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na Segundona
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Polícia Civil esclarece atentado 
contra candidata ativista em AL

Três pessoas mortas, 
uma internada ferida à bala, 
outra presa e mais uma 
sendo caçada pela polícia. 
Esse é o desdobramento do 
atentado à bala que matou 
José Adilson, o Galeguinho, 

companheiro da candidata 
à deputada federal, Lérida 
Lobo. O crime ocorreu na 
Rua Boa Vista, em Paulo 
Jacinto, na quinta-feira 
(4) à noite, e foi cometido 
por três irmãos. Lérida foi 

ferida com um tiro num dos 
braços, submetida à cirurgia 
no Hospital Geral do Estado 
(HGE) e não corre risco de 
morte. As armas usadas no 
atentado foram uma pistola 
roubada da Polícia Civil de 

São Paulo e um revólver cali-
bre 38. A mulher é ativista da 
causa animal e responsável 
pelo maior abrigo de animais 
abandonados do mundo. 
Dois irmãos envolvidos no 
atentado foram mortos em 

confronto com a polícia, em 
Palmeira dos Índios. Os dele-
gados que atuam no caso 
afirmam que os irmãos viaja-
ram do Rio de Janeiro para 
Paulo Jacinto com o intuito 
de matar o casal. Página 4

IRMÃOS ENVOLVIDOS NO CRIME E QUE VIERAM DO RIO PARA VINGAR A MORTE DO PAI SÃO MORTOS EM TIROTEIO

Com o objetivo de evitar a 
reintrodução da poliomielite, 
doença contagiosa aguda, 
causada pelo poliovírus, e 
que pode provocar paralisias 
irreversíveis e fatais, Alagoas 
inicia, na segunda-feira (8), 
a edição 2022 da Campa-
nha de Vacinação contra a 
Pólio. A meta, conforme o 
Ministério da Saúde (MS), é 
vacinar, no mínimo, 95% das 
247.344 crianças alagoanas 
que estão na faixa etária de 
1 ano de idade a menores 
de 5 anos. A ação, que irá 

ocorrer nos 102 municípios 
alagoanos, vai acontecer até 
o próximo dia 9 de setem-
bro, e o Dia D de Mobiliza-
ção será em 20 de agosto. 
Para vacinar as crianças, os 
pais ou responsáveis legais 
devem portar a Caderneta 
de Vacinação e comparecer 
ao posto de imunização mais 
próximo de suas residências. 
Em Alagoas, a aplicação da 
vacina contra a poliomielite 
deve ser adiada se a criança 
estiver com febre, diarreia ou 
vomitando.

Alagoas inicia Campanha de 
Vacinação segunda-feira(8)

   CONTRA A PÓLIO

Brasil perde o defensor das 
liberdades e da democracia

   JÔ SOARES
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Usuários economizam com 
implantação da Integração 

   TRANSPORTES URBANOS

A ‘Maceió invisível’ 
que o artista 

Eduardo Bastos 
consegue ver

Campus

Paulo, Collor e Rui confirmam 
suas candidaturas ao Governo

No último dia de prazo 
para as convenções parti-
dár ias,  t rês  dos  quatro 
principais candidatos ao 
Governo do Estado tiveram 
seus nomes homologados: 
Paulo Dantas (MDB), Rui 
Palmeira (PSD) e Fernando 

Collor (PTB), na sexta-feira 
(5). A convenção de Rui 
Palmeira foi pela manhã, 
na sede do PSD. Fernando 
Collor teve seu nome confir-
mado como candidato ao 
Governo,  na convenção 
do PTB.  O MDB homo-

logou os nomes de Paulo 
Dantas, para Governo, e 
Renan Filho, para o Senado. 
Foi confirmado também 
o nome do ex-governador 
Ronaldo Lessa (PDT) como 
candidato a vice na chapa 
de Dantas.  Página 3
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lessa, Paulo e renan filho
na convenção do MDB que homologou os nomes para o Governo do Estado e para o Senado da República



O Brasil amanheceu mais triste, sem o humor refi-
nado, inteligente, humano e revolucionário de Jô 
Soares – que passou dessa para melhor, pela madru-
gada de sexta-feira, 5 de agosto de 2022. Um dia cheio de 
melancolia, lembranças e homenagens a este cidadão 
brasileiro, acima de qualquer suspeita, que muito nos 
representa, tanto em vida, como na morte.  Um pedido 
dele, deveria ser uma ordem: “Faça Humor, não Faça 
Guerra”. 

A recordação mais tenra que tenho do Jô vem da 
infância, quando assistia ao programa de humor “A 
Família Trappo”, onde ele fazia o papel de mordomo e 
contracenava com Ronald Golias, outro genial humo-
rista. Era meu programa predileto, nos anos 60. De lá 
para cá, nunca mais deixei de vê-lo e admirá-lo, atuando, 
cantando, tocando, dirigindo, escrevendo, entrevis-
tando e apresentando programas de TV.

Até pouco tempo atrás, não para ir pra cama sem 
ele. Madrugada adento, só dormia depois do “beijo 
do gordo”. Afinal, as melhores entrevistas que já vi na 
TV foram no programa do Jô, da Globo, ou no Jô Onze 
e Meia, no SBT. Sempre que podia, mesmo cansado e 
tendo que acordar cedo no outro dia, assistia. Além do 
nível das entrevistas e dos entrevistados, gostava da 
interação dele com a plateia, com a equipe, o garçom 
Alex e o Sexteto.

Jô tirava onda com todo mundo, não poupava 
ninguém, nem mesmo Roberto Carlos, quando o rei 
sentou no seu sofá famoso e ele o pegou pelo braço, disse 
que estava ali com aquele rapaz e perguntou: “Como é 
mesmo o seu nome?”. O rei riu. Quem não ria. Quem não 
se divertia com o Jô e seus personagens maravilhosos, 
como o Reizinho invocado, o Zé da Galera (“Bota ponta, 
Telê!) e o Capitão Gay todo purpurinado. 

Vendo os depoimentos sobre ele, vindos de famo-
sos e anônimos, pude dimensionar o quão foi grande 
Jô Soares (literalmente) – como pessoa e como um 
artista completo – se o palco fosse um time, ele jogaria 
nas onze. Era multifacetado. Nasceu em berço de ouro. 
Viveu a infância nos Estados Unidos e na Europa. Falava 
várias línguas. Queria ser diplomata. Preferiu ser ator. 
Fez da sua vida um grande espetáculo, sempre com 
muito humor, leveza e amor.

Portanto, vai com Deus, Jô Soares. Hoje tem festa no 
céu.
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BRASIL PERDE DEFENSOR das liberdades e da democracia.
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Expressão
EDITORIAL

