo para o ano 
acadêmico de 2022-2023. Os alunos podem realizar 
qualquer programa de mestrado ou doutorado e 
garantir as despesas educacionais com esta bolsa. 
O processo de inscrição na KDI está em andamento. 
No entanto, os alunos devem verificar os prazos 
específicos do programa. Para a candidatura, os 
interessados devem preencher seu pedido de 
admissão no portal de inscrição on-line da institui-
ção. Para detalhes de solicitação de bolsa, os alunos 
devem entrar em contato com internationaladmis-
sions2@kdis.ac.kr .

Candidatos são obrigados a apresentar os seguin-
tes documentos à universidade:
l Histórico Escolar de Graduação com documento 
oficial do Sistema de Classificação
l Diploma de Graduação
l Transcrição Acadêmica de Graduação com docu-
mento oficial do Sistema de Classificação
l Diploma de Graduação
l Duas cartas de recomendação
l Certificado de Teste de Proficiência em Inglês
l Proposta de Pesquisa de Dissertação
l Ensaio em vídeo
l Duas fotos ou foto carregada no aplicativo online
l Cópia do passaporte
Mais informações em https://bit.ly/3OZ7bpg. 

  Bolsa de Pesquisa Curatorial 
Brasil-Alemanha-França 2022

Fonte: Goethe-Institut
O Goethe-Institut e o Serviço Cultural do Consu-
lado Geral da França no Rio de Janeiro lançam 
a convocatória para a 4ª edição da Bolsa de 
Pesquisa Curatorial Brasil-Alemanha-França 
2022.
O objetivo principal da premiação é catalisar 
parcerias entre agentes da cultura no Brasil, 
França e Alemanha.
Oferecemos uma premiação no valor de R$ 
30.000,00 para a realização da fase de pesquisa em 
sua completude. O período da pesquisa deverá 
ser finalizado até o dia 26 de dezembro de 2022. 
A pessoa a ser selecionada deverá se comprome-
ter com a administração financeira da bolsa de 
acordo com as necessidades de seu projeto.
O projeto selecionado contará com um desdo-
bramento a ser realizado em modo presencial na 
cidade do Rio de Janeiro em 2023. Para a reali-
zação desta etapa do prêmio, o edital oferece o 
aporte de R$ 30.000,00 para contemplar a gestão 
de evento cultural de qualquer natureza.
Mais informações em https://bit.ly/3bDKSXE. 

  Cátedra em Artes, 
Ciências Humanas 
e Sociais 
Fonte: Fulbright Brasil
A Cátedra em Artes, Ciências Humanas 
e Sociais na Yale University se destina a 
professores e pesquisadores com compro-
vada experiência. O candidato selecionado 
deverá realizar pesquisa e/ou lecionar uma 
disciplina para pós-graduação ou graduação 
avançada.

Podem se candidatar pessoas que:
l Tenham concluído doutorado até 31 de 
dezembro de 2014
l Tenham dez anos de experiência profissio-
nal na área de ciências humanas, sociais e 
artes com produção intelectual compatível
l Tenham fluência em inglês
As inscrições estão abertas até 1 de agosto e 
podem ser feitas em fulbrigt.org.br.

CONFIRA A DOCUMENTAÇÃO necessária para as inscrições no exterior.

