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A “farra do aluguel”
na Câmara de Maceió

Denúncias de gastança do 
dinheiro público na Câmara 
de Maceió ´ganharam´ as 
redes sociais nos últimos dias. 
Há uma nova modalidade 
para justificar alguns gastos 
dos vereadores. Ao invés de 

comprar, a Câmara agora está 
pagando aluguéis de móveis, 
eletrodomésticos e eletroele-
trônicos. Como acontece com 
as locações de veículos para 
os vereadores. Mas não se 
pode comparar um carro com 

uma máquina de café, por 
exemplo. Nada é escondido. 
Está tudo no Portal da Trans-
parência, por mais imoral que 
pareça ser está lá tudo discri-
minado. Com valores mensais 
especificados e gabinetes 

definidos. Destaque para os 
vereadores Marcelo Palmeira, 
em cujo gabinete parece que 
tudo é alugado: frigobar, sofá, 
máquina de café, TV, entre 
outros. Para o vereador Alan 
Balbino, a Câmara paga R$ 

2,5 mil mensais pelo aluguel 
de um notebook. Em um ano, 
a Câmara gasta o dinheiro 
de, pelo menos, cinco equi-
pamentos caso resolvesse 
comprar notebooks novos.   
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ESCÂNDALO DINHEIRO PÚBLICO PAGA LOCAÇÃO DE SOFÁ, TV, FRIGOBAR, MÁQUINA DE CAFÉ E NOTEBOOK DE VEREADORES

Omar Coêlho é o 
candidato de 

Rafael Tenório a 
presidente do CSA
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RESULTADO:

Estudo revela importância do transporte público feito por ônibus tanto quanto à sustentabilidade como à inclusão social

   MOBILIDADE URBANA

“Ônibus é opção sustentável 
e inclusiva”, diz especialista

Os ônibus de Maceió 
transportam uma média 
mensal de 5 milhões de passa-
geiros. Esse público é distri-
buído entre os 600 ônibus das 
quatro empresas que rodam 
na capital – Cidade de Maceió, 
Real Alagoas, São Francisco e 
Veleiro. As primeiras viagens 
acontecem às 5h da manhã. 
Os números e os detalhes do 

transporte coletivo são objeto 
de estudo da professora da 
Universidade Federal de 
Alagoas (Ufal) e doutora em 
Engenharia de Transportes 
e Gestão das Infraestruturas 
Urbanas pela Universidade 
Federal de Pernambuco 
(UFPE), Jessica Helena Lima. 
Ela estuda sobre mobilidade 
urbana há anos. Tanta dedi-

cação lhe rendeu o reconhe-
cimento de ser uma das 21 
mulheres mais influentes do 
mundo no assunto. Conhe-
cida no meio por impulsionar 
a revolução da mobilidade 
com seus trabalhos na área, 
a professora fala, em suas 
pesquisas, sobre a essencia-
lidade do transporte público.   
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Cerca de oito mil eleito-
res voltam às urnas, neste 
domingo, para escolher, 
em Eleição Suplementar, 
quem assume a Prefeitura 
de Campo Grande. Três 
candidatos estão na disputa: 
Cícero Pinheiro (MDB), 
Maria Inês Correia (PSD) 
e Téo Higino (Republica-
nos). O resultado do pleito 
deve ser divulgado na noite 

de domingo, logo após a 
apuração dos votos, que 
começa no final da tarde, 
com o fechamento das urnas 
eletrônicas. Quem se eleger 
deverá comandar a prefei-
tura até dezembro 2024. 
Policiais civis, militares e 
federais “tomaram” a cidade, 
considerada a mais corrupta 
de Alagoas, em se tratando 
de compra de votos.   Página 3

   TRAGÉDIA EM SÃO MIGUEL

   ELEIÇÃO EM CAMPO GRANDE

Efetivo policial é um dos 
maiores já mobilizados em AL

O SAQUE A CAMINHÕES 

e outros autocargas com mercadorias que se envolvem em acidentes nas rodovias 

alagoanas – principalmente em São Miguel dos Campos – são muito comuns. 

Mas, na quinta-feira, o que seria mais um saque acabou em tragédia. Elizabete 

Cristina Oliveira Silva, de 29 anos, tentava pegar algumas caixas de biscoitos de 

um carreta-baú virada na rodovia AL-420, no Povoado Coité, e morreu sufocada 

pelas caixa e pelas pessoas dentro do veículo. Tudo escuro dentro do baú, a 

mulher só foi percebida quando estava agonizando. Socorrida pela Polícia Militar, 

ela morreu a caminho do hospital. Elizabete deixa três filhos menores de 11 anos. 

Mesmo com a morte da mulher, boa parte da carga foi saqueada.
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Expressão
EDITORIAL

Após a reações ao ensaio golpista do 7 de Setembro, 

Bolsonaro recuou e com tom conciliador fez decla-

ração à nação.  No entanto, o presidente volta ao seu 

“lugar comum”, o ataque. Poucas horas separam o 

presidente que parecia entender os limites da função, 

reconhecendo que agiu no “calor do momento”, 

do responsável por novos ataques a estabilidade 

democrática. 

O “conciliador” não aguentou muito tempo e deu 

voz a sua natureza beligerante.  Mais uma vez faz a 

defesa do voto impresso, uma de suas obsessões. Na 

oportunidade, não poupou críticas ao presidente 

do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto 

Barroso. Afirmou que Barroso “não convence a 

ninguém”, quando o assunto é a defesa da urna 

eletrônica. 

Este novo episódio demonstra que Bolsonaro não 

tem o mínimo de estabilidade. Nada excepcional 

para quem fez a carreira política aos urros, indelica-

deza e ataques coreografados ao estilo de um verda-

deiro ditador. Bolsonaro não conhece outra língua 

a não ser o “chute na canela” e a “voadora”.  Para 

quem não tem argumentos é mais fácil partir para a 

“porrada”. 

Esse é o governo de Bolsonaro - feito à base de espan-

camento na democracia. Dessa forma, distrai a sua 

plateia - ávida por espetáculos que degeneram o bom 

senso e a razão, criando uma realidade alternativa. 

