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Chega de jogo 
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Bancada alagoana critica ou não 
se importa com CPI da Covid-19

DE VEREADORES A SENADORES, MAIORIA DOS PARLAMENTARES ALAGOANOS FICA A FAVOR DOS DESMANDOS NA PANDEMIA
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MORADORA E GOVERNADOR

Se cumprimentam após assinatura para construção de equipamento que vai beneficiar toda a comunidade da Grota do Cigano; Comunidade também terá Clínica Familiar

TRICOLOR DE PALMEIRA

Vai disputar competição nacional

   GROTA DO CIGANO

Governo do Estado inicia as obras para 
construção de Parque Linear em Maceió

O Governo de Alagoas 
deu início à nova fase do 
Programa Vida Nova nas 
Grotas: a construção de 
parques lineares nas grotas 
d e  Ma c e i ó .  O  p r i m e i ro 
deles será erguido na Grota 
do Cigano, em Mangabei-
ras. A autorização para o 
início das obras foi assi-

nada, na sexta-feira (21), 
pelo governador Renan 
Filho e o secretário execu-
t i v o  d e  Tr a n s p o r t e  e 
Desenvolvimento Urbano, 
Alcides Tenório. Na mesma 
área, o governador anun-
ciou a edificação de uma 
Clínica da Família. “Essa 
é uma solução inovadora, 

moderna. Aqui nós vamos 
construir uma Clínica da 
Família com seis equipes 
de Saúde da Família, capa-
zes de atender algo em 
torno de 15 mil pessoas, 
em todos os serviços de 
saúde”, disse Renan Filho. 
O investimento na cons-
trução do Parque Linear 

da Grota do Cigano será 
de R$ 1,8 milhão, oriundo 
do governo estadual e do 
Banco de Desenvolvimento 
da América Latina (CAF). 
A obra deve ficar pronta 
dentro de seis meses. Já 
a Clínica da Família está 
orçada em cerca de R$ 8 
milhões.
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Mentiras e 
vexames nos  
depoimentos 
da semana

CSE faz história 
no futebol e 
conquista vaga 
para Série D

   CPI NO SENADO

  VAI, TRICOLOR!

   CAMPUS
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Mais um livro sobre índios em Alagoas, desta feita elaborado a partir de material 
publicado em Campus/O Dia. A coleta de material para compor o livro foi realizada pelo 
professor Amaro Hélio Leite da Silva. O livro é parte da “Coleção Índios do Nordeste: 
temas e problemas” que já está composta por 20 volumes. Esta é mais uma contribuição 
de Campus/O Dia que se transforma em livro. O lançamento será realizado pelo Curso 
de Especialização em História de Alagoas, recentemente criado pelo Instituto Federal de 
Alagoas (IFAL- campus Maceió), prestando um grande serviço à formação da pesquisa e 
do ensino em Alagoas, podendo avançar para um Mestrado. Campus/O Dia agradece a 
honra de estar com o Curso e o IFAL, subsidiando, com suas atividades, a publicação deste 
primeiro trabalho da especialização e, necessariamente, outros virão. Vamos ler o artigo 
do professor Amaro Hélio e procurar adquirir a obra pelo portal Quilombada. 

Um abraço!

Luiz Sávio de Almeida

Os índios de Alagoas 
e a pandemia: um 

novo livro na praça
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EX-MINISTROS negaram as evidências durante depoimentos à CPI da Pandemia

2 O DIA Alagoas

Expressão

EDITORIAL

Mesmo que acabe em pizza, o que se espera não 

aconteça, a CPI da covid já prestou um grande serviço 

ao país, ao expor a mentira como essência do governo. 

Invariavelmente, todos governistas que já depuseram 

aos senadores nesta CPI desfilaram um enredo 

onde a mentira é a protagonista. Os ex-ministros 

Eduardo Pazuello,  Ernesto Araújo, Fábio Wajngarten, 

expuseram argumentos que contradizem os fatos 

investigados com tamanha desenvoltura que se pode 

concluir que vivem em um mundo paralelo, onde a 

verdade é resultado da conveniência e não dos fatos. 

Aqui, causa e efeito não têm relação. Negaram as 

evidências durante os depoimentos. 

Nesse direcionamento, os três bolsonaristas fizeram 

todo tipo de peripécias argumentativas para fugir da 

realidade, mas foram sempre contraditos pelos fatos 

expostos. E mesmo assim, diante dos argumentos 

apresentados pelos senadores, volta e meia e sem 

nenhum pudor continuavam os depoentes tecendo o 

enredo de mentiras. 

 Assim, a julgar pelos depoimentos dessas teste-

munhas, as mais de 430 mil mortes, contadas até essa 

data, não são resultados direto da ineficiência gover-

namental em vacinar a população, mas tão somente 

algo inevitável, quem sabe até vontade divina, uma 

vez que pessoas morrem todo os dias, diriam eles. No 

entanto, todos sabem que este cenário poderia ter 

sido evitado se fosse disponibilizada, em tempo hábil 

e em quantidades suficientes, para a população, a tão 

sonhada vacina contra o coronavírus. 

A tragédia que o Brasil vive hoje tem DNA no Bolso-

narismo,  onde o negacionismo é profícuo, com 

charlatões e terraplanistas de toda ordem. Outro 

agravante é que ao invés de liderar o país no combate a 

pandemia, o governo Bolsonaro apostou no confronto 

com os governadores. Mais uma característica do 

bolsonarismo:  eleger inimigos, os quais seriam 

representantes do mal, enquanto eles são os únicos 

cidadãos de bem.  

Assim, nessa luta entre “o bem e mal”, o governo 

preferiu à farsa aos fatos, apostando em um trata-

mento charlatão, que não encontra eco na ciência, 

mas que no mundo encantado da mentira bolso-

narista, seria, literalmente, a panaceia para os males 

da pandemia. Nada excepcional para um grupo que 

chegou ao poder disfarçados de democratas e hones-

tos, prometendo fazer um governo diferente. 

Com seu discurso de combate à corrupção desmo-

ronando com a realidade, este governo é  apenas um 

simulacro da verdade.

O mundo encantado 
da mentira

Quem é adepto do ato de estudar, há de concordar que 
estudar exige determinação, vontade, compromisso. Engana-
-se quem afirma que o sujeito que se dedica aos estudos tem 
uma vida fácil e sem exigências. 

Estudar exige dedicação, pesquisa, sacrifícios, escolhas, 
renúncias, isolamento, solidão, cansaço, dores nas costas, dor 
de cabeça, disponibilidade de tempo. 

Agora imagine as dificuldades enfrentadas pelo sujeito 
que além de estudar precisa trabalhar. É a realidade da maio-
ria dos trabalhadores estudantes da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA). Nesse período de aulas remotas percebemos 
nas turmas de EJA uma evasão devastadora. Turmas com 
matrículas de 40 estudantes, apenas 8 ou 10 alunos conse-
guem acompanhar as atividades desenvolvidas pelos profes-
sores e professoras de maneira efetiva. 

Os motivos de evasão remota são diversos: ausência de 
recursos tecnológicos, falta de familiaridade com as platafor-
mas digitais e limitações de tempo disponível pelos estudan-
tes. 