   Alyshia Gomes   |  alyshiagomes.ri@gmail.com

Colunista

Estudar Lá Fora

  Webinar: “qual é o 
jogo da China no mundo 
pós-invasão da Ucrânia?”
Temos acompanhado as notícias sobre a guerra 
Rússia-Ucrânia. O tema é bastante complexo e 
exige nossa reflexão sobre, dentre outros pontos, 
seus desdobramentos para o presente e o futuro.  
É nesse sentido que o CEBRI, em parceria com a 
Fundação FHC e o Conselho Empresarial Brasil-
-China, está organizando um webinar para discu-
tir “qual é o jogo da China no mundo pós-invasão 
da Ucrânia?”
O Centro Brasileiro de Relações Internacionais 
- CEBRI é o think tank de referência em relações 
internacionais no Brasil e se declara como “insti-
tuição independente, multidisciplinar e aparti-
dária, que visa promover estudos e debates sobre 
temas prioritários da política externa brasileira e 
das relações internacionais em geral”.
Criada em 1998, a instituição é reconhecidamente 
uma importante plataforma de debate responsá-
vel por publicações periódicas, pelo desenvolvi-
mento de relevantes projetos e pela realização de 
palestras, conferências sobre temas de influência 
nacional e internacional. Sua agenda prevê diver-
sos eventos sobre o conflito Rússia-Ucrânia, mas 
quero dar ênfase neste webinar especialmente 
por incluir a China, importante ator no atual e 
futuro cenário internacional.
Os organizadores do webinar afirmam que a 
relação estratégica da China com a Rússia tornou-
-se de fundamental importância no ajustamento 
da ordem global após a invasão da Ucrânia, que 
mergulhou a Europa em um confronto militar e 
o mundo em uma guerra econômica em grande 

escala. Pequim avançará na aproximação estraté-
gica e militar com Moscou, desafiando os esforços 
ocidentais de isolar completamente o regime de 
Putin? Ou procurará manter distância do Kremlin 
para evitar comprometer seus laços com o 
Ocidente? Qual é a lógica estratégica e quais são as 
escolhas políticas da China nas negociações com 
a Rússia no curto e no longo prazo?
O tema será desenvolvido por Tai Ming Cheung 
(School of Global Policy and Strategy da Univer-
sity of California San Diego e diretor do Institute 
on Global Conflict and Cooperation (IGCC). O 
professor é especialista em assuntos de defesa e 
segurança nacional da China e do Leste Asiático. 
Suas áreas de pesquisa incluem os esforços da 
China para se tornar uma potência de ciência e 
tecnologia de classe mundial e a relação entre 
geoeconomia, inovação e segurança nacional. Seu 
novo livro, “Innovate to Dominate: The Rise of the 
Chinese Techno-Security State”, será publicado 
em agosto pela Cornell University Press.
A apresentação será seguida por um momento 
de debate com a participação de Hussein Kalout, 
cientista político pesquisador da Harvard Univer-
sity, e Cláudia Trevisan, jornalista e diretora-
-executiva do Conselho Empresarial Brasil-China. 
Sérgio Fausto, diretor geral da Fundação FHC. 
O evento é gratuito e ocorrerá no dia 05 de julho 
às 11h00 em inglês, com tradução simultânea. 
Inscrições em https://bit.ly/3bJvOrl. 
Alyshia Gomes escreve sobre Educação Interna-
cional, Educação Global e temas correlacionados 
no jornal “O Dia Alagoas” e no site “O Dia Mais”. 
Dúvidas, comentários e sugestões, entre em 
contato através do email alyshiagomes.ri@gmail.
com.
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REPAROS NO PARA-BRISA precisam ser feitos rapidamente.

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro
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  4 situações mais comuns 
em que seguro do carro 
é acionado
Contratar uma seguradora é essencial para impe-
dir problemas ao trocar de carro. Só que nem todo 
mundo sabe como usufruir desse serviço e espe-
cialmente em quais casos deve acioná-lo. 
Basicamente, os serviços oferecidos pelas segu-
radoras se dividem em dois grupos. Os sinistros 
são os eventos descritos na apólice e que possuem 
cobertura pela seguradora, dando direito ao 
segurado de ser ressarcido no valor combinado 
no contrato. Estão aí ocorrências como acidentes, 
incêndio ou roubo de veículo.
Já o segundo inclui atividades específicas que são 
oferecidas ao cliente, como guincho, troca de pneu 
furado e chaveiro. Em alguns casos eles podem até 
abranger benefícios que extrapolam a cobertura 
do veículo. Conheçam quais são os casos mais 
comuns em que o seguro é acionado:

  Roubo de Carro
Infelizmente, o roubo de veículos ainda está entre 
as ocorrências mais frequentes. A maioria das 
seguradoras cobre roubo ou furto, seja parcial 
(com dedução da franquia estipulada na apólice) 
ou total. Assim como nas panes, a seguradora pode 
providenciar o retorno do cliente ao domicílio do 
segurado (ou um local seguro) ou transporte para 
continuação da viagem. 
Caso o veículo seja localizado, o seguro cuida dos 
gastos com o transporte até a oficina credenciada 
mais próxima ao local onde o veículo foi encon-
trado. Existem ainda as possibilidades de realizar 
o reparo no local (caso seja possível) ou bancar o 
deslocamento do segurado ou responsável legal ao 
local onde o veículo se encontra. O furto repre-
senta 50% do custo do seguro.