Com a morte de Jô Soares o Brasil perde acima de tudo 
um defensor das liberdades e da democracia. Ator, dire-
tor, escritor, apresentador e um dos maiores humoristas 
que o Brasil já teve a oportunidade de gestar, o múltiplo 
artista fez de sua obra um movimento em prol da liber-
dade de expressão. Um breve relato, para recordar os 
principais trabalhos de do artista na TV brasileira. 
José Eugênio Soares, nasceu em 1º de janeiro de 1938, no 
Rio de Janeiro. Trabalhou em diversas emissoras, como 
Continental, TV Rio, Tupi, Excelsior, Record, SBT e na 
Globo. Depois de longa jornada com programas voltados 
a o humor, Jô Soares, iniciou sua carreira como apresen-
tador. Com sua maestria, habilidade e inteligência para 
tratar dos mais diversos assuntos se tornou um grande 
sucesso na nova função iniciada no SBT, com o programa 
“Jô Soares Onze Meia”. O programa foi ao ar entre 1988 e 
1999. Com o grande sucesso na emissora , o artista consa-
grou  o seu espírito de humorista e intelectual – uma 
mistura que na figura de Jô Soares  ficou perfeita. 
Seu inegável talento como entrevistador lhe renderia 
em seguida, em 2000, o seu mais famoso espaço na TV 
brasileira: o “Programa do Jô”, que foi ao ar em 2000 na 
TV Globo. Assuntos os mais variados, entremeados com 
muito humor. Era oportunidade para a plateia e audiên-
cia se debruçarem com diversos temas.  Desde os leves, 
até os mais complexos, Jô ofertava a oportunidade de 
refletir sobre o futuro do país. 
Ele  foi um apaixonado pelo Brasil e com sua obra ajudou 
a transformar em um lugar melhor. E o país era de fato 
um lugar melhor antes da guinada à extrema direita, 
como o próprio artista destaca por conta da homenagem 
recebida em 2019, no “Prêmio Shell”.  “Não estou aqui 
para defender nenhum partido político, mas o Brasil. Não 
pode ter essa guinada tão violenta rumo à ignorância”.  
Na ocasião do prêmio, em seu discurso de agradecimento 
ele recomendou contra a nova situação estabelecida a 
“resistência”,  como forma de combater a ascensão do 
extremismo em uma  política que criminaliza tudo, até a 
arte e a cultura. 
Na realidade, ele anteviu, com  a ascensão de Bolsonaro 
que o grotesco tomaria conta de todos os setores da 
sociedade brasileira. A bem da verdade, não carecia ter a 
bagagem cultural e o talento de um Jô Soares para perce-
ber que o país estava dando início a uma era de obscu-
rantismo. Assim, Jô Soares ofereceu sua obra para além 
do deleite de seus fãs e “enquadrou” em vários momentos 
Bolsonaro e seus seguidores. O artista faleceu nesta sexta 
(05), aos 84 anos, no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. 
O país perdeu um de seus maiores artistas e um dos 
mais críticos às questões políticas desde que Bolsonaro 
ascendeu a presidência. Paradoxalmente, sua ausência é 
capaz de estimular o discurso contra as mazelas que esse 
governo vem produzindo. Um facho de luz acende nesse 
cenário, ofuscando o obscurantismo que governa o país.

Jô Soares: um artista 
contra o obscurantismo

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

Hoje tem festa no 
céu: viva o Gordo!

   ARTIGO  |  Ricardo Rodrigues *

* É jornalista



No último dia de prazo 
para as convenções partidá-
rias, três dos quatro principais 
candidatos ao governo do 
Estado tiveram seus nomes 
homologados: Paulo Dantas 
(MDB), Rui Palmeira (PSD) e 
Fernando Collor (PTB). 

O senador Rodrigo Cunha 
(UB) já tinha homologado 
sua candidatura na conven-
ção partidária do partido, 
no sábado passado (30/7), 
quando foi confirmada a 
deputada estadual Jó Pereira 
(PSDB), como candidata a 
vice na sua chapa.

A  c o n v e n ç ã o  d o 
ex-prefeito Rui Palmeira 
foi pela manhã, na sede do 
PSD, no bairro do Poço, em 
Maceió. Ele lembrou o legado 
deixado pelo pai, o ex-gover-
nador Guilherme Palmeira, e 
destacou suas obras à frente 
da Prefeitura de Maceió.

Collor
O senador Fernando 

Collor de Mello teve seu nome 
confirmado com candidato 
ao Governo de Alagoas, na 

convenção do PTB, realizada 
na sede do partido, no Edifí-
cio The Square, em Maceió. O 
candidato a vice é o vereador 
Leonardo Dias.  

A convenção do PTB foi 
cartorial, não teve festa, mas 
contou com a presença de 
lideranças políticas, prefeitos 
e demais filiados à legenda. 
No evento, a sigla aprovou 
uma coligação composta por 
quatro partidos. 

Além do PTB, a aliança 
em torno do nome de Collor 
terá PL, Pros e Agir (antigo 
PTC). Segundo a assesso-
ria do senador, também na 
sexta-feira, o Partido Liberal 
confirmou a aliança e indicou 

Leonardo Dias como compa-
nheiro de chapa de Collor.  

“Com essa aliança, Collor 
consolida o apoio a Bolso-
naro em Alagoas”, destacou 
a assessoria do senador. 
Quando se lançou candidato, 
o ex-presidente disse que o 
objetivo da sua candidatura 
seria montar um palanque 
para Bolsonaro em Alagoas. 

Dantas
A convenção do MDB, 

que homologou os nomes 
de Paulo Dantas,  como 
candidato ao Governo, e de 
Renan Filho, como candi-
dato ao Senado, foi realizada 
no Espaço Pierre Chalita, 
em Maceió. Foi confirmado 
também o nome do ex-gover-
nador Ronaldo Lessa (PDT) 
como candidato a vice na 
chapa de Dantas. 

Na convenção, que contou 
com as principais lideranças 
do partido e muitos prefeitos 
alagoanos, foi confirmada a 
coligação com PT, PV, PCdoB, 
PDT, Podemos, PSC, Avante e 
Solidariedade, além de apre-
sentar os nomes dos candi-
datos a deputado federal e a 
estadual pelo MDB.

RONALDO LESSA será candidato a vice-governador na chapa palaciana.Poder
EX-PREFEITO RUI PALMEIRA e Collor também tiveram seus nomes homologados em convenções partidárias, no último dia

Convenção do MDB aprova  
Paulo Dantas e Renan Filho

BEM NA FITA, PAULO

chegou à convenção bastante animado com o apio que vem recebendo nas andanças por Alagoas

   NA BRONCA

Cidadania critica indicação 
de Jó para a vice de Cunha

Em vídeo postado nas 
redes sociais e em nota 
distribuída à imprensa, na 
quinta-feira, o presidente 
do Cidadania em Alagoas, 
Régis Cavalcante, criticou 
a aliança do PSDB com o 
PP do deputado federal 
Arthur Lira, em torno da 
candidatura do senador 
Rodrigo Cunha ao Governo 
do Estado, pelo União Brasil 
- partido que faz parte da 
base aliada do presidente 
Jair Bolsonaro (PL). 

Segundo Cavalcante, o 
certo seria o PSDB compor 
uma chapa que estivesse 
dentro dos parâmetros da 
Federação Partidária, que 
homologou a candida-
tura da senadora Simone 

Tebet (MS) à Presidência 
da República, com o apoio 
dos tucanos, do Cidadania 
e do MDB. No entanto, os 
tucanos alagoanos decidi-
ram apoiar Cunha e indi-
car a deputada estadual Jó 
Pereira, como sua candi-
data a vice.

“Em Alagoas, lar do coor-
denador do Orçamento 
Secreto, o deputado Arthur 
Lira, percebemos o poder 
dessa ilegalidade e da forma 
maquiavélica de sufocar 
os partidos. O Cidadania 
não apoia o candidato do 
Centrão e deixamos bem 
claro esta posição na ata 
da nossa convenção”, afir-
mou Cavalcante. Ele seria 
candidato ao Governo, mas 
por conta dessa guinada à 
direita do PSDB, vai dispu-
tar para Câmara Federal.

Nota do Cidadania
A instituição da Federa-

ção entre partidos foi uma 
iniciativa importante e neces-
sária para dotar o sistema 
político-partidário de maior 
racionalidade, ao possibili-
tar a diminuição de partidos 
e de “agendas partidárias”, 
tornando mais acessível aos 
eleitores a lógica do sistema 
de representação política, 
fundamento do sistema 
democrático de governo.

No entanto, a par dessa 
necessária inovação, veio 
uma outra, que finalmente 
“legalizou” o mensalão - que 
teve início nos governos Lula 
- o, assim chamado, orça-
mento secreto, que tende 
a destruir os partidos ao 
tornar seus parlamentares 
correia de transmissão de um 
processo ativo de corrupção 
e desvio de dinheiro público, 
como vimos agora no escân-
dalo da Codevasf, no Mara-

nhão, sob a coordenação dos 
presidentes da Câmara e do 
Senado.