Nesse território, a fome, a inflação, o desemprego, 

a violência não são problemas, uma vez que não 

existem nesta realidade, pois são apenas “acusações” 

dos “esquerdopatas”. No entanto, o comunismo, o 

socialismo, as teorias conspiratórias, com os chine-

ses em primeiro plano, o PT, o Lula, isso tudo se 

constituem no grande “inimigo” a ser combatido. 

Em nome desse combate tudo é permitido: rachad-

inha, milicianos, centrão, toda espécie de falcatruas 

mascaradas de projeto de governo.  

O governo Bolsonaro é exatamente  isso: uma distra-

ção, cujos os prejuízos para o país são incalculáveis. 

Neste contexto, a constante ameaça à democracia 

deve ser combatida a todo custo, com toda a socie-

dade vigilante e atenta aos passos de um presi-

dente, cujo único interesse é a defesa de questões  

pessoais e familiares.  um presidente desagregador 

que não sabe governar e que todos os esforços que 

empreende tem por objetivo o confronto com o 

estado de direito. Um político de longas datas, que 

não aprendeu a arte da reconciliação, tem muito 

pouco para oferecer a uma nação cuja posição 

no cenário internacional é de grandeza. Assim, 

nenhuma promessa de reconciliação deve ser levada 

em conta se o signatário for Bolsonaro.
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EXPEDIENTE

No último dia 07 de setembro comemoramos 199 
anos de independência do Brasil. O povo saiu às ruas 
para comemorar, de forma distorcida, essa data tão 
memorável. Um grupo defendia o atual governo fede-
ral, outro clamava por justiça e mudanças. Entretanto, 
cabe-nos refletir: independência de que? Liberdade 
para que? Direitos à que? Deveres, quais? Infelizmente, 
de maneira geral, o povo brasileiro não tem muito o que 
comemorar. 

Cada dia o número de desempregados aumenta; a 
miserabilidade toma conta da nação menos favorecida; 
o índice de sujeitos sem direito ao sistema público de 
saúde é assustador; o índice de pessoas analfabetas 
funcionais ou totais impressiona. 

Nas ruas vemos brasileiros catando no lixo algo para 
comer e saciar a fome; nos deparamos com crianças e 
adolescentes nos sinais de trânsito pedindo ajuda finan-
ceira para conseguir comida; sob as pontes e viadutos 
indivíduos desamparados, ao relento, cobertos com 
jornais e papelão, tentando aquecer o corpo e a alma. 
O preço dos itens alimentícios disparou nas prateleiras 
dos supermercados, reduzindo consideravelmente o 
consumo dos cidadãos brasileiros. 

O preço do combustível nos postos de gasolina, para 
o consumidor final, está além do esperado. Nossos 
representantes políticos não fazem jus ao cargo para 
qual foram eleitos com o voto e a confiança do povo. 
Seus projetos estão vinculados a benefícios próprios, 
deixando o povo distante desses benefícios. 

A educação está a serviço do sistema capitalista, com 
a funcionalidade de preparar o povo para o mercado 
de trabalho e a obediência social. Fome, desemprego, 
doenças, guerras pessoais e sociais, descontentamentos, 
pobreza, miséria, tristeza, dor, perdas... o povo brasileiro 
está sobrevivendo apenas com o brado retumbante, de 
esperança, forças extra comunal e a crença que tudo 
um dia vai melhorar. Assim se caracteriza a nação brasi-
leira: povo de luta, povo alegre, povo acolhedor, povo 
guerreiro, que não se deixa abater nem desistir. É um 
povo que no mínimo merece respeito e valorização. É 
um povo que brada retumbantemente aos quatro cantos 
que apesar de tudo merece e se orgulha de ser  brasileiro!

Brado Retumbante

   ARTIGO  |  Elly Mendes *

* ellymendes71@gmail.com



SERÁ A ELEIÇÃO MUNICIPAL com o maior número de policiais em AlagoasPoder

Cerca de oito mil eleito-
res voltam às urnas, neste 
domingo, para escolher, em 
Eleição Suplementar, quem 
assume a Prefeitura de Campo 
Grande. Três candidatos estão 
na disputa: Cícero Pinheiro 
(MDB), Maria Inês Correia 
(PSD) e Téo Higino (Republi-
canos). 

O resultado do pleito deve 
ser divulgado na noite de 
domingo, logo após a apura-
ção dos votos, que começa no 
final da tarde, com o fecha-
mento das urnas eletrôni-
cas. Quem se eleger deverá 
comandar a prefeitura até 
dezembro 2024. 

A Eleição Suplementar 
de Campo Grande chegou a 
ser marcada para abril deste 
ano, mas foi remarcada para o 
dia 12 de setembro por conta 
do crescimento dos casos de 
Covid-19 no município. 

Em outubro de 2020, o 
candidato mais votado foi o 
ex-prefeito Arnaldo Higino, 
mas a sua candidatura foi 
impugnada, logo após o pleito, 
por decisão da Justiça Eleito-
ral. Com isso, foi marcada a 
eleição suplementar. 

Urnas auditáveis
De acordo com o Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas 
(TRE/AL), todas as urnas já 
estão nos locais de votação. 
Os técnicos do Tribunal finali-
zaram na terça-feira passada o 
carregamento das mídias das 
urnas eletrônicas que serão 
usadas no pleito. 

Segundo a assessoria 
da presidência do Tribunal, 
haverá auditoria do funciona-
mento das urnas eletrônicas, 
bem como a verificação de 
autenticidade e integridade 
dos sistemas nela instalados. 

Será a primeira vez que 

uma Eleição Suplementar, em 
território alagoano, contará 
com auditoria deste tipo, para 
garantir a lisura do pleito. 

“A implementação deste 
procedimento tem por obje-
tivo demonstrar a segurança 
e a lisura do sistema de vota-
ção eletrônico. Todos os atos 
referentes ao pleito estão 
sendo fiscalizados pela OAB 
e o Ministério Público”, afir-
mou o presidente do TRE/AL, 
desembargador Otávio Leão 
Praxedes.

“Temos todo interesse em 
dar transparência a todas as 
etapas dessa eleição, garan-
tindo a lisura do processo 
de votação”, destacou o juiz 
Alberto Ramos, responsável 
pela condução do pleito em 
Campo Grande.

Para garantir a tranquili-
dade do pleito, o TRE/AL criou 
um canal de comunicação 
para que os eleitores possam 
denunciar crimes eleitores e 
casos de fake news. O contato 
pode ser feito por meio do 
número: (82) 9844-0408 ou 
por mensagem de whatsapp, 
ligando das 8 às 22 horas. 