  Acidentes
O seguro também costuma ser acionado com 

frequência em caso de acidentes. Nestes casos, 
o segurado aciona a seguradora para realizar a 
abertura do sinistro e reparar os danos causados. 
É possível solicitar ainda a remoção do veículo 
acidentado por guincho, caso esteja impossibili-
tado de ser retirado do local, ou pedir transporte 
para sua residência, por exemplo.
O plano de cobertura básica da maioria das 
seguradoras inclui colisão ou capotagem aciden-
tais, queda acidental em precipícios ou pontes, 
acidente durante seu transporte por meio apro-
priado (como cegonha ou guincho) e alguns tipos 
de atos danosos praticados por terceiros.
O reboque de veículos também é bastante solici-
tado pelos segurados. Ele pode ser requisitado toda 
vez em que o veículo não puder se locomover por 
meios próprios por conta de pane seca, elétrica ou 
mecânica. 
Quando o reparo não pode ser realizado no local 
da chamada, a seguradora arca com os custos do 
transporte até a oficina mais próxima. Em caso de 
pane elétrica, uma alternativa realizada pelas segu-
radoras é dar uma carga na bateria do veículo para 
que o segurado possa se dirigir à oficina creden-
ciada mais próxima do local onde parou. A segu-
radora também pode providenciar transporte de 
volta para a residência ou continuidade da viagem 
do segurado. Isso acontece desde que o tempo de 

reparo seja estimado em mais de 48 horas.

  Serviços Básicos
Uma das ocorrências mais frequentes é a neces-
sidade de substituir uma bateria arriada. De tão 
recorrente, aliás, algumas empresas realizam 
o atendimento em motocicletas para realizar o 
serviço em menos tempo. 
É por isso que as seguradoras já enviam técnicos 
preparados para lidar com este problema. Além de 
dar uma carga para que o veículo volte a funcionar, 
eles podem até levar uma bateria nova para reali-
zar a troca no local. Assim, o segurado consegue 
sair dirigindo seu próprio carro do local. 
O chaveiro também é bastante requisitado para 
serviços automotivos. As ocorrências incluem 
perda da chave, furto, roubo ou apenas uma distra-
ção que fez com que as chaves ficassem dentro do 
veículo trancado. Independentemente do motivo, 
o profissional é capaz de destravar as portas do 
veículo em poucos segundos.
Quebrou? Então troca! Danos ao para-brisa 
também são mais comuns do que a gente imagina. 
E o conserto precisa ser realizado rapidamente, já 
que, além de arriscar a integridade do motorista e 
passageiros, o dano pode acarretar em multa. 

  Conclusão
Em suma, normalmente a cobertura básica só 
paga a troca dos vidros se houver perda total ou 
perda parcial cujo valor do conserto supere o da 
franquia. É por isso que o indicado é contratar 
coberturas adicionais como proteção nos vidros. 
Além de cobrir reparos mais corriqueiros e básicos, 
esse serviço faz com que você economize dinheiro, 
já que não precisará pagar o valor da franquia. O 
bolso agradece.
Gostou do tema de hoje? Acompanhe também 
nosso quadro “Momento Seguro” todas as quin-
tas feiras na rádio 98,3 FM, a partir das 7h30 e, na 
TVMAR (Canal 525 NET), a partir das 9h. Partici-
pem com suas perguntas!  Até a próxima se Deus 
quiser! Um grande abraço!



  Crise no 
futebol  
Jogar com o time na zona do 
rebaixamento nunca é bom. 
A pressão aumenta, a torcida 
cobra, a imprensa faz críticas, 
e, às vezes, nada dá certo. 
Cada vez mais, a proximidade 
com a reta final da competi-
ção, traz dor de cabeça para 
o departamento de futebol, 
especialmente na cabeça do 
técnico. Esse é o caso do CSA, 
que quase na metade da Série 
B, está no Z-4.