Essa insidiosa excres-
cência tem capacidade de 
desmoralizar nosso sistema 
político-partidário, tendo 
como consequência visível a 
volta das oligarquias regio-
nais e a médio e longo prazos, 
a captura de percentuais 
crescentes do orçamento da 
União e seu desvio de finali-
dade, que ao invés de servir 
a comunidade, serve para 
o enriquecimento ilícito de 
deputados e senadores!

Aqui em Alagoas, lar do 
coordenador do Orçamento 
Secreto, o deputado Arthur 
Lira, percebemos o poder 
dessa ilegalidade e da forma 
maquiavélica de sufocar os 
partidos. O Cidadania não 
apoia o candidato do Centrão 
e deixamos bem claro na ata 
convenção.
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Ricardo Rodrigues
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RÉGIS CAVALCANTE

foi às redes sociais e, em vídeo, mostrou sua revolta com a escolha de Jó

Partidos 
fizeram a 

festa na 
indicação dos 
nomes para a  

disputa 
nas urnas



Três pessoas mortas, 
uma internada ferida à bala, 
outra presa e mais uma 
sendo caçada pela polícia. 
Esse é o desdobramento do 
atentado à bala que matou 
José Adilson, o Galeguinho, 
companheiro da candidata 
à deputada federal, Lérida 
Lobo. O crime ocorreu na 
Rua Boa Vista,, em Paulo 
Jacinto, na quinta-feira (4) 
à noite, e foi cometido por 
três irmãos. Lérida Lobo foi 
ferida com um tiro num dos 
braços, submetida à cirurgia 
no Hospital Geral do Estado 
(HGE) e não corre risco de 
morte. As armas usadas no 
atentado foram uma pistola 
roubada da Polícia Civil de 
São Paulo e um revólver cali-
bre 38.

A mulher é ativista da 
causa animal e responsável 
pelo maior abrigo de animais 
abandonados do mundo. O 
tamanho da ONG Anjinho 
Quatro Patas é quase propor-
cional ao incômodo que, 
para algumas pessoas, ela 
gera na cidade. A ONG fica na 
localidade conhecida como 
Pitombeira, que foi arrastada 
pelas enchentes de 2010 e 
hoje está praticamente desa-
bitada. Mesmo assim, Lérida 
contraiu uma inimizade séria 
com um vizinho identificado 
pela polícia como “Zeca 
Bigodão”. 

Ele teria reclamado do 
mau cheiro e do barulho 
causado pelos animais abri-
gados pela ONG. Lérida Lobo 
teria, então, se oferecido 
para comprar o imóvel dele. 
Os dois não entraram num 
acordo. No ano passado, 
“Zeca Bigodão” foi assassi-
nado em circunstâncias até 
o momento não esclareci-
das pela polícia alagoana. 
No entanto, à boca miúda, 
atribuía-se esse crime a 
Galeguinho, companheiro de 
Lérida Lobo. À Polícia Civil, 
no momento, cabe estabele-
cer ou descartar uma relação 
entre os dois crimes.

No início da semana, dois 
filhos de “Zeca Bigodão” 
vieram do Rio de Janeiro com 
o intuito de fazer vingança, 
matando o casal. Um veículo 
Prisma de cor prata foi 

locado no nome de um filho 
que mora em Paulo Jacinto. 
Esse carro foi visto na cidade 
(a polícia tem imagens) 
seguindo o carro do casal, na 
quinta-feira à tarde. Pouco 
depois das 19h, Galeguinho 
e Lérida foram embosca-
dos, quando saíam da ONG. 
Os dois foram socorridos ao 
hospital local, mas o homem 
morreu. Lérida Lobo – sob 
forte escolta policial – foi 
levada para o HGE.

Após o atentado, os três 
irmãos mais um quarto 
envolvido no crime fugiram 
no Prisma para um povo-
ado em Palmeira dos Índios. 
De posse da informação do 
endereço do locatário do 
veículo, a polícia conseguiu 
localizá-los através da Divi-
são Especial de Inteligência 
da Polícia Civil. Foi montada 
a operação para prender os 
criminosos e a casa onde eles 
estavam foi cercada por poli-
ciais da Deic e do Tigre. 

“Os acusados reagiram a 
tiros e os policiais revidaram 
na mesma proporção. Infe-
lizmente, dois dos acusados 
foram baleados e morreram. 
Prendemos um e um quarto 
fugiu”, disse o secretário de 
Segurança Pública, Flávio 
Saraiva da Silva. 

Caracterizado o crime 
motivado por vingança, a 
Polícia Civil descarta a moti-
vação política, como havia 
sido levantada pelo fato de 
Lérida Lobo ser candidata 
à deputada federal pelo 
Avante. Os delegados Thales 
Araújo e Caio Rodrigues são 
os responsáveis pela inves-
tigação em torno do aten-
tado sofrido por Lérida Lobo, 
que resultou na morte do 
seu companheiro, Galegui-
nho, que morava em Paulo 
Jacinto, onde tem familiares.

SECRETÁRIO FLÁVIO SARAIVA E

os delegados do caso explicam a dinâmica do atentado em Paulo Jacinto e a sequência das investigações policiais

DOIS CRIMINOSOS FORAM MORTOS pela polícia durante operação para prendê-los.Estado
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TRÊS IRMÃOS PARTICIPARAM de atentado em que companheiro de Lérida Lobo foi morto e ela ficou ferida à bala

“Atentado contra candidata 
foi vingança”, afirma a polícia 

Polícia Civil 
esclareceu o 

crime poucas 
horas depois do  

atentado em 
Paulo Jacinto

Deraldo Francisco
Repórter



INTEGRAÇÃO

Ao passar pelo validador, passageiro tem até 90 minutos para pegar outro ônibus

GEOVANE

Auxiliar de cozinha fala da economia gerada pela integração

GIVALDO 

usa a integração temporal diariamente

7 a 13 de agosto     |     2022 5O DIA Alagoas

Em Maceió, os usuários do 
transporte público dispõem 
da Integração Temporal, que 
assegura o embarque em até 
dois ônibus num intervalo 
de 90 minutos. No primeiro 
semestre de 2022, 1.125.531 
milhão de usos pelos maceio-
enses foram contabilizados 
pela Superintendência Muni-
cipal de Transportes e Trânsito 
(SMTT).

Um comparativo dos 
primeiros semestres dos 
últimos quatro anos mostra 
que, mesmo com a redução 
da tarifa para R$ 3,35, reali-
zada em janeiro de 2021, 
houve uma economia de R$ 
3.752.368,50 para os usuários. 
Em 2019, antes da pande-
mia de Covid-19, quando 
o sistema transportava em 
média 252 mil passageiros por 
dia, o número de integrações 
contabilizadas foi de 717.766 
mil, gerando uma economia 

de R$ 1.519.080,73. A tarifa 
custava R$ 3,65.

Atualmente,  220 mil 
embarques são contabiliza-
dos nos dias úteis.

Morador do conjunto 
Cidade Sorriso II, o vende-
dor Givaldo Batista, destaca 
a importância da iniciativa 
para as famílias. “Geral-
mente, pego uma linha que 
passa pela Rota do Mar para ir 
até o Terminal e outra que vai 
para o Shopping Pátio, que é 
onde eu trabalho. Eu utilizo 
a integração todos os dias e 
essa possibilidade é muito 
gratificante para a gente que 
trabalha e já tem um salá-
rio limitado, então facilita 
muito”, contou o trabalhador.

Auxi l iar  de  cozinha, 
Geovane Mendonça, também 
é usuário das integrações e 
reforçou a economia que a 
iniciativa possibilita. “Se fosse 
para pagar duas passagens 
seria bem mais caro e sairia do 
meu bolso. Ia ser complicado 
e mais gasto para mim. Com o 

dinheiro que sobra eu econo-
mizo para construir minha 
casa e comprar outras coisas”, 
disse Geovane.

Para fazer uso da Integra-
ção Temporal, o maceioense 
precisa ter em mãos qualquer 
modalidade do cartão Vamu. 
As conexões podem ser reali-
zadas num intervalo de até 
uma hora e trinta minutos, 
contados a partir do momento 
em que o cartão passa no vali-
dador do primeiro coletivo. É 
preciso se atentar ao sentido 
das viagens.