Outros motivos são mais graves ainda: os rotulados de 
motivos causados pelas instituições de ensino. Esses moti-
vos são de ordem pedagógica. A escola que desvaloriza o 
conhecimento prévio que o estudante já traz consigo, em 
sua experiência de vida. É o que enfatiza o patrono da educa-
ção brasileira, Paulo Freire: “...a leitura do mundo precede a 
leitura da palavra...”! 

Os sujeitos de EJA têm vivência de mundo, trazem para a 
escola a prática, o conhecimento construído em suas vidas. 
E se na escola os conteúdos desenvolvidos estão distantes da 
realidade cotidiana do sujeito, o resultado é a evasão esco-
lar. Nesse sentido, o sujeito não é excluído da escola, mas sim 
excluído pela própria escola.

Professores e professoras, gestores, coordenadores, estes 
que estão em contato direto com os estudantes e têm acesso 
as suas necessidades, devem estar atentos à proposta peda-
gógica de sua instituição, principalmente nas turmas de 
estudantes trabalhadores da EJA, que se estas não sentirem a 
necessidade de determinado tipo de aprendizagem, simples-
mente vão consolidar a ideia de que a escola não é espaço 
para eles. 

Terão a equivocada concepção de que estão velhos, ultra-
passados e mentalmente não têm capacidade de aprendiza-
gem. É uma maneira perversa e desumana de nocautear uma 
camada da sociedade que já é tão brutalmente tolhida pelo 
sistema social capitalista vigente.

Exclusão da escola ou na escola?

   ARTIGO  |  Elly Mendes *

* ellymendes71@gmail.com
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POLÍTICOS CORROBORAM com negacionismo difundido pelo PlanaltoPoder

A CPI da Covid no Senado 
divide a bancada de Alagoas 
no Congresso Nacional. Na 
Câmara, dos nove parlamen-
tares federais, apenas o depu-
tado Paulão (PT/AL) tem se 
colocado mais enfaticamente a 
favor da Comissão e defendido 
o impeachment do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido). Os 
demais fazem corpo mole, ou 
defendem, na baixa, o governo 
federal, apesar do caos insta-
lado no país com a pandemia. 

No Senado, apenas o sena-
dor Renan Calheiros (MDB/AL) 
tem se esforçado para apurar 
os desmandos do governo. Foi 
por isso que ele chegou à Rela-
toria da CPI sendo contestado 
pelos aliados do Bolsonaro. 
Só permaneceu como rela-
tor porque o STF (Supremo 
Tribunal Federal) resolveu não 
se meter na questão e o presi-
dente da Casa, senador Rodrigo 
Pacheco (DEM/MG), respei-
tando a indicação do colega, o 
manteve no cargo. 

O senador Fernando Collor 
de Mello (Podemos/AL) tem se 
mostrado como um verdadeiro 
aliado de última hora do presi-
dente Bolsonaro. Prova disso foi 

o apoio que deu ao presidente, 
durante sua visita a Alagoas. 
Enquanto Bolsonaro era hosti-
lizado em protestos pelos movi-
mentos sociais, Collor posava 
como anfitrião do presidente. 
Já o senador Rodrigo Cunha 
(PSDB/AL) tem se posicionado 
como um verdadeiro tucano: 
em cima do muro. Não é contra 
a CPI, mas evita críticas às omis-
sões do governo Bolsonaro. Até 
porque nas eleições de 2018, 
Cunha estava no palanque 
oposto às forças de esquerda, 
que apoiaram o candidato 
do PT, Fernando Haddad. A 
coligação de Cunha apoiava 
Bolsonaro, mas ele procurou 
esconder esse apoio, temendo 
perder eleitores na luta pelo 
Senado. 

Para o advogado Fernando 
CPI, que milita em política há 
mais de 30 anos em Alagoas, 
o papel da bancada federal 
com relação à CPI da Covid é 
um desastre. Movimento de 
Combate à Corrupção Eleitoral 
em Alagoas (MCCE). A coorde-
nadora da bancada alagoana 
no Congresso, deputada Tereza 
Nelma (PSDB), tem votado 
contra Bolsonaro, como o fez 
na votação da MP de privati-
zação da Eletrobrás, mas evita 
conflitos com os governistas.

DOS DOZE PARLAMENTARES, apenas dois responsabilizam Governo Federal pelo desastre causado pela pandemia

Bancada alagoana faz ´cara 
de paisagem’ diante da CPI

GENERAL PAZUELLO

Mentiu nos dois dias de audiência, passou mal, mas cumpriu o seu papel de defender o chefe de responsabilidade

Ricardo Rodrigues
Repórter  NO SENADO

CPI da Covid: Quem deve fala 
baixo, mente ou passa mal

Du r a n t e  a  s e m a n a 
passada, na CPI da Covid-19, 
vimos o ex-chanceler Ernesto 
Araújo, “pitbull” das redes 
sociais contra o “comunaví-
rus”, virar “Lessie” durante seu 
depoimento. Vimos também, 
um general da ativa do Exér-
cito – três estrelas – dizer que 
esse negócio de “um manda e 
o outro obedece” era apenas 
mais uma bravata de rede 
social do governo Bolsonaro. 
Agora chegou a vez do depoi-
mento da médica Mayra 
Pinheiro, mais conhecida 
como “Capitã-Cloroquina”, 
e que, segundo Pazuello, foi 
a responsável pela “excursão 
cloroquina” em Manaus em 
meio ao caos da falta de oxigê-
nio, assim como também, 
responsável técnica do Minis-
tério da Saúde pelo aplicativo 
TrateCOV.

Mayra Pinheiro é a atual 
secretária de Gestão do 
Trabalho e da Educação na 
Saúde (SGTES) do Ministério 
da Saúde, e, na avaliação de 
senadores membros da CPI, o 
depoimento de Pazuello abriu 
brecha para vários questiona-
mentos que ocorrerão durante 
o seu depoimento na próxima 
terça-feira (25).

A disseminação de infor-

mações positivas sobre um 
remédio, com comprovação 
de ineficácia comprovada 
cientificamente contra a 
Covid-19, será uma das prin-
cipais linhas de investigação 
da CPI na próxima etapa de 
inquirições.

A “Capitã-Cloroquina” 
foi apontada por Pazuello 
como idealizadora e respon-
sável técnica do Ministério da 
Saúde (MS), pela plataforma 
digital de tratamento precoce 
à base de cloroquina e outros 
medicamentos sem eficácia 
comprovada – Kit Covid, publi-
camente defendido pelo presi-
dente Bolsonaro - aos usuários 
do aplicativo TrateCOV. O 
general, e agora ex-ministro, 
chegou a dizer que o aplicativo 
teria sido removido porque 
“foi roubado por hackers”.
Uma das mentiras ditas por 
Pazuello, segundo senadores, 
foi em relação à cronologia 
dos fatos. Para a CPI, o gene-
ral afirmou que a plataforma 
TrateCOV nunca entrou no ar, 
mas sim, que estava apenas 
em fase de testes, “em desen-
volvimento”. Mas, a realidade 
dos fatos é outra. No dia 11 de 
janeiro, a própria Mayra, sua 
subordinada, afirmou que o 
sistema já estava disponível 
para o uso dos brasileiros. No 
dia 14, três dias depois, o MS 
fez publicidade do aplicativo 

nas redes sociais, e só no dia 
21, dez dias depois, o sistema 
foi retirado do ar.