  Crise na 
gestão
Como se não bastasse a crise 
no futebol, o CSA anda às 
voltas com problemas na 
sua gestão, tudo por conta 
das obras do novo centro de 
treinamento. Esta semana, o 
ex-presidente Rafael Tenório 
andou criticando o presi-
dente Omar Coelho, que 

tentou aliviar o problema 
ligando para o senador. A 
questão é a seguinte: Rafael 
não aceita largar o osso e 
quer continuar mandando, 
enquanto Omar reclama nos 
bastidores e diz que, quem 
manda é ele, Omar. E o CSA 
que se exploda.

  2ª Divisão
Neste final de semana serão 
conhecidos os dois finalis-
tas do Campeonato Alago-
ano de Profissionais da 2ª 
Divisão, com a vantagem 
para Coruripe e Zumbi. 
No jogo de ida da semifi-
nal, o Coruripe venceu o 

Penedense por 2 a 0, e joga 
a volta em casa; enquanto 
o Zumbi derrotou o FF 
Sports, em Maceió. Zumbi 
e FF Sports jogam a partida 
da volta, neste domingo, no 
estádio Rei Pelé. O campo 
de União dos Palmares foi 
vetado pela FAF.

TREINADOR AINDA ACREDITA em nomes quase fora do cenário.Esportes

O clima não está nada bom 
no CSA. Depois de perder 
para o Sampaio Corrêa por 
2 a 0, o time azulino chegou 
a seis jogos sem vencer na 
Série B do Campeonato Brasi-
leiro. Mudanças no comando 
técnico e no Departamento 
de Futebol foram feitas para 
tentar surtir algum efeito, mas 
até agora nada mudou. 

Com apenas duas vitórias 
na competição, o time marujo 
abre a zona de rebaixamento 
[até o fechamento da edição]. 
Como se não fosse o bastante, 
o ataque do Azulão, junto aos 
outros três do Z-4, é o pior da 
Segundona: apenas nove gols 
marcados.

Um ataque inoperante 
e uma defesa que se expõe 
demais. Diante de Grêmio 
e Sampaio, nos dois últi-
mos jogos, o time azulino 
tomou gols no comecinho 
do segundo tempo. O famoso 
“gol de vestiário”, quando o 

time volta do intervalo, mas 
ainda não voltou para o jogo. 

No empate contra o Trico-
lor Gaúcho, o técnico recém-
-chegado Alberto Valentim 
disse que os jogadores esta-
vam assimilando bem a sua 
filosofia de jogo e que sabiam 
que precisavam melhorar. 
Depois da derrota contra 
o Sampaio, no entanto, na 
entrevista coletiva as palavras 
já foram mais duras: “os atle-
tas vão ser cobrados”.

“A cobrança interna vai 

acontecer. Os jogadores 
sabem, para nós evoluirmos. 
Nós vamos dar uma resposta. 
Nos momentos de dificulda-
des é que a gente tem que se 
unir mais. Precisamos ter a 
cobrança, sim, mas nos abra-
çarmos também para melho-
rar. Não só a fase ofensiva, que 
todo mundo já sabe que preci-
samos melhorar, mas a agres-
sividade. Não podemos tomar 
gols no início do segundo 
tempo, dando a oportuni-
dade do adversário vencer a 

partida”, disse o treinador.
Apesar da chegada do 

Executivo de Futebol, Felipe 
Ximenes, em maio, algumas 
peças que claramente não 
podem fazer parte de um 
elenco de alto nível da Série 
B [ou perderam a utilidade] 
continuam dando despesas 
ao Azulão. Dalberto é um dos 
bons exemplos disso. Valentim 
discorda, disse que enquanto 
um atleta estiver obedecendo 
os horários de treinamento 
e cumprindo a agenda no 
Centro de Treinamentos, ele 
faz parte dos planos do clube. 
A grande dúvida é: se faz parte 
dos planos, por qual motivo 
não utiliza o atleta? Com 
qual objetivo deixam o joga-
dor treinando separado do 
restante do grupo? Esses são 
questionamentos que pare-
cem não ter respostas.