“A gestão comemora esses 
números por entender que 
segue empenhada em adotar e 
aprimorar medidas que bene-
ficiem as pessoas e impactem 
positivamente na economia 
das famílias. Constantemente 
ampliamos as possibilidades 
de conexões entre as linhas 
para que as pessoas possam se 
deslocar com facilidade para 
todas as regiões da capital”, 
destacou o superintendente 
da SMTT André Costa.

PARA FAZER USO DO BENEFÍCIO, o maceioense precisa 
ter em mãos qualquer modalidade do cartão Vamu.Cotidiano

MESMO COM A REDUÇÃO da tarifa do transporte coletivo no último ano, economia se aproximou dos R$ 4 milhões

Economia com integrações 
temporais bate recorde

Secom Maceió

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
 STÉLIO DARCI CERQUEIRA DE ALBUQUERQUE, Oficial do 1º 

Registro Geral de Imóveis e Hipotecas de Maceió, Estado de Alagoas, na forma da Lei, 
etc;. FAZ SABER, aos que o presente Edital de Notificação, virem ou dele tiverem 
conhecimento, usando das atribuições conferidas pelo § 4º, do Art. 216-A, da Lei Federal 
n° 6.015/73- LRP- Lei dos Registros Públicos, com redação dada pelo artigo 1.071 da Lei 
Federal nº 13.105 de 16 de março de 2015 (novo Código de Processo Civil), em atendi-
mento ao requerimento para USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, na modalidade 
Especial Urbano disciplinado no art 124º do Código Civil Brasileiro, fomiulado 
pela Sra. VILMA RODRIGUES DA ROCHA e outros, representados por seu advo-
gado, Dr. Thiago Rafael Cavalcanti Rodrigues, inscrito na OAB/AL., sob nº 11.189, 
protocolado no protocolo auxiliar de n° 284.947/22 em data de 18/03/2022, referente 
ao imóvel com a seguinte descrição: Apartamento nº 204, do 2º andar, nº 6691, do 
Edifício Jamaica, localizado na Avenida em Projeto, lote 13, da quadn 43, do Lotea-
mento Marilu, em Maceió/AL, com as seguintes características: sala de estar/jantar, 
02 varandas, 03 quartos sociais (1 suíte), 01 banheiro social, circulação, cozinha, área de 
serviço com lavanderia, quarto e banheiro de empregada, e uma vaga na garagem; 
com área do apartamento de 119,00m², fração ideal do condomínio de 46,09ms², área 
total do apartamento — 165,09ms²; o apartamento tem as seguintes áreas: área total 
de 165,09m², sendo 119,00m² de área útil e 46,09m² de área comum, e fração ideal do 
terreno de 0,060727. A unidade autônoma faz parte do empreendimento denominado 
Edifício Jamaica, com Memorial registrado, Averbado a Construção e registrado 
a Convenção do condomínio na matrícula geral sob nº 11.728, na forma disci-
plinada no art 216 do Capítulo XI, Titulo V da Consolidação Notarial e Registral 
do Estado de Alagoas. Desse modo. NOTIFICA aos eventuais interessados que 
os requerentes, Sra. VILMA RODRIGUES DA ROCHA e outros, afirma que exerce a 
posse mansa e pacifica do imóvel acima descrito há mais de 15 (quinze) anos, configu-
rando-se assim, a aquisição da propriedade por usucapião Ordinária, previsto no art. 
1.242 do Código Civil, (Lei Federal nº 10.406/2002), conforme busca comprovada 
mediante a apresentação dos documentos previstos nos incisos I a IV do Art. 216-A, 
da Lei Federal 6.015/73, para se manifestarem expressamente sobre o pedido apre-
sentado no PRAZO DE QUINZE (15) DIAS, perante o lº Registro Geral de Imóveis 
e Hipotecas de Maceió - AL., situado na Praça dos Palmares, nº 36, Edf. Delmiro 
Gouveia, 6º Andar, bairro Centro, Maceió-AL., no horário das 08:00 horas às 17:00 horas, 
de segunda a sexta feira.

 Informe ainda que, a não manifestação de eventuais terceiros inte-
ressados no prazo acima referido (15) dias, a contar da data da publicação deste, 
presumir-se-à a sua aquiescência com o pedido e, de consequência permitirá 
a realização do ato registral de aquisição por usucapião extrajudicial na forma 
requerida, conforme disciplinado pelo § 6º, do Art 216-A, da Lei Federal nº 
6.015/73. E, para que chegue ao conhecimento de terceiros, expede-se este Edital, 
que será publicado em jornal de grande circulação.

 Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Maceió, aos primeiro 
(01) dia do més de agosto do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

STÉLIO DARCI CERQUEIRA DE ALBUQUERQUE OFICIAL



ESTILO
SABE AQUELA PESSOA que fala mal de você? Ela não tem raiva de 
você, ela tem raiva dela mesma por não conseguir ser igual a você!

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista social e jornalista

Sociedade com

IN DESTAQUE |

A maravilhosa 

Jamylly Almeida, 

Miss Messias 

2022, ilustrando 

a coluna desta 

semana.

TODO ELA | 

Nathalia Amaral, 

destaque da 

moda alagoana, 

alinhando 

detalhes dos seus 

10 anos de ateliê. 

Foto by Felipe 

Miranda

B-DAY |

Quem recebe 

milhões de ho-

menagens neste 

domingo, dia 07, 

por conta de seu 

aniversário é o 

empresário João 

Paulo Silva, leiam 

Auto Escola São 

Jorge Arapiraca. 

Parabéns amigo!

NA MÍDIA | 

Vânia Calaça nos 

últimos detalhes 

do seu bazar de 

vestidos de festa 

em Maceió. Vem 

muitas novi-

dades… Foto by 

Bruno Oliveira
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  AGOSTO LILÁS
“Agosto Lilás” é uma campanha de 
enfrentamento à violência doméstica e 
familiar contra a mulher realizada em 
todo o Brasil por órgãos governamentais 
e não-governamentais, lançada em 1º de 
junho de 2016 e posteriormente insti-
tuída por meio da Lei Estadual nº 4.969 
de 2016, com o objetivo de divulgar a Lei 
Maria da Penha, sensibilizar e conscien-
tizar a sociedade sobre o necessário fim 
da violência contra a mulher, divulgar 
os serviços especializados da rede de 
atendimento à mulher em situação de 
violência e os mecanismos de denúncia 
existentes. Denuncie! Ligue 180.

  ANIVERSARIANTES 
DA SEMANA
Um brinde +QESPECIAL aos amigos 
aniversariantes da semana, leiam: James 
Soares, Rangel Barbosa, João Arthur 
Jr, Dayana Correia, Rodolfo Melo (07), 
Cione Alencar, Will Almeida, Fellype 
Costa, Thiago Felix, Nizete Freire (08), 
Rozy Souza, Larissa Lima, Reginaldo 
Sama, Juh Oliveira (09), Maria Goretti 
da Silva, Bruno Cardoso, Val Brito (10), 
Warley Costa, Leonel Lisboa, Roberto 
Oliveira (11), Dias Campos, Cesar 
Macedo, Junior Farias, Joyce Vilela, Maria 
Luiza Farias (12), Veriano Marinho, Jane 
Lima, Luciano Barbosa (13). #parabéns