Prisão
Durante a campanha 

eleitoral, o candidato a vice-
-prefeito José Rosendo dos 
Santos, foi preso, temporaria-

mente, acusado de compra 
de voto. Ele é vice da chapa 
encabeçada por Téo Higino, 
considerado o candidato 
mais forte, por ser sobrinho do 
ex-prefeito Arnaldo Higino. 

Esquema de segurnça
Um forte esquema policial 

foi montado para garantir a 
segurança dos eleitores e a 
lisura do pleito. Policiais civis, 
militares e federais estão espa-
lhados pela cidade, em pontos 
estratégicos, para combater 
crimes como boca de urna, 
compra de votos e concentra-
ção de eleitores. 

Segundo a Secretaria de 
Segurança Pública de Alagoas 
(SSP), o município recebeu 
reforço policial desde o início 
desta semana. No entanto, as 
ações pontuais serão monta-
das no final de semana e 
prosseguem até o domingo 
à noite, após a divulgação do 
resultado.

Além do efetivo local, a 
Polícia Militar terá o reforço 
de 17 policiais militares no 
serviço ordinário. No sábado 
o efetivo sobe para 28 milita-
res e durante todo o domingo, 
45 policiais estarão distribu-
ídos de forma estratégica na 
cidade. Haverá ainda o uso 
da aeronave da Secretaria da 
Segurança Pública, no sábado 
e no domingo.

TRÊS CANDIDATOS disputam a preferência de 8 mil eleitores, que decidem no domingo quem assume a Prefeitura

Eleitor volta às urnas em nova 
eleição em Campo Grande

   CÂMARA DE MACEIÓ

Dinheiro público paga ‘farra 
do aluguel´ nos gabinetes

Em postagem nas redes 
sociais, a Câmara Munici-
pal de Maceió é acusada 
de promover uma verda-
deira farra com o dinheiro 
público, pagando despesas 
com refeições em restau-
rantes caros, aluguéis de 
móveis e eletrodomésticos 
para os vereadores da capi-
tal.  Patrocinando “verdadei-
ros banquetes”, conforme 
matéria publicada pelo site 
DDD82, com o seguinte 
título “Farra do Aluguel: 
Sem licitação, vereadores de 
Maceió gastam com aluguel 
de frigobar a sofá. Alan 
Balbino paga R$ 2.500,00 
mensal por notebook”.

A  m a t é r i a  c o m e ç a 
fazendo um relato da situ-
ação. “Em tempos de crise 
e de pandemia não fize-
mos análise da índole e do 
caráter dos vereadores de 
Maceió. Observamos e criti-
camos o desrespeito com a 
sociedade e com o recurso 
público. Tempos diferentes, 
de quase 600 mil mortes no 
Brasil, de hospitais super-
lotados e os edis gastando 
nosso dinheiro em mordo-
mias e banquetes que não 
trazem nenhum benefício 
para a sociedade”, desabafa 
o internauta. 

“Imagine você que 
está passando por difi-
culdades financeiras, está 
desempregado, você que é 
comerciante, empreende-
dor, e está com seu negócio 
fechado ou em crise e não 

consegue ajuda financeira. 
Para você também que fez 
todo tipo de ajuste em sua 
vida para se adequar à nova 
realidade, no limite e mais 
trágico, você que perdeu 
alguém que ama para este 
vírus devastador. Como se 
sente diante de parlamen-
tares que ao invés de dar 
o exemplo, gastam nosso 
dinheiro em verdadeiros 
banquetes com direito a filé 
de salmão, filé de camarão, 
filé mignon?”, questiona.

Segundo a matéria do 
site, tem refeição em chur-
rascaria que custa R$ 710,00, 
enquanto uma refeição 
no restaurante popular 
custa R$ 3,00. “O vereador 
Marcelo Palmeira gasta com 
aluguel mensal de um sofá 
R$ 450,00, com máquina 
de café R$ 350,00, com TV 
R$ 650,00 e com frigobar R$ 
250,00”, denuncia o inter-
nauta. 

Ele questiona também 
a postura do vereador Alan 
Balbino, que era suplente e 
assumiu o mandato recen-
temente: “Apresentou um 
projeto de aluguel zero e ele 
mesmo aluga notebook com 
dinheiro público, faça o que 
eu digo, mas não faça o que 
eu faço, pura hipocrisia”.

Como o contribuinte 
é quem paga por essas e 
outras mordomias, formos 
ouvir o outro lado, para saber 
qual a desculpa ou justifica-
tiva.  Apesar do gasto ter sido 
classificado, pelo internauta, 
como “imoral”, a assessoria 
da presidência da Câmara 
não se manifestou. 
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Ricardo Rodrigues
Repórter

Ricardo Rodrigues
Com site DDD82

POLÍCIA VAI ATUAR

Forte na presença nos locais de votação e regiões consideradas tensas na cidade



Mutirões de higienização, 
limpeza nas galerias de deje-
tos, reparos no piso e orde-
namento do estacionamento 
já oferecem uma nova reali-
dade para quem trabalha ou 
compra no Mercado Público 
do Benedito Bentes. Essas são 
intervenções iniciais feitas 
pela Secretaria Municipal do 
Trabalho, Abastecimento e 
Economia Solidária (Semta-
bes). As obras estruturais e 
de expansão estão em fase 
de planejamento e devem ser 
executadas ainda este ano. 

O feirante Marcelo da Silva 
está no Mercado do Benedito 
deste 1988. Quando ainda era 
criança acompanhava o pai, o 
senhor Manoel - pioneiro no 
Mercado do Benedito Bentes. 
Sua experiência possibilita 
construir um diagnóstico dos 
problemas históricos da feira 
em que trabalha. 

“Nós temos muitas histó-
rias para contar, conhecemos 
bem esse Mercado, pois esta-
mos aqui desde a época da sua 
fundação. E uma coisa é certa: 
essa gestão escuta a gente, 

estão sempre aqui, querem 
saber quais são as nossas 
queixas e atendem no que for 
preciso. Desse jeito nos senti-
mos seguros, por estarmos 
comandados por pessoas que 
se importam com a gente”, 
disse o feirante.