Segundo revelou o jornal 
O Globo, a secretária disse, em 
seu depoimento ao Ministério 
Público Federal (MPF), que o 
MS incentivou o uso da cloro-
quina durante visitas de médi-
cos voluntários às unidades de 
saúde de Manaus, poucos dias 
antes do colapso do sistema de 
saúde local e da crise da falta de 
oxigênio em janeiro deste ano.

Ainda em seu depoimento, 
essas visitas aconteceram 
em 13 unidades de saúde de 
Manaus. Mayra confirmou 
também que o ofício distribu-
ído durante as visita cobrava 
tanto a adesão dos médicos 
ao tratamento precoce, como 
também, orientava o uso do 
“Kit Covid” (cloroquina, hidro-
xicloroquina e azitromicina, 
todos sem eficácia contra a 
Covid).

Na sexta-feira passada, 
a secretária do MS, Mayra 
Pinheiro, entrou com um 
novo pedido ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) de 
habeas corpus. O ministro do 
STF, Ricardo Lewandowski, 
negou o primeiro pedido feito 
pela médica na quarta-feira 
passada. Até o fechamento 
desta edição, o STF ainda não 
tinha se posicionado sobre o 
novo pedido.

Ariel Cipola
Repórter

23 a 29 de maio     |     2021 3O DIA Alagoas

“CPI deve resultar em impeachment”
O presidente da Câmara, 

deputado federal Arthur 
Lira (PP) foi quem colocou 
a matéria em votação, em 
regime de urgência, para 
atender à política de priva-
tização do governo fede-
ral. Aliás, Lira só chegou ao 
comando da Câmara graças 
ao apoio de Bolsonaro e vem 
se mantendo fiel até agora 
ao presidente, apesar das 
trapalhadas dos ministros 
governistas. 

Portanto,  para quem 
mais entende de CPI em 
Alagoas,  o  trabalho do 
senador Renan Calheiros 
tem sido “brilhante”. Já o 
mesmo não se pode dizer, 
segundo Fernando CPI, o 
mesmo da nossa bancada, 
nem tão pouco dos demais 
parlamentares alagoanos. 
Na Assembleia Legislativa 
e na Câmara Municipal de 
Maceió, o coro contra a CPI 
da Covid tem sido mais alto 
que as vozes a favor. 

Na semana passada, 
enquanto a vereadora Teca 

Ne l m a  ( P S D B )  e n q u a -
drava um colega de Casa, 
que entregou um título 
fake de cidadão honorário 
de Maceió ao presidente 
Bolsonaro; na Assembleia 
Legislativa,  o deputado 
estadual Antônio Albuquer-
que (PTB) esculhambava 
a CPI da Covid e isentava o 
presidente Bolsonaro das 
responsabilidades pelas 
mortes provocadas pela 
pandemia. 

De acordo com o parla-
mentar, a CPI está reche-
ada de falácias. Para ele, a 
investigação tem apenas um 
objetivo: tentar tirar o cargo 
do presidente Bolsonaro. 

Nesse aspecto, o depu-
tado está certo. “Se a CPI 
da Covid não resultar no 
impeachment do presi-
dente Bolsonaro não terá 
servido de nada”, afirmou 
Fenando CPI, rebatendo a 
fala de Albuquerque e acres-
centando que “doentes são 
aqueles que ainda apoiam 
esse desgoverno”.



Quem vai participar do 
concurso da Polícia Penal já 
pode dar um gás a mais nos 
estudos. É que o Governo 
de Alagoas, por meio da 
Se c re t a r i a  d o  P l a n e j a -
mento, Gestão e Patrimô-
nio (Seplag), lançou, na 
sexta-feira passada, o edital 
do certame que prevê 300 
vagas para a área no Estado. 
O documento está dispo-
nível no Diário Oficial e 
também pode ser conferido 
no site da Seplag (http://
www.seplag.al.gov.br/).

De acordo com o edital, 
que é voltado para o provi-
mento de cargos na Secre-
taria de Ressocialização e 
Inclusão Social (Seris), as 
provas objetivas acontecem 
no dia 22 de agosto e terão 
3h30 de duração. No dia, 
os candidatos devem estar 
preparados para responder 
questões de conhecimen-

tos gerais, complementares 
e específicas da área.

Organizado pelo Centro 
Br a s i l e i r o  d e  Pe s q u i s a 
em Avaliação e Seleção e 
de Promoção de Eventos 
(Cebraspe), o concurso para 
o cargo de policial penal 
(antigo agente penitenci-
ário) tem salário inicial de 
R$ 3.800,00 e é voltado para 
aqueles que possuem nível 
superior.

“Alagoas  tem fei to  o 
dever  de casa e  a  cr ia-
ção desse grande ciclo de 
concursos é  uma prova 

disso. O certame para os 
futuros policiais penais do 
Estado é um dos que temos 
muito orgulho em entregar 
e vai fortalecer o trabalho 
já desenvolvido pela Seris. 
Nosso estado passou por 
muitas  t ransfor mações 
nesses últimos anos e, com 
o ingresso dos novos servi-
dores, não temos dúvidas 
de que vamos alcançar 
resultados ainda mais posi-
tivos”, pontua o secretário 
titular da Seplag, Fabrício 
Marques Santos.

Inscrições
Ainda conforme a publi-

cação, as inscrições para o 
certame, que acontecem 
exclusivamente no site do 
Cebraspe, se iniciam às 10h 
da próxima sexta-feira (28) 
e se encerram às 18h do 
dia 02 de julho, horário de 
Brasília. Os candidatos que 
vão participar do concurso 
pagam uma taxa no valor de 
R$ 95,00.

CERTAME será organizado pelo Cebraspe e é voltado para quem tem nível superiorEstado

VENCIMENTOS

iniciais para os policiais penais (antigos agentes penitenciários) serão de R$ 3,8 mil

Provas serão 

aplicadas 

no dia 22 de 

agosto e terão 

duração de 

3h30

Minne Santos

Ascom
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CICLO DE CONCURSOS: candidatos podem se inscrever a partir da próxima sexta-feira e as provas acontecem em agosto

Concurso tem 300 vagas
para a Polícia Penal da Seris



A Prefeitura de Maceió 
pretende entregar mais de 
5.700 novas unidades habi-
tacionais. São mais de 23 mil 
maceioenses que vão concre-
tizar o sonho da casa própria, 
ganhando dignidade em ter 
um teto para chamar de seu e 
ânimo para seguir em busca 
de outros sonhos. Doze resi-
denciais devem ser concluí-
dos dentro do planejamento 
inicial da Secretaria Adjunta de 
Habitação.

Pessoas como a dona 
Eunice Félix, 72, que final-
mente ganhou uma moradia 
após morar por dez anos na 
orla lagunar da capital. Ele está 
entre as moradoras do recém 
entregue Residencial Oiticica 
1, no Complexo Habitacional 
Benedito Bentes. “Graças à 
Deus meu sonho foi realizado. 

Estou muito feliz e emocio-
nada”, resume dona Eunice. 
Ela lembrou dos tempos que 
viveu às margens da Lagoa 
Mundaú, onde sofria com a 
falta de infraestrutura e com 
o desrespeito: “Lá tinha muito 
rato, escorpião. Tinha tudo de 
ruim”. 

São novas histórias como 
a da dona Eunice que devem 
ser escritas com a entrega 
de 5.760 novas moradias, ao 
todo, em parceria com a Caixa 
Econômica Federal. O número 
corresponde a mais de 23 mil 
pessoas contempladas com 
novas moradias. 