PODEROSO |

Sempre com agenda lotadíssima em 

seu salão localizado em Arapiraca, o 

barberesthetic Luciano Santos está a 

todo vapor formando bons profis-

sionais com o seu curso profissionali-

zante em Barbeiro. #aplausos

  Quais as tendências do 
mercado de seguros para 
o 2° semestre de 2022?
Apesar da constante evolução do setor nos últimos 
anos, seguradoras buscam maneiras de potenciali-
zar novas formas de atrair clientes.
O termo “seguro” possui diversas variações na 
língua portuguesa, como garantido, abrigado ou 
protegido, que são sinônimos do mesmo conceito. 
Nos últimos anos, o mercado de seguros no Brasil 
avançou de maneira significativa, tanto na movi-
mentação financeira, como na digitalização dos 
processos, mas ainda assim, algumas práticas 
podem potencializar ainda mais o setor.
O setor de seguros é um mercado que ainda tem 
muito a ser explorado, a chegada do Open Insu-
rance ao país aliado com as tendências que temos 
para o restante de 2022, como a digitalização dos 
processos e a inclusão dos jovens tende a aumen-
tar ainda mais a procura e movimentação neste 
mercado, confira as cinco tendências do mercado 
de seguros para o 2° semestre de 2022:

Open Insurance
O avanço do Open Insurance promete transfor-
mar o mercado de seguros no Brasil. Dividido 
em três fases, o setor já começou a se adequar às 
mudanças presentes e futuras, sendo a principal 
mudança, o novo Sistema de Seguros Aberto, que 
permite aos consumidores a possibilidade de 
compartilharem suas informações com diferentes 
empresas autorizadas pela Susep (Superintendên-
cia de Seguros Privados).

Seguradoras devem investir 
cada vez mais em tecnologia
Desde 2020, com a chegada da pandemia 
ao país, os processos de digitalização foram 
impulsionados com a necessidade de se migrar 
ferramentas essenciais para o mundo digital. O 
que era tendência, no período pré-pandemia, 
passou a se tornar uma necessidade para 
marcas de diversos segmentos.
A digitalização presente no mercado de seguros 
se mantém acelerada e é um dos caminhos para 
captar mais interessados, além de contribuir 
para o contínuo crescimento do setor. Segundo 
um relatório de uma consultoria especializada 
em tecnologia e negócios, os investimentos 
globais em insurtechs, startups do setor de 
seguros, atingiram US$10,1 bilhões em 2021, 
valor 38% maior em relação a 2020.

Jovens estão mais interessados 
em contratar um seguro
Um movimento que era pouco usual em anos 
anteriores, começou a ganhar cada vez mais 
força nos últimos dois anos. Os jovens passa-
ram a ter mais atenção com a necessidade de 
ter proteções individuais, por meio das segu-
radoras. Uma pesquisa de uma cia de seguros, 
indica um crescimento de jovens contratando 
este tipo de serviço. A faixa etária que mais 
procurou o mercado de seguros foi a de 19 a 24 
anos, onde o crescimento apresentado foi de 
112,98%, no período de janeiro a junho deste 
ano, em comparação com o mesmo intervalo de 
tempo em 2021.

Mercado de seguros deve ir além 
das proteções tradicionais
O mercado de seguros há anos propõe formas 
tradicionais de proteção, como seguro de vida, 
seguro de casas e automóveis, além de aciden-
tes. Uma maneira de chegar a novos clientes 
é praticar a inovação destes sistemas usuais. 
Muitas famílias optaram por, nos últimos dois 
anos, cortarem gastos com diversos tipos de 
proteção individual ou coletiva, pela necessi-
dade de manter as contas equilibradas.
Por isso, o setor deve pensar em novas estraté-
gias que se aliem ao processo de digitalização 
para a construção de novos modelos que se 
adequem à nova realidade destes clientes, e 
assim manter a alta que o mercado de seguros 
vem apresentando nos últimos tempos.

  Conclusão
Em suma, em 2021, o mercado de seguros 
movimentou cerca de R$306,4 bilhões, uma alta 
de 11,9% na comparação com 2020, segundo 
pesquisa realizada pela CNseg (Confedera-
ção Nacional das Seguradoras).  Mesmo com 
a tendência positiva, as seguradoras ainda 
buscam maneiras de potencializar estes resul-
tados.
Espero que o artigo tenha esclarecido as suas 
dúvidas sobre seguro para estagiário! Acompa-
nhe também nosso quadro “Momento Seguro” 
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!

SETOR DE SEGUROS é um mercado que ainda tem muito a ser explorado.

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro
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JURANDIR BOZO: “é um disco no qual trabalho o Coco de Roda em sua vertente 
mais tradicional, no sentido de preservar o eixo, a coisa mais significativa, a 
métrica das poesias, a aplicação dos trupés nos lugares mais tradicionais, enfim”.

   Màcleim   |  macleim@hotmail.com

Colunista

Depois do Play

  XÊRO DE COCO
Minha intenção com as resenhas para a nossa 
coluna Depois do Play, vai muito além do exercício 
crítico, para o bem ou para o mal. Em cada uma 
delas, por meio das palavras, exerço a prerrogativa 
e tentativa de apresentar o conteúdo dos álbuns, 
sobre os quais, em sua imensa maioria, faço audi-
ções deleitosas. Traduzi-los, sob o meu ponto de 
vista, posto que a cada fruidor caberá o usufruto e 
tradução particular, tem sido um exercício dinâ-
mico por natureza e um tanto pendular. Porém, às 
vezes, torna-se fácil, além de prazeroso, como é o 
caso do álbum ‘AM Pros Pés’, que será lançado nas 
plataformas digitais pelo Mestre e artista popular 
alagoano Jurandir Bozo. 
Entretanto, por que seria fácil, quando sabemos que 
resenhar uma construção artística passa longe de tal 
facilidade? Bem, é que, no caso específico do álbum 
‘AM Pros Pés’, Jurandir Bozo intercala as faixas 
desse trabalho com falas e poesias, que traduzem e 
apresentam a percepção da obra pelo próprio autor. 
Então, diante desse farto e rico material, seria insen-
sato não aproveitá-lo, transcrevendo-o aqui, no afã 
de ilustrar essa resenha muitíssimo melhor do que 
eu poderia fazê-lo, apenas com as minhas adstritas 
considerações. Portanto, irei pontuar tão-somente 
sobre as canções e suas conexões sensoriais para 
comigo. Tenho certeza de que assim teremos e 
chegaremos muito próximos de um belo pano-
rama sobre esse trabalho importante para a cultura 
popular alagoana, arejada pela visão estética do 
Mestre Jurandir Bozo, que, sabiamente, conservou 
a espinha dorsal da tradição e, ao mesmo tempo, 
manteve os pés na modernidade.
 
Hibridismo Sonoro
Sendo assim, a primeira fala do Mestre trata logo 
de definir e mostrar sua visão sobre esse trabalho. 
Interpelado por uma espécie de apresentador de 
um programa de rádio, personagem vivida pelo ator 
alagoano Julien Costa, Jurandir Bozo afirma: ”É um 
disco que tem uma importância muito grande na 
coletividade. Pessoas que participaram ativamente 
do processo ‘Pros Pés’; que foi um espetáculo que 
a gente fez em 2011. Esse resultado coletivo fica 
muito claro no disco, acredito eu. Então, preciso 
citar: Jefferson e Jonathan, Kaw Lima e Arnaud 
Borges, porque eles, junto à minha ideia, é que dão 
o resultado do disco. E é um disco no qual trabalho 
o Coco de Roda em sua vertente mais tradicional, 
no sentido de preservar o eixo, a coisa mais signifi-
cativa, a métrica das poesias, a aplicação dos trupés 
nos lugares mais tradicionais, enfim... Mas que não 
perde o contato com a contemporaneidade, é um 
disco bem contemporâneo e que a gente procurou 
colocar coisas que nos agrada, que a gente gosta de 
ouvir. Então, ele tem esse contato com a coisa mais 
contemporânea e tem participações especiais, que 
só abrilhantam, e aí vocês precisam ouvir, que vocês 
vão ver e espero que todos gostem”.
Dito isso, o álbum começa fazendo a abertura da 
função, com o tema ‘Cheguei Alagoas’ (Jurandir 
Bozo) que, imediatamente, leva-nos a pôr os pés e 
a alma no terreiro do Coco de Roda, onde a brinca-
deira tem sua jornada iniciada, tradicionalmente, 

pela apresentação. Aqui, Jurandir Bozo pede licença 
para cantar e apresentar a cultura popular, porém 
com uma dose de hibridismo na textura sonora. 
Tendo como base a levada tradicional do coco, o 
Mestre propõe ir além do pandeiro, ganzá e trupé, 
cobrindo com um manto de cordas e uma viola 
caipira o que antes era tão puro e legítimo que pare-
cia nu. Essa estética sonora e conceitual é repetida, 
por exemplo, em temas como ‘Mundo Diferente’ 
(Jurandir Bozo), na dolente ‘Ciclo de Um Destino’ 
(Arnaud Borges) e na prece-canção delicada e 
pungente de ‘Oração’, também de Arnaud Borges.
 