Nos intervalos, entre um 
cliente e outro, ele fala dos 
benefícios das ações realiza-
das pela equipe da Prefeitura. 

“Nosso Mercado é um 
dos mais importantes do 
município. Mas ele estava 
abandonado. Agora, ele está 
sendo melhor cuidado. Está 
ganhado mais visibilidade 
e melhorando a segurança, 
após a organização que a 
Prefeitura está fazendo no 
estacionamento. Antes, com 
as barracas irregulares preju-
dicavam o fluxo, a visualiza-
ção e a segurança do nosso 
Mercado”, defende Marcelo 

da Silva. 
Carlos Ronalsa, secretário 

municipal do Trabalho, Abas-
tecimento e Economia Soli-
dária, destaca que a ação de 
ordenamento cumpre o papel 
de iniciar o planejamento que 
trará melhorias aos mercados 
públicos. Ações parecidas 
também estão sendo execu-
tadas nas outras feiras livres 
espalhadas pela cidade. 

“A intenção é melhorar 
o espaço, por isso, estamos 
promovendo uma maior 
organização e fluidez, para 
tornar a área atrativa para os 
feirantes e consumidores”, 
informou o secretário.

De acordo com Nivaldo 
Júnior, diretor de abasteci-
mento da Semtabes, todas as 
ações são desenvolvidas em 
diálogo com os permissio-
nários, que apresentam suas 
demandas, são avaliadas e 
atendidas pelo setor de plane-
jamento do órgão. 

“O ordenamento do esta-
cionamento era um pleito 
antigo dos feirantes. Após 
reuniões com eles, estamos 
organizando essas barracas 
em um único espaço, libe-
rando o estacionamento para 

os frequentadores. Muitas 
pessoas que passavam lá 
diariamente não conse-
guiam ver que ali existe um 
Mercado Público. Essa ação, 

sem dúvida, deve atrair mais 
consumidores para o Mercado 
do Benedito Bentes”, explicou 
o diretor de Abastecimento da 
Semtabes, Nivaldo Júnior.

DIÁLOGO entre comerciantes e gestores tem sido um importante diferencialCotidiano

ÁREA EXTERNA

foi reordenada e ficaram apenas os permissionários

MUDANÇAS

são um pleito antigo dos comerciantes e da comunidade

CARLOS RONALSA

afirma que intervenções fazem parte do projeto de requalificação do Mercado Público do Benedito Bentes

O MERCADO foi fundado em 1987 mas, segundo os permissionários, estava abandonado pelo poder público

Mercado do Benedito Bentes: 
ações trazem nova realidade

Secom Maceió
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Intervenções 
da prefeitura são 

decididas com 
comerciantes

MUTIRÕES

de higienização, limpeza nas galerias e reparos tornam local mais atrativo



Na  p r i m e i ra  o n d a  o 
Hospital Veredas obteve 
uma taxa de resolutividade 
- sucesso na alta dos pacien-
tes -, para os casos atendi-
dos, de 61,41%, bem acima 
da média nacional (53,6%). 
E m  2 0 2 1 ,  n a  s e g u n d a 
onda, a situação se repete 
e ainda mais positiva até o 
momento, com 73,50% de 
alta.

Este índice pondera a 
efetividade positiva desde 
o acolhimento no Gripário, 
pacientes de enfermaria e 
até os casos que evoluíram 
para UTI. “A despeito de um 
início conturbado, pois o 
mundo pouco sabia sobre 
a doença, logramos um 
atendimento baseado nos 

protocolos que atualizamos, 
praticamente, todos os dias 
além de contar com depen-
dências muito grandes para 
fazer o isolamento e evitar 
contaminação cruzada, 
além de uma equipe inter-
disciplinar profundamente 
abnegada e focada “, pontua 
o diretor médico do Veredas, 
Gustavo Pontes de Miranda. 

A direção do Veredas, 
enquanto contabil iza o 
encerramento da segunda 
onda, espera retomar a 
normalidade de seus atendi-
mentos, a partir de meados 
deste mês, com a apresen-
tação de um Novo Centro 
Cirúrgico,  vár ias  novas 
melhorias e inovação com 
equipamentos adquiridos.

EFICIÊNCIA

Hiospital Veredas supera  média nacional de altas de pacientes de Covid-19

INSTITUIÇÃO é uma das mais antigas do Estado e tem legado de boas práticasEstado
TAXA DE RESOLUTIVIDADE, popularmente conhecida como “alta do paciente”, está entre as maiores do Brasil

Covid-19: Hospital Veredas 
é recordista de atendimento

Resolutividade chega a 73,50%

O  Ho s p i t a l  Ve r e d a s 
aparece em primeiro lugar 
no atendimento aos pacien-
tes da primeira onda da 
Covid-19, em Alagoas, e 
deve permanecer na mesma 
posição, liderando também 
na “segunda onda”, cujos 
resultados estão em análise 
visto que a pandemia ainda é 
uma realidade a despeito de 
alguns números favoráveis. 

Um documento elaborado 
pela Secretaria Estadual de 
Saúde  (Sesau) e apresentado 
pelo secretário Alexandre 
Ayres detalha, minuciosa-
mente, a atuação da pasta e 
mostra como cada uma das 
27 unidades de saúde, em 
Alagoas, se comportaram 
diante da pandemia.

E s t e  r a n k i n g ,  q u e 
aponta o Hospital Veredas 
em primeiro, exclui as três 
unidades que, por força da 
legislação, são prioridade 
no atendimento: Hospital 
da Mulher, Metropolitano e 
Unidade de Emergência do 
Agreste.

Aparecendo à frente de 24 
instituições, o Veredas supe-
rou gigantes como a Santa 
Casa de Maceió, Hospital 
Vida, Hospital Universitário, 
Hospital Geral Estado entre 
muitos outros.

A Instituição é uma das 
mais antigas em Alagoas e 
passa por um processo de 
requalificação e reposiciona-
mento, entretanto, manteve-
-se fiel ao seu compromisso 
social. “Somos um Hospital 
com mais de 2.000 colabo-
radores e herdeiros de um 

legado de boas práticas na 
medicina, com o olhar huma-
nizado sobre as necessida-

des da população, iniciada 
na década de 40 do século 
passado”, afirma o médico 

Edgar Antunes Neto, que é o 
diretor-presidente do Hospi-
tal Veredas.