S e g u n d o  o  s e c re t á -
rio adjunto de Habitação, 
Eduardo Rossiter, realizar o 
sonho destas pessoas traz 
uma alegria imensa, além de 
levar dignidade e respeito ao 
maceioense de uma forma 
geral. “Muitas destas pessoas 
viviam em situação de rua, ou 

em áreas de risco, e consegui-
mos realizar o sonho delas. Isso 
é fantástico”, ressaltou Rossiter.

Conforme o cronograma 
estabelecido pela pasta, o 
Conjunto Residencial Oiti-
cica I, no Benedito Bentes, foi 
concluído e 500 unidades estão 
em fase de entrega das chaves, 
contemplando aproximada-

mente 2 mil maceioenses. Na 
sequência, o Residencial Oiti-
cica II, com mais 500 moradias, 
deve ser entregue em breve.

Ao decorrer do ano, as 
Alamedas Farol, Pontal, Jati-
úca e Pajuçara, todas também 
no Benedito Bentes, corres-
pondem juntas, a 1.920 unida-
des habitacionais a serem 

concluídas. No Tabuleiro do 
Martins, na Santa Amélia, há o 
Residencial Diana Simon com 
180 moradias; e os conjuntos 
residenciais Pedro Teixeira I e 
II com 500 casas em cada resi-
dencial – que devem ficar para 
2022.

No  C o n j u n t o  S a n t o 
Dumont, a Prefeitura de 
Maceió deve concluir, no 
próximo ano, os conjuntos 
residenciais Mário Peixoto I e 
II. Cada um deles dispõe de 192 
apartamentos.

Por outro lado, a obra de 
habitação mais esperada, o 
Conjunto Residencial Villas do 
Mundaú, no bairro do Vergel 
do Lago deve ser entregue, pelo 
menos, parte dele ainda este 
ano. Para 2022, a totalidade do 
imóvel deve estar finalizada. 
No geral, são 1.776 famílias 
contempladas com unidades 
habitacionais à beira da Lagoa 
Mundaú.

FAMÍLIAS MACEIOENSES vão concretizar o sonho da casa própriaCotidiano

SERÃO 5.760 UNIDADES habitacionais em construção na capital alagoana por meio de parceria com a Caixa Econômica

23 mil pessoas receberão um 
novo lar através da Prefeitura

QUALIDADE DE VIDA

Prefeito JHC e secretário-adjunto de Habitação, Eduardo Rossiter, visitam residencial
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  Aumento na procura 
por bicicletas faz crescer 
procura por seguro bike
Segundo um estudo da Aliança Bike, entre 2016 
e 2019 foram vendidas 25 mil unidades de bici-
cletas. Seguro auxilia na proteção dos ciclistas e 
do equipamento.
É cada vez mais comum ver mais pessoas utili-
zando bicicletas nas ruas como meio de trans-
porte. Por conta da pandemia de Covid-19, essa 
tendência cresceu mais ainda, pois as pessoas 
estão evitando utilizar transporte público ou 
compartilhado.
Uma pesquisa feita no final de 2020 pela 
Aliança Bike (Associação Brasileira do Setor de 
Bicicletas), em parceria com o Laboratório de 
Mobilidade Sustentável da UFRJ (Universidade 
Federal do Rio de Janeiro), indicou um cresci-
mento contínuo da aquisição das bicicletas ao 
longo dos últimos anos: foram 25 mil unidades 
comercializadas no balanço de 2019, com uma 
elevação média nas vendas de 34% entre 2016 e 
2019.
O estudo também constatou que 15% dos 
compradores declararam ter investido R$ 3 mil 
no equipamento, já 61% gastaram entre R$ 3 
mil e R$ 6 mil, 10% entre R$ 6 mil e R$ 9 mil e 4% 
mais de R$ 9 mil. Além disso, há outra tendên-
cia apontada pela pesquisa: do total de pessoas 
que usam a bicicleta para se deslocar, 56% antes 
usavam o carro, 21% transporte coletivo e 14% 
usavam a bicicleta convencional.
Os seguros de bicicleta estão caminhando 
lado a lado com a indústria da bicicletas no 
Brasil,  e mostram que sua participação vem 
crescendo cada vez mais e que este movimento 
está apenas começando. Num comparativo 
entre a venda de seguros para bikes no primeiro 
trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 
2021, foi apontado um crescimento de mais de 
80% em número de negócios. 
O produto garante cobertura em casos de roubo 

e furto qualificado, danos elétricos, respon-
sabilidade civil e acidentes pessoais, também 
cobrindo casos de extravio da bike em viagens 
aéreas ou rodoviárias. A apólice cobre também 
o transporte da bicicleta por terceiros, e algu-
mas seguradoras oferecem a possibilidade de 
extensão de todas as garantias contratadas para 
viagens internacionais.

  Conclusão
Em suma, o seguro bike é flexível e atende 
as necessidades de todos os ciclistas, sejam 
aqueles que utilizam a bicicleta para esporte, 
competição ou trabalho. O preço do serviço vai 

variar conforme o modelo da bicicleta, quanto 
mais elevado o nível e mais coberturas incre-
mentadas no seguro, mais caro ele fica.
Para aqueles que estão em dúvida e pesqui-
sando sobre o produto, precisam analisar bem 
quais são suas necessidades para contratar as 
coberturas e assistências certas. Assim, você 
terá o melhor custo x benefício que pode ter do 
serviço.
Gostou do tema de hoje? Acompanhe também 
nosso quadro “Momento Seguro” todas as quin-
tas feiras na rádio 98,3 FM, a partir das 7h30 
e, na TVMAR (Canal 525 NET), a partir das 9h. 
Participem com suas perguntas! Até a próxima 
se Deus quiser! Um grande abraço!

POR CONTA DA PANDEMIA número de ciclistas se multiplicou

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro
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ESTILO
NÃO DESISTA, alguém se inspira em você.

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista Social

Sociedade com

  Fique 

atento
Será que você está dando 

atenção à sua vida e princi-

palmente à sua profissão? 

Tenho visto tanta gente se 

envolvendo em coisas que 

não lhe dizem respeito. 

Depois não adianta reclamar 

que está difícil. Quando a 

gente estuda, trabalha e se 

aprimora não sobra tempo 

para cuidar da vida dos 

outros.

  Vai a 

dica
Aprendam que é deselegante 

mandar convite na semana 

ou na véspera do evento. Seja 

ele qual for. Não tem como 

cuidar do look, administrar o 

horário da agenda sem uma 

organização prévia. Para as 

empresas fica o meu lamento 

porque, por conta dessa falta 

de administração, perdem 

de ter pessoas formadores de 

opiniões, colunistas sociais 

e celebridades para o seu 

evento ser um sucesso!
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LUXO | 

Sofisticação e glamour nos looks 

das poderosas Angela Maciel 

e Tatty Ferrari. #luxototal

BDAY | 

O charmoso promoter Wilton Rocha, 

está preparando uma festa de 

arromba para um seleto de Vips na 

luxuosa adega do Hotel Intercity, 

ao som das batidas eletrizantes 

do DJ Nicolaixs no próximo dia 11 de 

junho para celebrar seu aniversário

TODA ELA | 

Aplausos para a digital influecer 

Claudia Métne que está com uma 

energia irradiante que movimenta 

atitudes inspiradas no look 

confy chic   @aloiciamoda

PASSEANDO | 

Em merecido descanso, este confrade com seus familiares 

está curtindo férias em Foz do Iguaçu. Muito chique, né? 