Alma e Verve
Aliás, a parceria laboral entre Arnaud Borges e 
Jurandir Bozo é de longa data e está mais que 
fortalecida nesse trabalho. Além de assinar três das 
composições deste álbum, Arnaud Borges assina os 

arranjos, junto com Jurandir Bozo, em sete faixas e 
toca violão em todas as músicas onde foram utili-
zados instrumentos de harmonia. Então, em mais 
uma de suas falas no álbum, Jurandir Bozo reco-
nhece quem esteve ao seu lado para tecer esse belo 
trabalho: “É um disco que teve a produção do Décio 
Messias, do Arnaud Borges junto a mim, e os arran-
jos do Kaw Lima, e participações especiais, que só 
tenho a agradecer a todos. Foi um disco de amigos, 
tocado com muito carinho, feito com muito cari-
nho e estou muito feliz com o resultado. Espero que 
todos gostem. Vamos encher o mundo de conversa 
e de muito Coco”.
A importância do álbum ‘AM Pros Pés’ vai além do 
registro fonográfico de belas canções, estruturadas 
nos alicerces da cultura popular e num segmento 
tão significativo para a gênese da musicalidade 
alagoana: o Coco de Roda. Esse trabalho é persona-
lístico, tem a alma e a verve do Mestre Jurandir Bozo, 
na luta que vem travando em defesa da integridade 
e sobrevivência desse gênero da nossa expressão 
popular. Portanto, nesse álbum, suas falas não 
servem só para o agora, se ouvidas, mas servirão 
também ao futuro, quando se mostra enfático ao 
afirmar: “Acredito que a gente, aqui em Alagoas, 
esteja vivendo um momento muito difícil em rela-
ção à preservação da identidade do Coco Alagoano. 
Nós temos diversos estilos e escolas do Coco Alago-
ano, que têm se perdido ao longo do tempo e isso 
não é uma coisa legal”.
 
No +, MÚSICABOAEMSUAVIDA!!!
 
SERVIÇO
AM Pros Pés, Jurandir Bozo
Plataformas digitais: Apple Music, Spotify, Deezer, 
Amazonmusic, YouTube Music
Mácleim (02/08/20220)
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  Viajou 
bem antes
A viagem antecipada para 
Salvador, onde o CSA 
enfrenta, neste sábado, o 
Bahia, é uma prova de tudo 
isso. Tirar o grupo do olho 
do furacão foi o melhor que 
poderia ser feito pela direto-
ria. Treinar longe da torcida e 
jogar também, pode ser bom. 
Os jogadores estão sendo 
cobrados com veemência e 
os xingamentos são constan-
tes. Por conta disso, acredito 
que o rendimento em campo 
está sendo muito ruim e pode 
piorar, permanecendo assim.

  A solução
Pelo que ando ouvindo, 
nenhuma chance de Omar 
Coêlho, Raimundo Tavares e 
Rafael Tenório se unirem para 
o bem do CSA. Hoje, o enten-
dimento entre eles é ZERO. 
Como eles foram eleitos em 
nome de uma possível União 
e Força, quem sabe no futuro, 

mesmo que eu não acredite 
nisso. Mesmo que tenha 
vontade de ajudar, Rafael 
Tenório precisa esquecer o 
CSA e sua passagem vitoriosa 
pelo clube. Omar e Raimundo 
devem resolver os problemas 
sem pressão. Depois disso, o 
futuro a Deus pertence.

  CRB X 
Ponte Preta
Mais uma vez o CRB decep-
cionou a sua torcida, na noite 
de quinta-feira, jogando 
em Maceió diante da Ponte 
Preta. Começou bem, fez 
1 a 0, logo aos 6 minutos, 

levou o gol de empate aos 14 
minutos e depois disso não 
se encontrou mais. Como 
esperado, o técnico Daniel 
Sampaio só culpou a arbitra-
gem, que foi ruim mesmo, 
mas o empate não foi por 
conta disso. O time é que é 
uma decepção.

NOVAS CONTRATAÇÕES dão mais ´gás´e velocidade ao time.Esportes

A disputa da Série B 
do Brasileirão chega a um 
momento definitivo. Agora, 
nesta segunda metade da 
competição, os times come-
çam a mostrar quais são suas 
pretensões e não há margem 
para erro. Por isso, novas caras 
aparecem nos elencos e se 
somam aos jogadores para 
buscar um objetivo.

Esse é o caso do CRB, que 
vem se reforçando para conti-
nuar aparecendo na primeira 
parte da tabela. O time vem 
investindo na contratação de 
jogadores para o ataque com 
uma característica especial 
para dar um fôlego a mais: a 
velocidade. O que pode ter 
faltado no ano passado, em 
2022 o Galo tem de sobra.

E m e r s o n ,  Fa b i n h o , 
Richard e Gabriel Conceição 
são atacantes jovens e velo-
zes. E quem se junta a eles é 
Bruninho, recém-contratado. 
“É um atleta jovem, que nós 

já trabalhamos com ele, prin-
cipalmente na passagem 
pelo Confiança, onde ele se 
encontrou muito bem e foi 
destaque da equipe na Copa 
do Nordeste naquela ocasião, 
fazendo boas assistências. É 
um atleta que tem um histó-
rico também de participações 
na Série A porque é base do 
Atlético-MG. Tem algumas 
participações lá no profis-
sional, já esteve no Sport, no 
Juventude também figurando 
na Série A. É mais um atleta 

que nós ganhamos para exer-
cer a função de meia, de um 
atacante de beirada”, disse o 
técnico Daniel Paulista.

Segundo ele, o jogador 
estava dentro dos padrões 
financeiros do clube, além de 
se encaixar nas características 
que a comissão técnica procu-
rava.

“Todas as contratações são 
compartilhadas. A decisão 
não é somente do treinador 
ou da diretoria. É um atleta 
que atendeu às característi-

cas que precisamos, atendeu 
às condições financeiras que 
podíamos contratar, por isso é 
um atleta que veio para somar 
e ser agregado junto com 
o Guilherme e o Paulinho, 
contratações que fizemos até 
o momento nessa janela”.

Mas o treinador regatiano 
não comentou apenas sobre 
os atletas que chegaram. 
Daniel Paulista destacou a 
importância de ter um grupo 
completo e preparado para a 
sequência da temporada. “Os 
jogadores que foram contra-
tados vêm para acrescentar, 
para ganharmos uma melhor 
quantidade de atletas à dispo-
sição e, com certeza, serão 
muito importantes. Eles estão 
trabalhando, buscando seu 
espaço e eu estou satisfeito 
com o trabalho, não só dos 
que foram contratados agora, 
mas também dos que já esta-
vam no elenco”, assinalou. 

O CRB ainda segue moni-
torando o mercado. A janela 
de transferências se encerra 
no dia 15 de agosto e mais 

nomes podem surgir até lá. 
O que o clube espera agora 
é continuar mantendo uma 
sequência regular na tempo-
rada.

“Primeiro temos que 
pensar em extinguir qualquer 
possibilidade de rebaixa-
mento e depois, se a campa-
nha nos permitir brigar por 
algo maior, vamos lutar pelo 
tamanho do CRB, pelo inves-
timento feito no elenco atual, 
na contratação desses jovens 
jogadores, avaliar se pode ser 
feito mais algum investimento 
se surgir oportunidade de 
mercado e o CRB tenha condi-
ção de fazer para o restante do 
campeonato”, disse Daniel.