Ascom
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“NÃO SE CONSEGUE PROVER uma cidade agradável, habitável, com boa qualidade de vida se o transporte for majoritariamente feito de carro”, afirma a engenheira Jessica LimaEspecial
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Ônibus é opção mais sustentável e inclusiva
Segundo Jessica Lima, se 

todas as pessoas andassem de 
carro seria impossível promo-
ver a infraestrutura viária em 
um nível suficiente para aten-
der a população. “Mesmo as 
cidades que já tentaram isso e 
estou falando de cidades dos 
Estados Unidos, Los Angeles 
que é o principal expoente 
dessa linha de tentar promo-
ver o transporte por carro e 
tem dinheiro para isso, estão 
voltando atrás e, inclusive 
considerando, tornar o trans-
porte público gratuito. Por que 
isso acontece? O mesmo espaço 
que você consegue transportar 
25 mil pessoas num ônibus 
você só consegue transportar 
1.600 em carros. É impossível, 
não se consegue prover uma 

cidade agradável, habitável, 
com boa qualidade de vida se 
o transporte for majoritaria-
mente feito de carro. A gente 
precisa do transporte coletivo 
para ter essa eficiência, essa 

qualidade de vida dentro da 
cidade”, explicou a professora. 

Jessica Lima é revisora das 
revistas Journal of Transport 
Geography e Revista Transpor-
tes, e atua principalmente nos 

temas: acessibilidade, inclusão 
social, motocicleta, gênero, 
tempo de deslocamento ao 
trabalho, mobilidade e polo 
gerador de viagens.

Professora do Centro de 
Tecnologia (Ctec) da Ufal, 
Jessica Lima é uma ativista da 
mobilidade urbana, dedica 
estudos e pesquisas na área 
de economia de transportes 
e mantém ativo um perfil na 
rede social Instagram e produz 
posdcast no Spotify para 
divulgar informações sobre o 
assunto. 

O anuário da Vulog, institui-
ção pioneira e líder em mobili-
dade compartilhada, destacou 
a professora da Ufal entre as 
mulheres notáveis que estão 
impulsionando a revolução da 

mobilidade em suas respecti-
vas áreas de especialização.

“O relatório Top 21 of 2021 
Influential Women in Mobi-
lity  garante que as mulheres 
incríveis que impulsionam a 
mudança no cenário da mobili-
dade tenham voz e sejam honra-
das por suas contribuições para 
a indústria e a sociedade em 
geral”, enaltece a publicação. 
“Ao entregar o microfone às 
mulheres mais importantes do 
setor em mobilidade, ganha-
mos insights importantes sobre 
sua visão de como a mobilidade 
apoia e impacta os esforços 
globais, especialmente quando 
se trata de usar a mobilidade 
como uma forma de acelerar a 
sustentabilidade e promover a 
inclusão”, completa.

BOM USO DA MALHA VIÁRIA garante fluidez no transporte urbano coletivo, cidades muito mais arborizadas e com qualidade de vida

A MOBILIDADE URBANA É UM TEMA QUE DEVE ESTAR 
SEMPRE NA MESMA DIREÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO

Os ônibus de Maceió trans-
portam uma média mensal 
de 5 milhões de passagei-
ros. Esse público é distribu-
ído entre os 600 ônibus das 
quatro empresas que rodam 
na capital – Cidade de Maceió, 
Real Alagoas, São Francisco e 
Veleiro. As primeiras viagens 
acontecem às 5h da manhã. 
As últimas por volta das 23h. E 
existem os eventuais corujões 
que fazem linhas específicas. 

Os dados são do Sindicato 
das Empresas de Transporte 
Urbano de Passageiros de 
Maceió (Sinturb) e represen-
tam o quanto o serviço precisa 
fluir a contento para não 
afogar o corredor de transporte 
público de capital e deixar os 
passageiros sem seu único 
meio de transporte. 

Cada  passageiro de ônibus 
sabe que o meio de transporte 
representa muito mais do que a 
condução que o levará a algum 
destino. Quem anda de ônibus 
aproveita o tempo para ver a 
vida passar através da janela, 
pensar sobre o que dirá ao 
chefe na reunião de trabalho, 
dar aquela revisada no assunto 
da prova, colocar a rede social 
em dia ou ainda dar um bom e 
velho cochilo.  

É o que faz a dona de casa 
Lúcia Maria dos Santos quando 
precisa ir ao Centro comprar 
tecido para fazer vestidos para 
as duas filhas. “Não sei costurar 
para fora, mas roupa para as 
minhas filhas eu ajeito. E só no 
Centro, eu acho muito tecido”, 
contou. Ela pegou a condução 
na Cidade Universitária.  

De acordo com o levan-
ta m en to  re a l i za d o  pe l a 
Secretaria Municipal  de 
Desenvolvimento Territorial 
e Meio Ambiente (Sedet), a 
malha viária do corredor de 
ônibus na capital é de 826,559 
quilômetros.  

Nesse ir e vir das viagens de 
ônibus, a rotina é tão automá-
tica que a maioria das pessoas 
não se dá conta de tudo que 
está ao redor da catraca e da 
logística que acontece fora 
do veículo para poder fazer o 
ônibus rodar pela cidade. 

De acordo com o Sindicato 
dos Trabalhadores do Trans-
porte Rodoviário do Estado de 
Alagoas (Sinttro), são cerca de 
2.600 colaboradores rodoviá-

rios, entre motoristas, cobrado-
res e fiscais. E o maior problema 
enfrentado pela categoria 
foi continuar trabalhando 
na linha de frente, em plena 
pandemia, sem que as empre-
sas tivessem se preparado para 
isso. A maioria dos rodoviários 
foi contaminada com a Covid-
19 e acabou levando o vírus 
para casa. “Felizmente, hoje 
as coisas começam a entrar 
nos eixos, com a maioria dos 
rodoviários já imunizada com 
as duas doses da vacina”, disse 
o Sinttro. 

A  m é d i a  m e n s a l  d e 
5.072.826 de passageiros sofreu 
uma redução de 70% durante 
a pandemia da Covid-19. A 
queda foi mais acentuada no 
mês de maio do ano passado. 