IN DESTAQUE | 

A socialite Angela Maciel celebrou seu aniversário com luxo na tarde da 

quinta-feira passada, dia 20, onde recebeu além de amigos especiais os 

colunáveis Jacira Leão e André Fon. Angela, usou um luxuoso e chiquérrimo 

vestido assinado pela estilista Martha Medeiros. #aplausos
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EM SELETIVA COM O ASA, time tenta uma vaga para a Copa do Brasil 2022Esportes

A edição de 2021 do 
Ca m p e o n a t o  A l a g o a n o 
trouxe surpresas para o cená-
rio do futebol. Os dois times 
que chegaram às semifinais, 
CSE e Aliança se encontra-
ram na decisão de terceiro 
lugar do Estadual. O Trico-
lor de Palmeira dos Índios 
conseguiu a 3ª colocação 
após empatar em 1 a 1 no jogo 
de ida, no Estádio da Ufal, e 
vencer em casa, por 2 a 1. Os 
resultados deram ao CSE um 
lugar inédito na Série D do 
Brasileiro, além da chance de 
brigar por uma vaga na Copa 
do Brasil de 2022. 

A seletiva será contra o 
ASA, que conquistou o bicam-
peonato da Copa Alagoas no 
início da temporada, com o 
primeiro jogo já no domingo 
(23). A campanha no Alago-
ano deste ano veio para 
trazer um recomeço para a 
torcida tricolor, que há muito 

tempo não vivia momentos 
de alegrias com o clube. 

Relembrando
Na s  ú l t i m a s  q u a t r o 

temporadas que esteve na 
Série A, o time de Palmeira 
dos Índios figurou na parte 
baixa da tabela. Em 2016 e 
2017, quando era adotado 
outro modelo de competi-
ção no Alagoano, o Trico-
lor palmeirense disputou o 
quadrangular da “degola”, 
que definia os dois rebaixa-

dos, mas conseguiu escapar. 
Em 2018, foi rebaixado. 

Foi o vice-lanterna, ficando 
à frente apenas do Santa 
Rita, com seis pontos em oito 
jogos.

Conseguiu o retorno 
imediato, após conquistar 
o título da Segunda Divisão 
em 2019 diante do Zumbi, 
mas já na volta à elite, no 
ano passado, mais um susto: 
outra temporada lutando 
contra o fantasma do rebaixa-
mento. Mais uma temporada 

na vice-lanterna. 
Na atual temporada, o 

CSE conseguiu uma campa-
nha muito parecida com a 
do CSA, adversário das semi. 
Foram 15 pontos em oito 
jogos, quatro vitórias, três 
empates e uma derrota. A 
equipe de Palmeira dos Índios 
terminou a primeira fase na 
terceira colocação, atrás do 
do time marujo apenas pelo 
saldo de gols. Perdeu nas 
semifinais, mas conseguiu a 
terceira colocação. 

O técnico do CSE, Jaelson 
Marcelino, comemorou a 
conquista, destacou a impor-
tância de todos os setores e 
apoiadores do clube e ainda 
dedicou o feito à cidade sede 
do Tricolor. 

“A cidade de Palmeira dos 
Índios merecia. Falei isso 
com os jogadores. O Agreste 
estava torcendo pela gente. 
A gente trabalha sério, com 
honestidade, transparência. 
Quero agradecer a todos fize-
ram parte, eu sou um mero 

coadjuvante, ainda temos 
os funcionários, jogadores, 
comissão técnica, diretoria  
e o prefeito [ Julio Cézar]”, 
disse ele. 

O treinador ainda falou 
que espera que o time se 
organize ainda mais em 2022 
para continuar brigando no 
Estadual e para fazer uma 
boa campanha na Série D 
do campeonato nacional. E 
, apesar da euforia por estar 
no pódio do Alagoano, Jael-
son já foi logo colocando os 
pés no chão e analisando 
friamente a próxima decisão, 
que vale vaga na competi-
ção mais rentável do futebol 
brasileiro.

“Agora teremos um clás-
sico pela frente. Sabemos 
que é muito difícil, porque 
o ASA está descansado e a 
gente teve quatro jogos a 
mais. Mas a gente vai lutar, 
a gente vai brigar para fazer 
dois grandes jogos e buscar 
mais essa classificação, 
agora para a Copa do Brasil”.

TRICOLOR de Palmeira dos Índios garante participação inédita no Campeonato Brasileiro na Série D

CSE faz história e garante 
calendário nacional em 2022 
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CRB E CSA PRECISAM elevar o nível do futebol na disputa pelo Alagoano

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  Como 
vem o CRB?
Provavelmente, com todos 
os jogadores à disposi-
ção do técnico Roberto 
Fernandes, ninguém no 
departamento médico ou 
suspenso, a opção para 
escalar e mudar é melhor 
para o jogo. Sem a informa-
ção oficial, é possível que o 
time vá a campo com Diogo 
Silva; Reginaldo Lopes, 
Gum, Frazan e Guillherne 
Romão; Claudinei, Wesley e 
Diego Torres; Hyuri, Lucão 
e Luidy.

  Como 
vem o CSA?
Ainda com alguns jogadores 
em tratamento médico, mas 
com uma boa promessa de 
liberação pelos médicos, o 
CSA tem em seu treinador 
Bruno Pivetti a esperança 
de mostrar um futebol 

acima da média. Se tudo 
der certo, o time pode jogar 
com Thiago Rodrigues; 
Norberto, Lucão, Lucas Dias 
e Victor Costa; Geovani, 
Gabriel Tonini e Bruno 
Mota; Gabriel, Dellatorre e 
Marco Túlio. Aylon pode ser 
outra opção para o ataque.

  CSE na Série D
Com a vitória no jogo da volta 
diante do Aliança, o CSE 
garantiu o terceiro lugar do 
Campeonato Alagoano e a 
segunda vaga de Alagoas na 
Série D, em 2022. A outra vaga 
era do ASA, com o título da 

Copa Alagoas. Agora CSE X 
ASA vão decidir, em dois jogos, 
a conquista da terceira vaga 
da Copa do Brasil, também 
do ano que vem. Os dois 
jogos serão realizados, neste 
domingo, em Palmeira dos 
Índios, e o outro na quarta-
-feira, dia 26, em Arapiraca.

  Acaba hoje, sim senhor
Jogando bem ou jogando ruim, CRB e CSA decidem, neste sábado, o título do Campe-
onato Alagoano 2021. Levando-se em conta os últimos confrontos entre ambos, o jogo 
bem jogado passa longe da expectativa dos torcedores dos dois times, que, descon-
fiados, sempre acham e opinam que a partida vai ser ruim, os jogadores não estão à 
altura da tradição dos dois clubes e um novo empate, em jogo ruim, será sempre o mais 
esperado.
Por outro lado, os treinadores, de um modo geral, entendem que, na hora da decisão, o 
que mais vale é o título, independente do futebol apresentado. Para eles, é melhor jogar 
ruim e vencer, do que fazer um primor de jogo e sair derrotado. Por essa linha de raciocí-
nio tudo pode acontecer, inclusive nada, e terminar o jogo como começou, ou seja, zero a 
zero. O título garante o emprego, visibilidade, renovação de contrato. A derrota, não.
Por tudo isso já exposto, vamos ao jogo da decisão, hoje, sempre com uma pontinha de 
dúvida entre o que cada um pode fazer para mudar essa imagem de times que jogam só 
se defendendo, um com medo do outro em campo, como nos clássicos anteriores. Para 
muitos já foi o tempo em que CRB e CSA ganhavam fazendo muitos gols na decisão. 
Isso é artigo difícil nas prateleiras, figura imaginária na mente de muitos torcedores, os 
mais velhos, claro.