Apesar das repetidas atua-
ções abaixo da média de algu-
mas peças em específico, o 
treinador disse que o elenco 
precisa melhorar no conjunto. 
Para ele, não são mudanças 

pontuais na escalação de 
jogadores que vão fazer a dife-
rença: “É um todo. As corre-
ções nós vamos fazer para 
que o time seja mais agressivo 
defensivamente, para que o 
time chegue mais vezes no gol 
adversário, temos que capri-
char ao máximo para que as 
jogadas terminem em gols. 
Nós fizemos poucos gols até 
agora no campeonato.”

Pelo menos a avaliação 
das correções no time feita 
pelo técnico ainda são sensa-
tas. O certo mesmo é que 
o tempo está passando. O 
fim do primeiro turno está 
próximo e na segunda parte 
da Série B, o caminho para 
os objetivos fica ainda mais 
“apertado”. Se ações enérgicas 
não forem tomadas pela dire-
toria maruja o quanto antes, 
o barco pode afundar ainda 
mais e o tempo de reação será 
cada vez menor. Time que 
precisa reagir precisa de lide-
rança forte, o que parece estar 
faltando no CT Nelson Peixoto 
Feijó.

ALBERTO VALENTIM Acredita que a pressão deva servir de incentivo para crescimento do elenco

Técnico do CSA acredita que 
as cobranças são necessárias
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EM CASA, TIME PRECISA vencer na competição e garantir pontos.

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  Uma semana nada boa para CSA e CRB
Olhando para a tabela de classificação, o CRB ainda se mantém numa posição de privilé-
gio, na metade da pontuação até a 15ª rodada, bem diferente do CSA que terminou como o 
primeiro do grupo dos rebaixados, com a derrota para o Tombense e o empate do Náutico 
diante do Criciúma. Nesse vai e vem, da Série B, está provado mais uma vez que empate 
numa competição longa, com a vitória valendo três pontos, não ajuda ninguém.
Na verdade, mesmo numa colocação melhor, o empate do CRB contra o Tombense, trouxe 
um prejuízo muito grande, já que se tivesse vencido, o time seria, hoje, o quinto colocado, 
bem pertinho dos quatro primeiros e com chance de chegar ao G-4, desde que vencesse 
o Guarani, hoje, em Maceió, e acontecesse uma combinação de resultados, o que já não 
mais interessa depois do último resultado alcançado, onde o torcedor saiu do estádio não 
muito satisfeito.
Já o CSA, no Z-4, tem uma parada muito difícil, hoje, diante do Londrina, no Paraná, onde 
não pode nem pensar em deixar de ganhar. A vitória é possível? Claro que sim, desde que o 
CSA tivesse fazendo um caminho bom para isso dentro de campo. Nos últimos seis jogos, 
o CSA empatou quatro e perdeu dois. Neste momento, o fantasma do rebaixamento anda 
rondado o clube, praticamente na reta final da primeira fase da Série B.

Thiago Luiz
Estagiário 

l Se não tiver uma briga por 
mês entre Rafael Tenório e Omar 
Coelho, não é normal no CSA. 
As coisas acontecem por conta 
da construção do novo centro 
de treinamento do clube. Num 
show de vaidades, a questão é 
se descobrir quem será o pai da 
criança no final da obra;
l Faz o seguinte: um será deno-
minado de pai biológico (Rafael) 
e o outro o pai de criação (Omar). 
Se não houver acordo, faz um 
cara ou coroa, mas o CSA não 
pode ficar nesse imprensado 
e nesse jogo de vaidades entre 
ambos. Quando coloca dinheiro 
na conversa, aí azeda o assunto;
l O CT não será inaugurado 
no 7 de Setembro, como queria 
Rafael Tenório, que andou 
prometendo isso. Omar já trans-
feriu para dezembro, e, mesmo 
assim, sem uma inauguração 
completa. Vai ficar faltando 
muita coisa para ser concluída;
l Enquanto isso, os conselhei-
ros andam falando pelos cantos 
e não agem como deveriam agir. 
Uma parte torce pelo Omar e 
outra pelo Rafael. Prestação de 
contas mensal já foi prometida 
pelo presidente do CSA, mas 
está encontrando barreiras em 
relação aos recursos usados 
anteriormente a sua chegada ao 
comando do clube. 