Diante das restrições decor-
rentes dos decretos governa-
mentais, mais precisamente 
entre março de 2020 a fevereiro 
de 2021, a média mensal foi de 
2.759.670 passageiros/mês. 
Nos seis primeiros meses deste 
ano, a média foi de 3.046.512 
passageiros.

Os números e os detalhes 
do transporte coletivo são 
objeto de estudo da profes-
sora da Universidade Federal 
de Alagoas (Ufal) e doutora 
em Engenharia de Trans-
portes e Gestão das Infra-
estruturas Urbanas pela 
Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE), Jessica 
Helena Lima. Ela estuda sobre 
mobilidade urbana há anos. 

Ta n t a  d e d i c a ç ã o  l h e 
rendeu o reconhecimento 
de ser uma das 21 mulheres 
mais influentes do mundo no 
assunto. Conhecida no meio 
por impulsionar a revolu-
ção da mobilidade com seus 
trabalhos na área, a professora 
fala, em suas pesquisas, sobre 
a essencialidade do transporte 
público.

Valdete Calheiros 

Repórter Docente da 

Ufal está entre 

as 21 mulheres 

mais influentes 
do mundo  

no quesito 

mobilidade

Transporte coletivo x cidades verdes
Conforme a doutora 

em Engenharia de Trans-
portes e Gestão das Infra-
estruturas Urbanas, os 
gestores precisam tornar 
as  l inhas  muito mais 
largas para poder trans-
portar os passageiros de 
ônibus, ter muitos espa-
ços de estacionamento 
que,  na verdade,  não 
servem para nada além do 
uso específico dos carros. 
E esses espaços extras 
criados para comportar 
que as pessoas andem de 
carros quando essa mobi-
lidade é voltada para o 
transporte coletivo, para 
o  t ra n s p o r t e  p ú b l i c o 
você consegue ter uma 
cidade muito mais limpa. 
Nos estacionamentos, os 
carros ficam parados 97% 
do tempo. Esses locais 
podem virar parques, 
bibliotecas, locais públi-
cos de lazer, de saúde, de 
convivência, espaços de 
compras. A cidade fica 
muito mais viva quando 
o foco é o transporte 
público.

Além de Jessica Lima, 
apenas outra brasileira, 
a  professora  Luciane 
Neves Canha (UFSM), 
estão na lista. Elas foram 
indicadas à Vulog para a 
edição de 2021 e precisa-
ram responder à seguinte 
questão:  Qual sua visão de 
como a mobilidade apoia 
e impacta nas mudan-
ças globais para acele-
rar a sustentabilidade e 
promover a inclusão?

A professora da Ufal 
enviou sua resposta que 
foi publicada no anuário, 
junto com a perspectiva 
das outras 20 mulhe-
res mais influentes do 
mundo na área.

Equidade
“Uma boa mobilidade 

é essencial para atingir os 
objetivos de equidade. Se 
todos os serviços e opor-
tunidades disponíveis em 
uma região funcionam 

perfeitamente,  mas a 
população não tem acesso 
a eles, eles não serão efica-
zes”, diz o trecho da fala de 
Jéssica.  “Num mundo em 
que os recursos são cada 
vez mais escassos, existe 
também a necessidade 
de se considerar a mobili-
dade aliada ao uso do solo 
para encurtar distâncias 
e possibilitar a utilização 
de meios de transporte 
ativos, bicicleta e pedes-
tre, além de promover 
novas tecnologias mais 
limpas onde o transporte 
motorizado é inevitável”, 
segue.

Em sua participação 
no relatório, a docente 
reforça que “a mobili-
dade e o transporte têm 
um papel  decisivo na 
redução das desigual-
dades e na promoção de 
uma melhor qualidade de 
vida hoje e para as próxi-
mas gerações”.

Podcast
Desde o ano passado 

a professora iniciou um 
projeto de extensão inti-
tulado Atransportista, 
com o objetivo de promo-
ver a divulgação cientí-
fica sobre mobilidade e 
transportes em mídias 
sociais e em formato de 
podcast. 

A doutora reconhece 
que não é fácil, ainda mais 
em tempos de pandemia, 
manter a constância de 
criar conteúdos informa-
tivos e divertidos sobre 
mobilidade urbana. 

“No entanto, relatos 
frequentes de pessoas 
dizendo que mudaram 
sua forma de compreen-
der os deslocamentos na 
cidade e mesmo técnicos 
de prefeituras que usam 
os posts para convencer 
os prefeitos em prol de 
uma mobilidade mais 
inclusiva  e  sustentá-
vel, isso me mostra que 
o esforço vale a pena”, 
admitiu.

“O ônibus é o único 
modal que é seguro”, 
defende Borges

O presidente do Sindicato 
das Empresas de Transporte 
Urbano de Passageiros de 
Maceió (Sinturb), Guilherme 
Borges, disse que o transporte 
público tem um papel essen-
cial para a mobilidade urbana 
de Maceió. É graças a ele que 
a maior parte da população 
consegue se locomover para o 
trabalho, escola, médico, por 
exemplo. “E o ônibus é o único 
modal que é seguro, regulamen-
tado e amplamente fiscalizado, 
mas mantém uma tarifa acessí-
vel, mesmo em meio às dificul-
dades financeiras vividas pelo 
setor. Em resumo, é o transporte 
público que fomenta a força de 
trabalho como um todo, garan-
tindo o acesso democrático à 
locomoção”, assegurou.

E o transporte coletivo pode 
se tornar ainda mais eficaz para 
a população. Na avaliação do 
presidente do Sinturb, a prefei-
tura pode investir na prioriza-
ção do transporte público. 

“Isso é possível por meio 
da ampliação dos corredores 
exclusivos para ônibus e da 
implementação do BRT (bus 
rapid transit), por exemplo. 
Desta forma, o modal ganha 
mais agilidade, assegurando 
aos passageiros que eles chega-
rão de forma rápida aos seus 
destinos, o que, por sua vez, 
melhora a qualidade de vida da 
população, com a redução do 
tempo gasto em engarrafamen-
tos”, defendeu.

Ainda segundo Borges, 
aportes financeiros do poder 
executivo também são extre-
mamente necessários, pois 
é através deles que o sistema 
pode alcançar o equilíbrio 
econômico necessário para 
que as empresas possam reali-
zar investimentos em melho-
rias, como proporcionar mais 
conforto para os passageiros. 