Thiago Luiz
Estagiário

BRAVO EM CAMPO,

Tricolor faz a sua melhor participação no Alagoano e se garante no Brasileiro

l  Na bolsa de apostas há 
quem diga que se o CRB perder 
o jogo, o técnico Roberto 
Fernandes perde o cargo. Por 
outro lado, o mesmo não deverá 
ocorrer com Bruno Pivetti, do 
CSA;

l  E por que isso é possível de 
ocorrer? É que o Roberto já vem 
no clube desde o ano passado, 
e treinador vive de resultado. Já 
Pivetti chegou agora, não teve 
como indicar ninguém e não 
perde o cargo no clube se não for 
campeão;

l  Até certo ponto isso é lógico, 
com mais um agravante: com 
a mudança no regulamento de 
que o clube só pode mudar duas 
vezes de treinador no Campeo-
nato Brasileiro, o que vale mais 
nessa hora: começar com o que 
tem ou mudar?

l  No CRB já se fala em 
premiação pela conquista do 
título do Campeonato Alago-
ano. Sem nenhuma divulgação 
oficial, fala-se em 250 mil reais. 
No CSA é segredo absoluto, 
mas que não ficará muito longe 
desse valor, 300 mil reais.

  ALFINETADAS...



FOCUARTE promove evento em celebração ao Ano Jubilar da Chegança Silva JardimCultura

O Fórum Permanente de 
Cultura Popular e do Arte-
sanato Alagoano (FOCU-
A RT E ) ,  v i v e n d o  o  A n o 
Jubilar da Chegança Silva 
Jardim, torna público o 
seu primeiro Curso Livre, 
online e totalmente gratuito 
com certificação e carga 
horária para quem partici-
par de 75% das atividades, 
ou seja, ter acompanhado 
quatro das cinco aulas que 
serão realizadas pelo canal 
no YouTube com participa-
ção dos alunos inscritos e 
convidados.

Com o tema: 
“C h e g a n ç a  –  S a l v a -

guarda e o impacto sobre os 
detentores!”, os cinco asses-
sores irão abordar entre os 
dias 24 a 28 de maio, às 19h, 
as questões de proteção, 
direito autoral, memória, 
protagonismo e continui-
dade dos diversos grupos, 
mestres e experiências de 
sucesso no processo de 
salvaguarda da Chegança e 
de outras áreas no campo 
da cultura popular brasi-

leira apontando meios que 
favoreçam a proteção e a 
valorização desses deten-
tores.

Das Inscrições: 
As inscrições estão aber-

tas até às 12h desta segunda  
podendo ser realizadas atra-

vés do site: www.focuarte.
com.br disponível também 
no Instagram e Facebook. 

O Curso será aberto para 

toda a sociedade e  deve 
contar  com a presença 
maciça da comunidade 
cultural de Alagoas.

FOLGUEDO ALAGOANO Atividade, online e gratuita, terá certificação emitida pelo Museu Théo Brandão

Curso livre sobre a Chegança 
inicia nesta segunda-feira
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João Lemos

Repórter
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Mais um livro sobre índios em Alagoas, desta feita elaborado a partir de material 
publicado em Campus/O Dia. A coleta de material para compor o livro foi realizada pelo 
professor Amaro Hélio Leite da Silva. O livro é parte da “Coleção Índios do Nordeste: 
temas e problemas” que já está composta por 20 volumes. Esta é mais uma contribuição 
de Campus/O Dia que se transforma em livro. O lançamento será realizado pelo Curso 
de Especialização em História de Alagoas, recentemente criado pelo Instituto Federal de 
Alagoas (IFAL- campus Maceió), prestando um grande serviço à formação da pesquisa e 
do ensino em Alagoas, podendo avançar para um Mestrado. Campus/O Dia agradece a 
honra de estar com o Curso e o IFAL, subsidiando, com suas atividades, a publicação deste 
primeiro trabalho da especialização e, necessariamente, outros virão. Vamos ler o artigo 
do professor Amaro Hélio e procurar adquirir a obra pelo portal Quilombada. 

Um abraço!

Luiz Sávio de Almeida

Os índios de Alagoas 
e a pandemia: um 

novo livro na praça
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O contexto 
Este é o título do livro queserá lançado na próxima sema-

na, tendo o professor Luiz Sávio de Almeida e eu como or-
ganizadores. Nele, fui responsável pelo prefácio e,para efeito 
deste artigo, o parafraseei, além de incorporar uma nova re-
flexão de nossa parte, sobre índio e pandemia.

Vivemos tempos difíceis, tempos do que se convencio-
nou chamar de “negacionismo” quanto aos avanços cientí-
ficos, educacionais, sociais e políticos. São tempos de obs-
curantismo e pandemia. Neste momento, já são mais de 436 
mil mortos pelo Covid-19 no Brasil, e não há indicação de 
que as curvas de mortos e infectados irão mudar significa-
tivamente a médio e longo prazos. Pelo contrário, muitos 
esperam uma terceira onda, caso não mude a condução das 
políticas públicas. Assim, não nos resta outra coisa a fazer se 
não “andar com fé” eacreditando na ciência, na pesquisa,na 
educação como respostas. Portanto, é preciso atitude crítica 
e consequente.

No entanto, é possível encontrar formas alternativas de 
participação pública. Foi justamente o que surgiu em en-
contros com o professor Luiz Sávio de Almeida: conversas 
virtuais. Nelas estava a necessidade de falar sobre os proble-
mas e angústias gerados pelo Coronavírus. Das conversas, 
resultou a necessidade debuscar autores indígenas para 
produção de textos quanto à relação pandemia-vida, da 
mesma forma que o professor já realizava com outros se-
tores da sociedade, alimentando o suplemento Campus do 
jornal O Dia, e, também,o Blog Sávio Almeida. 

Concordamos que eu deveria coordenar a busca de 
material sobre o assunto e ser o principal organizador do-
livro“Índios e Pandemia:‘Até o Ouricuri tem que esperar!’”.O 
livro é uma realidade e será lançado no dia 26 de maio, às 
19h, pelo grupo de estudo Índios de Alagoas: cotidiano e etno-
história, inclusive como atividadedo curso de Especializa-

ção em História de Alagoas (Ifal campus Maceió), que tem 
linha de pesquisa voltada especificamente para a questão 
indígena edisciplina intitulada História e Cultura Indígena 
de Alagoas, sob minha responsabilidade. Ela tem pontos de 
integração com a disciplina Formação do Espaço Alagoano, 
ministrada, no mesmo curso, pelo professor Luiz Sávio de 
Almeida.