  ALFINETADAS...
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ELENCO DO CSA ESTÁ DESORGANIZADO
em campo; na defesa, falta segurança e no ataque, falta pontaria



A VIDA é melhor quando temos pessoas especiais para compartilhar momentos.

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalhaí
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MARIANA XAVIER

Da adolescente traída à socialite falida, 

a comédia “Antes do Ano Que Vem”, 

com Mariana Xavier, revela sete 

diferentes personagens que avaliam 

a vida e projetam seus votos de ano 

novo em perspectivas curiosas 

e muito divertidas. Dias 9 e 

10 de julho, no Deodoro.  

PRAIANO

A Chef Juliana Almeida está nos últimos 

preparativos para o lançamento do seu novo 

cardápio praiano. E ela foi até Recife encontrar 

o amigo e ceramista preferido @dadocavalcan-

ti.arte para escolher as peças que irão compor 

as novidades para o verão 2023.  

VALE NIGHT

Lívia e Isaac Ramos, Manu Rocha e 

Caio Uchôa, conseguiram um “vale 

night”, deixaram as crianças em 

casa e se reuniram para uma 

noite entre amigos, com direito

a sushi e boas risadas.

FINALMENTE

Maíra Malta e sua Lalá finalmente 

fizeram uma foto na cadeira mais 

concorrida do Brasil. As duas tentavam 

realizar o feito faz tempo, mas as longas 

filas não deixavam, agora elas conseguiram

e é só exibir a vitória. Parabéns!!!

ANIVERSÁRIO

Gilka Mafra ama as festas juninas e esse ano 

viveu intensamente a programação do São João 

de Maceió, só deu uma pausa para comemorar 

o aniversário do maridão Pedro Ivens. Mas a 

festa foi em clima junino e com as comidinhas 

regionais e deliciosas da @casadojocaa. 

RITUAL DO CHÁ

Para alegria dos apreciadores de um bom chá, a Moncloa acaba de chegar a Arapiraca. Numa parceria com a vinoteca Fino Sabor, os blends mais queridos 

da Moncloa Maceió, agora podem ser degustados num completo ritual do chá. Na vinoteca Fino Sabor os clientes também têm a opção de comprar os 

blends e acessórios Moncloa para consumir em casa. Na foto, a empresária Cláudia Melo, franqueada Moncloa, comemora a expansão da marca em Alagoas.
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Conheça o sertão das 
Alagoas: o Tingui 

da Água Branca

Dois
dedos

de
prosa

Recentemente, por convite do Campus do Sertão através do Professor Thiago Trindade 
e da Professora Flávia Jorge e através do Grupo de Estudo Oeste Alagoano: Ampliando 
Olhares, ministramos um curso sobre a formação histórica de Alagoas e um dos trabalhos 
seria a fotografia do cotidiano dos próprios alunos. Hoje, publicamos o primeiro, organi-
zado pela aluna daquele campus sertanejo: Nívia Maria de Oliveira da Silva. Ela enfoca 
o povoado Tingúi, situado entre Delmiro Gouveia e Água Branca. Campus/O Dia tem o 
prazer de divulgar o trabalho desta aluna e agradece a ela e aos professores mencionados.