O titular da Superintendên-
cia Municipal de Transportes e 
Trânsito (SMTT), André Costa, 
o transporte público precisa 
ser entendido pela população, 
diante da sua complexidade de 
mecanismos. “São os ônibus 
coletivos, os responsáveis pela 
locomoção dos maceioenses na 
rotina diária É uma prestação 
de serviço para a sociedade”, 
explica o superintendente.

JESSICA LIMA

atua em áreas como acessibilidade, inclusão social e tempo de deslocamento

O espaço gasto para 

transportar 1.600 pessoas 

em carros é suficiente para 

levar 25 mil pessoas em ônibus
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  Um bate-papo sobre 

empreendedorismo
Anota aí: no próximo dia 22, 
às 19h, o Centro Universitário 
Mario Pontes Jucá vai reali-
zar um bate-papo comigo, a 
jornalista e empreendedora 
Thácia Simone. O tema que 
vai nortear nossa conversa é 
“Empreendendo em Alagoas: 
uma história de sucesso”. 
Vou compartilhar vivências 
do mundo empreendedor, 
especialmente das minhas 
atuais empresas. Criei a 
primeira empresa alagoana 
atacadista de joias folhea-
das hipoalergêncas, Thácia 
Joias. Uma construção que já 
soma 13 anos. Diversificando 
investimentos, criei durante 
a pandemia a iapois Produtos 
de Limpeza e Aromaterapia. 
Aguardo você pelo canal 
Centro Universitário Mario 
Pontes Juca, no Youtube.

  Empreendedorismo 

Feminino
O Conselho de Jovens Empre-
endedores e o Projeto Manda-
ver estimulam mulheres 
com o Programa Potência 
Feminina. A iniciativa acelera 
novos negócios, além de 
promover o debate sobre os 
impactos sociais e econômi-
cos do empreendedorismo na 
comunidade do Vergel.

  Spa Express 

chega a Maceió 
Cuidar do corpo e da mente 
é essencial para quem busca 
qualidade de vida, longevidade 
e bem-estar. Durante a pande-
mia, muitas pessoas abandona-
ram atendimentos de saúde e 
beleza por medo de irem até as 
clínicas de estética. Para garan-
tir que mulheres e homens de 
todas as idades possam cuidar 
da saúde e beleza sem preci-
sar sair de casa, o SPA Express 
chega em Maceió na próxima 
terça-feira (14).
A data marca a abertura 
da agenda, por telefone ou 
mensagem via Whatsapp 
98217-7767. A partir de 20 
de setembro, profissionais 
especializadas começam o 
atendimento personalizado e a 
domicílio. “Buscamos ofere-
cer serviço de alta qualidade, 
levando bem-estar, conforto 
e comodidade para nossos 
clientes”, disse a empresária 
Geisa Barbosa, franqueada SPA 
Express em Maceió.
Vale conferir: @spaexpress_mcz 
no Instagram . Leia mais no 
thaciasimone.blogspot.com.br .

   Thácia Simone   |  
thaciasimone@gmail.com

Café &
Negócios



  Retenção de clientes e 
comportamento do consumidor
Para seguradoras de todas as indústrias, a retenção 
de clientes é a chave para a rentabilidade.Quanto 
mais tempo um segurado permanecer na carteira, 
melhor para os negócios. Mas a fidelidade do cliente 
pode ser difícil de alcançar, pois muitos não hesitam 
em mudar para outra seguradora por uma pequena 
margem de economia no prêmio
Muitas seguradoras entrarão em hyperdrive, ou 
seja, concentração no processo de retenção, caso 
um cliente atrase um pagamento ou contate-as 
para cancelar uma apólice. Ter um melhor entendi-
mento do comportamento de adesão de seguros dos 
clientes pode ajudar no desenvolvimento de uma 
estratégia mais proativa para conter atritos e, conse-
quentemente, eventual perda em prêmios.

  As pessoas já estão 
sob estresse financeiro 
e isso tende a piorar
Como um exemplo, no estudo Consumer Pulse da 
TransUnion, realizado no dia 17 de março deste ano 
com 1.200 consumidores individuais nos Estados 
Unidos, 56% dos Millennials disseram que já haviam 
experimentado uma redução de jornada, enquanto 
42% do mesmo grupo acreditava que já teriam que se 
esforçar para cumprir seus compromissos financei-
ros em apenas algumas semanas.
No Brasil o cenário é tão, ou mais preocupante, de 
acordo com o mesmo estudo realizado também em 
março, com 1.101 consumidores:  dos 85% de lares 
brasileiros que indicaram que sua renda familiar foi 
afetada negativamente durante o ano passado, 59% 
estão sofrendo com essa situação até este momento, 
e 26% indicaram que sofreram impacto negativo em 
2020.
Os principais impactos relatados foram a perda do 
emprego (45%) ou a redução da carga horária de 
trabalho (29%) de alguém no domicílio. 

  As pessoas usarão 
menos os seus carros …
Enquanto as pessoas são solicitadas a minimizar 
o contato e as viagens, os consumidores podem 
procurar produtos do tipo pay-per-drive, onde os 
pagamentos estão vinculados à distância percorridos 
em um determinado período de tempo.

  … E estarão mais online
Com mais pessoas trabalhando em casa e passando 
tempo online, há uma oportunidade maior de fazer 
compras.
Para atender a esse público online, as seguradoras 
provavelmente mudarão seus esforços de marketing 

e distribuição para plataformas digitais.

  Conclusão
Em suma, com base no que foi exposto acima e nas 
percepções circunstanciais de seguradoras líderes, 
de que as compras aumentaram durante a crise 
financeira de 2008-2009, acredito que a comparação 
de preços tende a acelerar entre os grupos demográ-
ficos, embora possivelmente menos nas faixas de 
renda mais baixa.
Gostou do tema de hoje? Acompanhe 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 pergun-
tas! Até a próxima se Deus quiser! Um grande abraço!

SEGURADORAS AGORA têm o desafio de manter a fidelidade do cliente                                

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro

  Como ficará o mercado 
de seguros na economia 
pós-pandemia?
Uma pesquisa sobre o comportamento do consu-
midor no mercado de seguros de curto prazo 
rendeu insights valiosos sobre quais subsegmen-
tos do setor securitário são os mais propensos a 
pesquisarem preços. 
Em 1800, Carl vonClausewitz referiu-se à guerra 
como o reino da incerteza. Hoje, algo como a névoa 
da guerra deClausewitz desafia a indústria global 
de seguros.