O livro é resultado dos compromissos acadêmico e po-
lítico do grupo de estudo mencionado, assumidos desde a 
sua fundação pelo seu coordenador Luiz Sávio de Almeida 
e pelas pessoas que se integraram aos trabalhos. Este grupo 
tem atividade constante há cerca de 20 anos,e sua função 
é produzir para a pesquisa esubsidiar o movimento indíge-
na. No rol das atividades surgiu a ColeçãoÍndios do Nordes-
te: temas e problemas, da qual faz parte esta coletânea. Para 
elaboração deste volume foramrealizadas parcerias com o 
jornal O Dia,Núcleo de Estudos Afro-brasileiro e Indígena(-
Neabi Ifal-Maceió) e o portalQuilombadaque usualmente 
trabalha conosco.

Da publicaçãodo livro
Invisível e silencioso, o vírus chegou e alterou hábitos e 

costumes.A Covid-19 provoca medo, incertezas, prejuízos e 
mortes. A sua disseminação e o seu poder de letalidade de-
pendem da forma da organização social e política.Isto inter-
fere, sobretudo nos lugares onde a ausência dos serviços pú-
blicos essenciais leva os moradores a contraírem as doenças 
da miséria. Foi o que ocorreu, por exemplo, nas periferias das 
grandes cidades enos aldeamentos indígenas. 

Os povos indígenas foram forçados a conviverem coma 
tragédia social provocada pela pandemia daCovid-19. Isto 
causou impactos em características das suas culturas, do 
modo de vida na aldeia, com o silêncio e o medo presentes 
nas comunidades e, é de se pensar, o fantasma da doença-
voltou a assustar.Este é um pouco do panorama retratado no 
livro. 

A escrita indígena
Oobjetivodesta coletânea é divulgar a escrita indígena sobre 

a questão da pandemia, abordando histórias, memórias e ex-
periências de vida, destacando o contexto do cotidiano. Para 
tanto, contamos com alguns indígenas alagoanos – Xukuru-
-Kariri, Wassu-Cocal, Jiripankó, Katokinn, Karuazú, Tingui-
-Botó –, além dos Xocó de Sergipe. São textos de lideranças 
jovens, acadêmicos e/ou profissionais da saúde indígena, al-
gumas assistentes sociais, funcionários(as) do Distrito Sani-
tário Especial Indígena (DSEI)...

Para nós, isto demonstra o fato de que há uma escrita in-
dígena se afirmando e se consolidandoem Alagoase a quali-

dade dos artigos aqui publicados evidencia isso.São jovens 
estudantes,pesquisadores, professores indígenas – oriundos 
de diversos aldeamentos – formados, em sua maioria, nas 
universidades públicas e institutos federais, em diversas espe-
cialidades, níveis de graduação e pós-graduação.

Não sabemos ainda os impactos dessaescrita na vida do 
aldeamento – sua repercussão para a cultura, economia, re-
ligião e organização política –, entretanto, sabemos que seu 
uso fortalece a busca pela autonomia étnica e pelos direi-
tos constitucionais. Em outras palavras, podemos dizer que 
a entrada desses indígenas na universidade e sua produção 
acadêmica contribuem para a criação de novas estratégias de 
vida e afirmação da identidade étnica.Nesta perspectiva, po-
demos nos aproximar da discussão estabelecida por Baniwa, 
onde a educaçãodeve ser entendida como direito individual, 
como “estratégia de um projeto sociopolítico [comunitário] 
do qual o indivíduo é parte orgânica” (BANIWA, 2006, p. 166).

A publicação do livro Índios e Pandemia é uma inovação para 
a Coleção Índios do Nordeste: temas e problemas,como ressal-
tou Luiz Sávio de Almeida. Pela primeira veza Coleção publi-
ca textos apenas de autores indígenas1.São relatos de vidas 
marcadas pela omissão do Estado epela doença, manifestan-
do um cotidiano de medo e angústia engendrado pela contin-
gência política em choque com a afirmação étnica, gerando, 
necessariamente, uma conjuntura de resistência.Nossa histó-
ria mostra que vírus e bactérias foram algumas das estraté-
gias de domínio utilizadas pelos colonizadores e membros do 
complexo mando político e econômico, com destaque para 
a gripe, sarampo, varíolaque dizimaram indígenas e elimina-
ram inúmeras etnias, da Colônia à República. 

Índios e pandemia: “até o Ouricuri tem que esperar!”
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A longa duração do trágico
A própria história republicana do Brasil de-

monstra a longa duração dessas estratégias. 
Como exemplo, veja o Relatório Figueiredo (pro-
duzido pelo procurador Jader de Figueiredo Cor-
reia, 1967), e o livro Os Fuzis e as Flechas, de Ru-
bens Valente (2017),revelando diversos atentados 
contra os indígenas promovidos pelo Serviço de 
Proteção Indígena (SPI) e pela FUNAIno regime 
militar. Essa prática se repete como tragédia na 
atualidade, conforme diuturnamente é anuncia-
do, inclusive como se nota com o problema da 
cloroquina.

Em Alagoas nos tempos docólera, Almeida fala 
da “relação entre a doença e a estrutura montada 
pelo homem: a sociedade”. Neste sentido, pouco 
importa a trajetória misteriosa do vírus, mas a sua 
dimensão pública, a forma como ele se manifesta 
socialmente (p. 1996, p. 70-71). Daí estarmos dian-
te da montagem de uma estrutura social e política 
profundamente desigual, onde os empobrecidos 
são os mais afetados, seja diretamente pela doença 
ou pelas consequências maléficas que ela provoca, 
ou seja em sua dimensãonecropolítica, conforme 
aponta Achille Mbembe (2016).

O governo federal assume uma política de ne-
gação dos direitos indígenas garantidos pela Cons-
tituição Federal e pela Convenção 169 da Organi-
zação Internacional do Trabalho (OIT), sobretudo 
no que diz respeito a proteção da vida, a demarca-
ção das terras, e autonomia cultural e política das 
comunidades étnicas. Essa negação se reflete no 
incentivo dado pelo Estado à expansão violenta do 
agronegócio e do garimpo nas terras indígenas – a 
exemplo daquelas situadas na região amazônica 
e mato-grossense –, aumentando as invasões de 
madeireiros e garimpeiros nas áreas de reservas; 
a grilagem de terras e a violência nos territórios 
indígenas. E tudo acompanhado do aumento das 
queimadas, dos desmatamentos e da Covid-19 nos 
aldeamentos situados em todas as regiões do Bra-
sil, conforme diversas denúncias da imprensa e de 
organizações indígenas.

Isso fica evidente nos diversos textos do livro 
sobre a inoperância dos órgãos públicos respon-
sáveis pela saúde e proteção dos povos indíge-
nas. É possível afirmar que, no contexto dos artigos, há 
consenso quanto à ausência de planejamento e 
políticas públicas que visem combater o vírus nas 

aldeias, por partedaFundação Nacional do Índio(-
Funai) eSecretaria de Saúde Indígena(Sesai), em 
que pese algumas ações pontuais. Isso é possível 
ser visto, em parte, nos dados que comentaremos 
a seguir.

Os dados do Coronavírus – coletados ainda 
na escrita do prefácio – são assustadores e as con-
sequências sociais e culturais são extremamente 
trágicas para as comunidades indígenas. A Articu-
lação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) mos-
trava, em matéria publicada no site Sputinik (23 de 
julho de 2020), que a taxa de mortalidade da Co-
vid-19 entre indígenas é duas vezes maior do que a 
da população em geral. Ainda segundo a matéria, 
a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) aponta que 
a população indígena tem a maior taxa de morta-
lidade pelo que se considera oficialmente como 
raça, entre pacientes internados com a Covid-19 
no país, 48%. Entre os pardos, a taxa é de 40%, en-
quanto entre pretos é de 36%, entre amarelos é de 
34% e entre brancos é de 28% (br.sputiniknews.
com).