Vamos ver este álbum do Tingui.
Abraços,

Luiz Sávio de Almeida



3 a 9 de julho     |     20222 O DIA Alagoas

Conselho Editorial
Jackson de Lima Neto

José Alberto Costa
Jorge Vieira

Eliane Pereira
Diretora-Executiva

Deraldo Francisco
Editor-Geral

Para anunciar:
(82) 3023.2092

Endereço:
Rua Pedro Oliveira Rocha, 

189, 2º andar, sala 210
Farol - Maceió - Alagoas

CNPJ:
07.847.607/0001-50

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

comercial@odia-al.com.br

Site:
www.jornalodia-al.com.br

EXPEDIENTE

CAMPUS

L. Sávio de Almeida
Coordenador de Campus

Jobson Pedrosa
Diagramação

Iracema Ferro
Edição e Revisão

Adauto Santos da Rocha

Amaro Hélio L. da Silva

Alex Machado

Ana Luiza Pimentel

Artemísia Soares

Claudemir M. da Silva

Eduardo Bastos

Edvaldo Nascimento

Flávio A. de A. Moraes

Josielda Cristo

Lúcio Verçoza

Thiago Matias

Apoio

CAMPUS/O DIA pode discordar em parte ou no todo da matéria por nós publicada.

A Capela de Nossa Senhora da Conceição é um espaço reli-
gioso que promove a reflexão sobre a vida, a busca contínua pelo 
divino e sua presença na promoção da evolução do ser humano.

Ultrapassa a imagem de simples casa religiosa para ser um 
portal aberto para todos, no qual se pode encontrar vestígios de 
iluminação, cura, libertação, espiritualidade, amor, caridade e 
união entre pessoas. Seja em plena luz do dia ou á noite , a igreja 
precisa da participação dos seus fiéis no tocante ao trabalho 
desenvolvido pela instituição, sempre visando a valorização e 
cuidado da vida.  Diante de uma pequena capela,  a simplicidade 
se apresenta e parece que tudo o que se sonha pode se tornar real,  
através de um pedido especial.  

Toda casa tem sua história para contar. Cada elemento que 
compõe a estrutura de uma casa,  promove o equilibro de sua 
construção: é quando entra seus moradores são construídas as 
energias físicas e espirituais que regerão esse lar.  Quanto mais 
antiga uma casa mais histórias ela tem para contar sobre os anos 
passados, com seus verões, primaveras e invernos, com dias bons 
e dias mais difíceis, entre choros e alegrias. Quantas coisas impor-
tantes se orquestram dentro dela e são armazenadas como DNA 
de lembranças e de regalias... Tudo é guardado pela casa; ela  é 
uma guardiã silenciosa de memórias, que muitos tentam escon-
der, porém, para gente de olhar atento, a verdade sempre pode 
aparecer.

As capelas cristãs em meio à natureza possuem um encanto 
que chama a atenção para os detalhes mais simples da vida, seja 
para o social, familiar, econômico ou trabalho.  Parece que ela 
contempla algo que diz respeito a nós seres humanos e talvez 
sejamos também capelas que se esqueceram ou não, de como 
é viver e usufruir da nossa existência com sabedoria  e leveza. Se 
há aqui um equivoco então, que possamos de novo observar a 
capela, respirar fundo e mais uma vez procurar alguma coisa para 
aprender. Assim como as capelas,  as pessoas também possuem 
portas e janelas que podem se abrir para conhecer o mundo, 
para deixar a brisa entrar e um passarinho pousar.  Estar lúcido é 
crucial, dormir é opcional, mas sentir a abertura das janelas e das 
portas da nossa alma é fenomenal perante uma imagem de um 
retrato experimental.

Observar uma igreja é imaginar quantas pessoas ao longo do 
tempo frequentaram esse ambiente para diversos momentos e 
passagens de suas vidas, nos quais o rezar, o chorar, o comemorar 
e o agradecer se fizeram presentes. Toda igreja possui laços com 
uma comunidade que consiste numa parceria para toda a vida, 
no qual ciclos se começam e se encerram com alegrias e aprendi-
zados, que vão desde um batizado a um casamento ou velório. É 
como uma máquina registradora que nada escapa ou se destrói. 
De fato,  uma vida inteira pode ser acompanhada e orientada em 
meio a essa colaboração religiosa que educa e se disponibiliza ao 
serviço divino da vida.

Há corredores que levam ao conhecimento da vida e da morte 
como um caminho de evolução humana que não escapa da lei do 
Universo. Os assentos são para muitos nas filas dos bancos: aguar-
dam pessoas que queiram descasar, se queixar, chorar, rezar ou 
simplesmente agradecer. Uma igreja de portas abertas é aquela 

que se abre para receber de boa vontade seus fiéis e não fiéis que 
queiram visitar ou pedir orientações sobre a religião cristã ou 
aconselhamento pessoal. A busca pelo divino é incessante assim 
como a busca da felicidade humana.  