“Ainda está tudo inde-
finido. O que vai determi-
nar onde vamos brigar são 
os nossos resultados nesse 
segundo terço da competi-
ção. Se vamos ter condições 
de pensar em acesso, vai ser 
muito por consequência dos 
próximos jogos e do desem-
penho da equipe”, completou 
o treinador do Galo.

ELENCO CONTA COM JOGADORES jovens e velozes para não faltar fôlego nas partidas decisivas da Série B

CRB renova o fôlego do time 
para returno da Segundona
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TORCIDA ORGANIZADA DO CSA mostra desequilíbrio com ameaças.

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  Ato de covardia contra o presidente
Esta semana, um bando de torcedores do CSA tentou invadir o local de treinamento dos 
jogadores do CSA, com a alegação de que queriam conversar com o presidente do clube e 
mais alguém que pudesse aparecer. Como o objetivo não foi alcançado, esse grupo passou 
a fazer ameaças, ofender, pichar a residência do Omar Coêlho, deixando toda a sua família 
com muito medo, que, acuada, apelou para que o dirigente renunciasse ao cargo para o 
qual foi eleito pelos próximos quatro anos.
Por conta disso, o presidente do CSA prestou queixa em uma delegacia de polícia e entre-
gou vídeos dos momentos da truculência enfrentados, inclusive em seu condomínio. 
Segundo tomei conhecimento pelo próprio Omar, ele não vai abrir mão das providên-
cias que vem tomando, inclusive mantendo a queixa-crime contra alguns integrantes da 
torcida organizada Mancha Azul e torcedores infiltrados no movimento.
De onde partiu essa iniciativa das agressões não se tem ideia. Acredito que tenha sido um 
ato isolado desse pequeno grupo de torcedores, que não está pensando no melhor para o 
CSA. Mesmo assim, acredito que o clima no clube não é dos melhores, desde a “roupa suja” 
lavada em público pelos presidentes Rafael Tenório e Omar Coêlho, por meio da mídia, há 
vários dias. Acredito, piamente, que isso, alinhado à péssima campanha na Série B, tenha 
contribuído para os excessos verificados.

Debora Rodrigues
Repórter 

l Além das ameaças, o que mais 
chamou a minha atenção nesse 
episódio envolvendo um pequeno 
grupo de torcedores e o Omar 
Coêlho é que não ouvi nenhum 
conselheiro ou dirigente do clube 
prestando solidariedade ao 
presidente. Muito pelo contrário, o 
silêncio foi quase que sepulcral;
l Por qual motivo isso ocorreu, 
não me pergunte. Não aprendi a 
trabalhar com bola de cristal, mas 
que é estranho. Das duas, uma: ou 
Omar não tem apoio do conselho 
ou a turma está torcendo contra a 
atual gestão;
l Não são inimigos, mas apenas 
adversários em campo, e chegam 
a ter um grau de parentesco, mas 
o presidente do Conselho Delibe-
rativo do CRB, Kennedy Calheiros, 
foi solidário, procurou a mídia e 
pediu que o CSA voltasse a paz, 
inclusive defendendo o empenho 
do presidente. De dentro do CSA, 
nada;
l Essa semana conversei 
bastante com o senador Rafael 
Tenório. Claro que o assunto não 
poderia ser outro: o CSA. Antes 
de desligar o telefone, ele disse: 
“JM pode falar que meu ciclo no 
CSA acabou. Quem pensa que 
estou torcendo para dar errado 
e, depois, eu assumir o clube está 
enganado. CSA só para torcer”, 
finalizou a conversa.

  ALFINETADAS...
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EMERSON NEGUEBA É DOS ´PULMÕES DE AÇO´
que a comissão técnica e a diretoria apostam para a reta final da Série B



NOVIDADES, RISOS E CELEBRAÇÃO tornam a vida mais feliz!

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalhaí
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ANIVERSARIANTES 

Quem abriu a lista de aniversariantes do fim de semana foi a jornalista Isabelle Accioly, que comemorou na sexta 

(5), juntamente com o realizador do Prêmio Jovem Brasileiro, o empresário paulista Guto Melo. No sábado (6), mesa 

farta e muitas delícias para celebrar o aniversário da Chef Carina Farias.

PREMIADO

O espetáculo “Teatro 

para Quem Não Gosta” 

ganhou o Prêmio do 

Humor em 2019, como 

a melhor peça de 

comédia. De lá para cá, 

segue fazendo sucesso 

de público e crítica. Até 

porque, nesse todo 

mundo vai, quem gosta 

e quem não gosta tam-

bém. Rsrssrrsrs. Então já 

marca o seu lugar e pre-

para para rir muito, nos 

dias 12 e 13 de agosto, no 

Teatro Deodoro.

PETIT COMITÊ

Fernanda Rego recebeu um seleto grupo de convidadas em sua casa para apre-

sentar a nova coleção de sandálias de sua marca. Intitulada “Rio de Janeiro”, 

a coleção foi criada para celebrar a moda brasileira. Ela é composta por uma 

gama de tons vibrantes, com muita originalidade, exuberância e sofisticação nas 

peças. O salto arquitetônico é protagonista dessa coleção, acompanhado pelas 

peças entrelaçadas artesanalmente com tramas exclusivas.



Depois de revelar o nome 
do seu SUV Coupé em junho e 
mais detalhes de sua silhueta 
há duas semanas, chegou o 
momento da Fiat apresentar 
o exterior completo do Fast-
back. Na foto já é possível 
conhecer todos os traços do 
design externo do modelo 
mostrados pela primeira 
vez. As imagens do veículo 
na cor Branco Banchisa 
com teto preto revelam a 
real imponência que só 
um puro Fastback Italiano 
possui. Fiel ao seu estilo, ele 
possui coluna C inclinada e 
teto que mergulha em dire-
ção à porção traseira. Com 
superfícies musculosas e 

traços elegantemente escul-
pidos para proporcionar 
equilíbrio entre força e velo-
cidade, o design do modelo 
foi feito como uma escul-
tura, trabalhado em cada 
detalhe, trazendo leveza aos 
olhos. O Fiat Fastback traz 
um frontal exclusivo com 
uma grade em formato de 
colmeia tridimensional para 
reforçar sua elegância. Apre-
senta ainda entradas de ar 

laterais funcionais, friso em 
Dark Chrome acabamento 
em formato ômega que 
contorna os parachoques 
com equilíbrio entre frontal e 
traseira, dando mais largura e 
sofisticação, além de conferir 
mais estabilidade no olhar. 
Com rodas esportivas em 
acabamento diamantado, 
tem também assinatura full 
LED marcante no conjunto 
ótico frontal e traseiro, com 
lanternas horizontais finas, 
tecnológicas, bipartidas 
e flutuantes em posição 
elevada. Para completar, traz 
também a forma aerodinâ-
mica da tampa do porta-
-malas.

Uma verdadeira revolu-
ção no mundo das picapes, 
para encarar todo e qualquer 
desafio de frente – literal-
mente! Esse é o Novo Jeep® 
Gladiator, a picape com 
maior capacidade fora de 
estrada e que acaba de chegar 
ao mercado brasileiro. O Jeep 
Gladiator ocupa um lugar de 
exclusividade: a posição de 
mais autêntico dos autênti-
cos Jeep, ao lado do icônico 
Wrangler, já que juntos repre-
sentam exatamente o que 
a marca acredita. “O Jeep 
Gladiator Rubicon é a única 

picape do mundo a entregar, 
ao mesmo tempo, o legítimo 
design Jeep, sua legendária 
capacidade 4x4 off-road e a 
possibilidade de explorar o 
máximo de liberdade ao ar 
livre. É uma grande satisfação 
poder estender ao consu-
midor brasileiro a oferta de 
uma picape vigorosa, versá-
til, funcional e dotada de 
toda a robustez exigida pela 
categoria, características que 
traduzem a alma Jeep em sua 
essência”, comenta Alexan-
dre Aquino, Vice-Presidente 
da Jeep para a América do Sul. 