No final do ano passado (19 de novembro de 
2020), esses dados ficaram mais evidentes comos 
boletins epidemiológicos divulgados pela Sesai, 
onde foram confirmados 33841 casos de covid-19 
com 486 óbitosde indígenas no Brasil. De acordo 
com o Conselho Indigenista Missionário (Cimi), 
o problema dos dados apresentados pela Sesai é 
que eles não contabilizam os óbitos de indígenas 
em contexto urbano, o que “contraria as recomen-
dações do Ministério Público Federal (MPF) e as 
reivindicações das organizações indígenas”.Quan-
do consideramos os dados levantados e sistema-
tizados por outras organizações independentes, a 
exemplo daAPIB,os óbitos chegam a 877 (CIMI, 
2020), o que equivale a quase o dobro dos dados 
oficiais.

Até o dia 16 de maio de 2021, já eram 1.070 
mortos, com 53.329 casos confirmados e afetando 
163 povos indígenas (APIB/CIMI, 2021). Entretan-
to, os números e estatísticas são insuficientes para 
retratar o drama vivido pelos povos indígenas. A história 
de contatos com os brancos – quase sempre forçados 
e violentos – tem demonstrado que os indígenas 
são os mais vulneráveis nesse processo, sobretudo 
quando se trata dos vírus propagados pelas doen-
ças respiratórias e potencializados pela subnutri-
ção e pelo problema da terra. Isto é o que demons-

tra, por exemplo, Darcy Ribeiro em os Índios e a 
Civilização (1996). 

Segundo Darcy Ribeiro, as doenças entre os 
indígenas são agravadas pela fome e pela forma 
de produção nas aldeias. Foi assim que doenças 
como gripe, sarampo, varíola e malária mataram 
milhares de indígenas, desde os primeiros tempos 
da colonização, sobretudo na região da Amazônia 
(RIBEIRO, 1996, p. 308-319).

Em Alagoas, vale destacar uma pesquisa feita 
pelo grupo Índios de Alagoas: cotidiano e etno-história 
em parceria com oGrupo de Estudos de Saúde em 
População Marginal e Baixa Renda(Ufal), sobre as 
condições de saúde da comunidade Xukuru-Ka-
riri (Fazenda Canto),no início dos anos 2000 (pu-
blicada pela coleção Índios do Nordeste, v. VI), onde 
foram destacados vários problemas relacionados a 
desnutrição, verminoses e mortalidade infantil; e tudo 
agravado pelo problema da terra (ALMEIDA; VILELA; 
PASSOS, 2005).

Já numa pesquisa sobre as doenças entre os 
Jiripankó (alto sertão alagoano), Ivan Soares Fa-
rias destaca o “fator social da doença”, que afe-
ta diretamente a produção material desse povo. 
Desse modo, as enfermidades afetavam não apenas 
o estado fisiológico do indivíduo – “tanto que hoje só 
temos um pedaço” – mas, também, sua vida social 
e comunitária (FARIAS, 2011, p. 95).

As doenças geram diversas consequências 
para a vida nos aldeamentos. Entretanto, é preciso 
considerar as suas causas sociais e políticas, conforme 
já afirmamos anteriormente. Um outro exemplo, entre 
outros já citados, pode ser visto naspesquisas desen-
volvidas por Clarice Novaes da Mota e Crhistiano 
Barros Marinho da Silvasobre os Kariri-Xocó e os 
Xokó, onde destacamos as dificuldades nas con-
dições de saúde e atendimento médico para es-
sas comunidades. A precariedade do saneamento 
básico nessa área agravava a saúde da população 
indígena, gerando “um alto índice de verminose e 
doenças de pele”, além da dificuldade enfrentada 
para conseguir uma consulta médica (SILVA, 2004, 
p. 18). A verdade é que, segundo Clarice Mota, tan-
to os Kariri-Xokó quanto os Xokó percorriam uma 
distância muito grande para conseguirem atendi-
mento médico, gastando seus míseros recursos em 
remédios de farmácia (MOTA, 2007, p. 194). Aqui 
também a terra aparece como agravante.

Eline Juvita–Kety Wassu

Ervison Araújo – Wyrakitã Terê

Marcelo Campos - Tingui-Botó

Carla Alves – karuazu

Maria Isabel – Katokinn

Cássio Júnio – Xukuru-Kariri

Thaís Lima – Katolinn

Érica Lima – Jiripankó

Ivanilson Martins – Xokó

Itajaciara Barbosa – Xukuru-Kariri
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O problema da terra 
potencializa a ação do vírus
O problema da terra dificulta ainda mais o 

combate ao vírus, principalmente pela falta de 
demarcação das terras e/ou invasão dos terri-
tórios1 –, pois vivendo em pequenas retomadas 
ou acampamentos, a terra é de má qualidade 
ou não há estrutura para produção, forçando os 
indígenas a migrar para as cidades em busca de 
alguma fonte de renda; além da necessidade de 
acesso aos programas assistenciais do governo, 
como bolsa família, auxílio emergencial, salários, 
aposentadoria e outros benefícios.Desse modo, 
considerando o contexto de isolamento social 
obrigatório, tem sido um grande desafio para o 
indígena manter-se isolado.

A pandemia do novo coronavíruscontraria ra-
dicalmente o modo de vida indígena, na medida 
em que exige distanciamento social para uma 
parcela da população acostumada a viver, essen-
cialmente, a partir das relações comunitárias. Há, 
portanto, para nós, dois grandes problemas trazi-
dos pelos autores deste volume. 

O primeiro é: como isolar socialmente um 
povo que, sem o reconhecimento e a demarca-
ção das suas terras, tem a necessidade de viver 
disperso em povoados e/ou migrar para as cida-
des? O segundo é: considerando aqueles povos 
que já possuem território ou parte dele, como 
rever hábitos e costumes tradicionais, inclusive 
sagrados (a exemplo do Ouricuri), se estes exi-
gem interação, troca e integração comunitária? 
São questões como estas que os autores indígenas deste 
volume tentam responder, instigando-nos a repensar as 
formas de organização social, nossas relações políticas, 
econômicas e culturais.

É verdade que a pandemia mudou compor-
tamentos, hábitos e costumes – estejam eles no 
âmbito das relações domésticas, profissionais ou 
públicas –, porém, ela não mudou a estrutura de 
mando político e econômico,fazendo uma alusão 
aAlagoas nos Tempos do Cólera(ALMEIDA, 1996 e 
2019).

A trajetória do grupo de estudo Índios de 
Alagoas: cotidiano e etno-história nos mostrou a 
necessidade de ouvir o outro, como foi feito neste 
livro e é feito constantemente com o Campus. Daí 
a satisfação de ter uma escrita de índio sobre ín-
dio, o que sempre foi um dos objetivos do grupo. 
O livro avança no conhecimento da Covid pela 
incorporação da fala indígena.Este já é o XX vo-
lume da Coleção Índio do Nordeste, resultado de 
20 anos de trabalho do grupo e é profundamente 
importante pelo fato de que dar seu testemunho 
histórico.
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