As flores de espirradeiras são abundantes em várias regiões do 
Brasil, no oeste alagoano elas persistem com magnitude de sua 
beleza e encanto. Segurar ramos de flores nas mãos é sintonizar 
com a delicadeza da vida, do tempo de plantar, regrar e colher, 
sintonizando no tempo de espera. Toda flor simboliza mistérios 
inefáveis que chamam a atenção das pessoas, se é para conquistar 
um amor se presenteia com flores, se vai casar precisa de flores 
e até quando morre as flores acompanham nas celebrações. Do 
começo ao fim, flores são flores com infinitas cores.

A busca pelos serviços que tratem da saúde da população é 
prioridade dentro dos interesses da sociedade civil. O ser humano 
precisa cuidar da sua saúde por necessidade física, visto que se ter 
uma vida mais longa se faz necessário se cuidar mais da saúde. 
Posto de saúde é um local regido pelo SUS e está aberto para 
todos que precisarem, é um ambiente frequentado por diver-
sas pessoas, desde crianças á pessoas idosas. Se os serviços são 
prestados de forma efetiva para a população, significa obriga-
ção sendo cumprida, no entanto, quando o serviço não é pres-
tado ,resulta em omissão que é uma falta de respeito á dignidade 
humana. Saúde investida significa o cuidado com vidas.

Sabe aquele caminho que só de olhar a gente se imagina 
andando por ele, sentindo a terra nos pés, o vento varrendo o 
rosto, o cheiro de mato verde entrando nas narinas e convidando 
para brincar e soltar o medo da vida e das coisas se acabar? Tudo 
passa , menos o anseio da busca pela tal felicidade.  A estrada e 
o juazeiro são pontes ligadas em um caminho que leva até onde 
uma pessoa está disposta a ir. O eterno rei do baião Luiz Gonzaga 
já cantava a música do “juazeiro” dizendo que a árvore era uma 
velha amiga,  que sabia guardar segredo, sabia dos amores e disso 
não tirava proveito.  Então que o Juazeiro continue a guardar 
nossos segredos!

Para cada ação espalhe amor, aproveite cada momento como 
um alguém que sabe a hora certa para tudo. Que o fruto do traba-
lho lhe proporcione alegrias, sonhos e coragem.  O sertanejo,  
homem da roça é uma figura elementar em meio ás regiões do 
nordeste, exerce suas atividades com zelo diante da terra e dos 
animais que o observam. Seu perfil é de homem corajoso,  que 
não mede esforço para cuidar daquilo que se tem.  O fato é que 
animais bem tratados dizem muito a respeito de seus donos; 
então,  que todos saibam se cuidar e ajudar o outro, pois toda troca 
positiva resulta num avalanche de luz explosiva. 

Na lustrosa vegetação amarela e verde que se estende no hori-
zonte reinante, uma mulher de azul, preto e branco se destaca 
com seu caminhar empolgante. Coloca um pé na frente do outro 
e segue no pedregoso dos lajeiros e das macambiras abundan-
tes.  Seu chinelo é havaiana e protege seus pezinhos dos espinhos 
que a cercam em meio aos lajeiros que simbolizam um equilíbrio 
natural constante, que nada escapa diante do sol escaldante. O 
rumo dela ninguém sabe, ninguém deduz, pois escapa dos olhos 
como uma ave pequena no momento que o vento passa.

Visões do cotidiano do oeste alagoano

   ARTIGO  |  Nivia Maria de Oliveira da Silva

Capela Nossa Senhora da Conceição localizada no Distrito Tingui
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COMPRE autores alagoanos na Quilombada.

Casa do ano 1926, situada no Distrito Tingui no município de Água Branca-AL

Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Flor de espirradeira

Capela de Santo Antônio

Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro por dentro

A estrada e o juazeiro
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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

Posto de saúde

Mulher andando sobre os lajeiros

O Sertanejo homem da roça