Disponível para o Brasil na 
configuração Rubicon, que 
constitui a máxima expressão 
do legado e do DNA da marca 
Jeep, a picape Gladiator chega 
para ser uma fonte inesgo-
tável de aventuras e sensa-
ções inéditas àqueles que 
possuem um espírito explo-
rador, e ansiavam por uma 
picape capaz de levá-los a um 
caminho ainda não trilhado. 
Um jeito novo – e incompará-
vel – de escrever histórias, em 
qualquer lugar, independen-
temente da condição climá-
tica e do tipo de terreno.   

Kwid E-Tech 100% 
elétrico em solo 
brasileiro
O primeiro lote do Kwid 
E-Tech já desembarcou 
no Brasil. O veículo 100% 
elétrico é o mais aces-
sível da gama E-Tech, 
que já tem Zoe E-Tech 
e Kangoo E-Tech. Entre 
os destaques do Kwid 
E-Tech estão a facilidade 
de recarga, podendo 
ser carregado em uma 
tomada doméstica, e o 
baixo custo por quilô-
metro rodado, até oito 
vezes inferior ao carro 
a combustão de porte 
similar.

Mês de julho bate 
1 milhão de 
emplacamentos
O volume de licencia-
mentos de veículos 
realizados no país supe-
rou 1 milhão de emplaca-
mentos em julho, indicou 
o balanço da Fenabrave 
divulgado na terça-feira, 
2. Foram emplacados 
nos primeiros sete meses 
do ano 1,099 milhão de 
veículos, resultado que 
representa retração de 
12% ante o volume licen-
ciado em igual período de 
2021. Apenas em julho os 
emplacamentos atingi-
ram o maior volume do 
ano, com 181,9 mil unida-
des, alta de 4% sobre julho 
do ano passado e 2% ante 
junho deste ano.
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NADA JUSTIFICA os valores que os carros ditos populares estão chegando, primeiro 
foi a justificativa da falta dos chips e agora tentam empurrar o alto valor de logística.
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   Igor Pereira   |  igor93279039@hotmail.com

Jornalista

O DIA Alagoas

BMW R 18 chega ao Brasil 
equipada com o maior 
motor boxer da marca
Linhas clássicas e estilo-
sas, motor boxer, e toda 
tecnologia e qualidade 
alemã para aproveitar a 
estrada. Esta é a BMW 
R 18, sucesso em todo o 
mundo, e que acaba de 
chegar ao Brasil. Equipada 
com o maior motor boxer 
já produzido pela BMW 
Motorrad, o modelo custa 
R$ 139,9 mil e terá sua 
pré-venda iniciada no 
próximo dia 18. Inspi-
rada na clássica BMW R 
5, a BMW R 18 marca a 
entrada da BMW Motor-
rad no segmento Cruiser. 
Sua receita combina 
essência e funcionalidade, 
tudo para proporcionar 
a melhor experiência 
de pilotagem possível. 
Tudo, como não poderia 
deixar de ser, com uma 
pitada de tecnologia 
alemã. É impossível falar 
de BMW R 18 sem come-
çar pelo seu coração. A 
peça central da R 18 é um 
motor boxer de 2 cilin-
dros, desenvolvido para 
esse modelo. Tanto sua 
aparência impressionante 
quanto sua tecnologia 
refletem uma continu-
ação dos tradicionais 
motores boxer refrigera-
dos a ar.

   DUAS  |  RODASFiat mostra exterior do Fastback

Chegou o Novo Jeep® Gladiator
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A Maceió invisível
de Eduardo Bastos

Dois
dedos

de
prosa

Campus/O Dia novamente traz os trabalhos de Eduardo Bastos, um artista de primeira 
linha na vida das Alagoas. Hoje, ele mostra como consegue ver a nossa gente, em regra 
geral, humilhada e ofendida por um sistema que torna a cidade um universo de agruras. É 
um suplemento a ser guardado e pensado. Temos o sentimento de irmãos e isto me honra.

Vamos admirar.
Um abraço,

Luiz Sávio de Almeida

Eduardo Bastos
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Esta não é a primeira vez que Eduardo está em nossas pági-
nas e não resta dúvida: traz uma colaboração, como sempre, 
notável. Existe uma escrita evangélica que, independendo do 
conteúdo religioso, acredito que deve fazer parte do historiador. 
O primeiro é a apresentação do sujeito ao qual nos destinamos: 
todo aquele que tem fome e sede de justiça. O segundo é como 
nossa vida de pesquisa deve alimentar e dar de beber a quem 
tem sede e fome de justiça. O terceiro é como devem ser nossos 
olhos e ouvidos, abertos para o diálogo constante. O quarto é 
como há o privilégio dos lírios do campo. O quinto é como o 
outro deve estar em nós. E, finalmente, o mais importante é o 
fazer em memória de mim, quando então a comunhão se abre 
para a constância e para os tempos.  Comunga-se estando ligado 
à memória, encontrando na história um corpo e um sangue, um 
alimento e o orgânico da vida. E esta memória vai além, a buscar 
o outro para estar com ele. 

É o que faz Eduardo Bastos, que usa os talentos de sua sensi-
bilidade para ter condições de traduzir o outro em arte e, sem 
qualquer magia, trazer para a nossa consciência todos aque-
les que são humilhados e ofendidos, que estão nas ruas, que 
levantam a mão em busca da esmola, que não sabemos se 
podem sorrir.  Eduardo consegue romper a aparência e entrar 
na densidade daquilo que estava invisível, mãe de seios vazios e 
murchos, criando filhos que mal respiram no calor das calçadas, 
no ardor da poeira.

Parte deste povo, nós vemos aqui, o milagre da transposição, 
as gentes chegando em forma de arte para todos nós e pedindo 
que se reflita sobre o que acontece neste mundo, que o poeta nos 
ensinou quanto é vasto e quanto seria inútil fazer-se Raimundo. 
Pois estas gentes chegam a nós pelas cores, pelos traços, pela 
estética e é incrível perceber como tudo isto e a vida estão gruda-
das na obra do Eduardo. O que comem, com o que sonham estas 
gentes que Eduardo nos trouxe e colocou diante de nossas cons-
ciências e dentro de nossas casas? Deixaram de ser estranhos e o 
Eduardo nos apresentou.

O que faremos, agora que os conhecemos? São Josés, Pedros, 
Marias que olham de frente, de lado. José é o menino que remexe 
o lixo, procurando o de comer; Maria é que está pichada como 
Pietá, Pedro é o que cansa seu descanso, deitado em cima do 
papelão confortador. São os miseráveis? Jamais! São mais do que 
empobrecidos, são os miserabilizados.  Mas não deixam, empo-
brecidos ou miserabilizados, de estarem irmãos. Então, o que 
Eduardo nos deu foi um álbum de família e ajuda, no futuro, a 
que nos vejam como somos ao sermos vítimas de uma estrutura 
perversa a fazer das Alagoas uma terra de pobreza.

Estas pessoas que vemos agora, são replicadas em todos os 
cantos, mesmo que não estejam presentes. 

Eduardo é um artista público e seus trabalhos além de arte, 
trazem seu testemunho e a demonstração de sua leitura sobre o 
mundo. Eles nos falam sobre hoje e testemunham para amanhã. 
Com isto, seu nome se entranha com Maceió e desta forma, está 
nos casebres, nas praças, nas grotas e sobretudo nas ruas do 
abandono.

Um artista e seu tempo

   ARTIGO  |  Luiz Sávio de Almeida Professor

Uma das Marias, um dos Josés
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COMPRE autores alagoanos na Quilombada.

Um Raimundo

Um Bastião

Uma Francisca

Um Pedro
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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

Um miserabilizado

Um Gerson Um Pedro