Com a pandemia Covid-19 perturbando comple-
tamente vidas e negócios em todos os lugares, as 
seguradoras estão sendo forçadas a agir com infor-
mações limitadas e visibilidade prejudicada.
Uma das chaves para as seguradoras navegarem 
neste novo ambiente será a capacidade de coletar 
e entender dados sobre as mudanças no compor-
tamento do consumidor, pois isso pode ajudar as 
empresas a mitigarem a alta perda de clientes.
Com base nos insights dessa pesquisa, foram 
desenvolvidas diretrizes para estratégias de reten-
ção de clientes.Vejamos agora as estratégias que as 
seguradoras podem usar para gerenciar os efeitos 
da Covid-19 no comportamento do consumidor. 
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  ... e outro 
fora dele
Se no campo não está lá essas 
coisas, fora dele a diretoria 
vive o drama da eleição que 
se aproxima. No aniversário 
do CSA – no 7 de setem-
bro -, o presidente Rafael 
Tenório garantiu que, se seu 
mandato não for prorrogado 
pelo conselho do clube, seu 
candidato à presidência será 
Omar Coelho, que conta com 
a maior rejeição dentro do 
clube. Por conta disso, surgiu 
uma chapa de oposição, 
encabeçada pelo advogado 
Marcelo Brabo com o apoio 
de Álvaro Mendonça, da 
Carajás, e outros nomes 
fortes.

  Buscando votos
Para surpreender os eleito-
res do clube, Marcelo Brabo 
já fala em fortalecimento do 
setor amador do CSA; cons-
trução do novo CT Gustavo 

Paiva; projeto para a Série 
A, em 2023; construção de 
uma Arena (campo de fute-
bol); e o que chama muito 
a atenção: transparência 
com os recursos financeiros 
do clube. Na verdade, hoje, 
esse é um segredo guardado 
a sete chaves por Rafael 
Tenório.

  CRB X 
Goiás: jogão
Esse jogo faz parte de uma 
briga direta por melhor 
colocação no G-4 da Série 
B. Quem vencer troca de 
posição. O CRB é o vice-líder 
com um ponto na frente do 
seu adversário mais direto, o 

Goiás. Um empate entre eles, 
pode ser bom para o Bota-
fogo, que vem na quarta colo-
cação com 38 pontos, e vai 
enfrentar o Londrina, no Rio 
de Janeiro, podendo alcançar 
a segunda colocação. Essa é 
a rodada para gente grande 
disputar. Para o CRB é melhor 
a vitória.

PROPOSTA DE EXTENSÃO do mandato de Rafael Tenório está quase descartadaEsportes

Se dentro de campo, o CSA 
não vive sua melhor fase, nos 
bastidores o clima também 
anda quente, por conta da 
briga pelo cargo de presidente 
executivo do clube. O atual 
presidente, Rafael Tenório, 
está encerrando seu mandato, 
mas luta pela extensão do seu 
tempo na função. O pedido, 
porém, depende de autoriza-
ção do Conselho Deliberativo, 
que ainda não tem data para 
discutir sobre a pauta. Dois 
nomes surgem como possíveis 
sucessores: Omar Coêlho, atual 
vice-presidente, e o advogado 
Marcelo Brabo. 

Em entrevista a O Dia 
Alagoas, Omar Coêlho falou 
que, de fato, vai se candidatar, 
mas está aguardando a defi-
nição se Rafael Tenório vai 
ou não estender seu exercí-
cio. “Caso isso não aconteça, 
como ele mesmo [presidente] 
falou, vamos disputar a eleição, 

visando dar plena continuidade 
ao trabalho de crescimento do 
clube, porque temos o projeto 
de deixá-lo permanentemente 
entre os 10 maiores do Brasil”, 
disse o dirigente.

Sobre a gestão desempe-
nhada pelo atual presidente, 
Omar avaliou que Rafael Tenó-
rio é “o maior presidente de 
todos os séculos de vida do 
CSA. Foi o cara que investiu sem 
saber se ia retirar o que investiu. 
Digo e afirmo: foi o único, por 
isso se torna diferente. Aprendi 

muito com ele nestes anos, 
aprimorando o que já sabia de 
gestão, pelos anos que dirigi 
diversas entidades e além dos 
cursos de gestão esportiva que 
fiz, já aqui no CSA, para poder 
colocar em prática com mais 
eficiência”, comentou.

Mas diferente da avaliação 
do vice-presidente, o concor-
rente Marcelo Brabo criticou 
algumas ações da atual gestão. 
Segundo ele, falta transparên-
cia com as finanças azulinas, 
principalmente para prestar 

contas de onde e como está 
sendo usada a indenização 
paga pela Braskem pela deso-
cupação do CT no Mutange.

O advogado disse ainda que 
tem como objetivo trabalhar de 
forma integrada com empre-
sários, poder público e torcida, 
inserindo os sócios-torcedores 
no dia a dia do para fortalecer 
o clube. “Precisamos, mais do 
que nunca, restabelecer e forta-
lecer a base, transformando-a 
em uma política permanente. 
Base é investimento, não é 
custo. De igual sorte, temos 
que planejar e colocar um olhar 
mais presente e especial no 
futebol, evitando que se deixe 
para contratar tardiamente e 
se perca os melhores nomes e 
oportunidades. 

Brabo disse ainda que sua 
gestão vai ser democrática e 
unificada, diferente da atual: 
“O CSA precisa de um Presi-
dente que seja de grupo, que 
seja firme, forte, corajoso e 
verdadeiro, mas que escute, 
interaja, dialogue, atue de 

maneira coletiva e democrá-
tica, buscando os melhores 
valores para auxiliá-lo e que 
possa ter como foco o planeja-
mento, a valorização, sempre 
ousando e buscando voos 
mais altos”. disse.

A chapa encabeçada por 
Marcelo tem apenas um 
nome definido: o do empre-
sário Álvaro Mendonça, da 
Carajás, que ocupará o cargo 
de Presidente do Conselho 
Deliberativo. Mas, segundo o 
pré-candidato, “o grupo tem 
grandes conselheiros, ex-Presi-
dentes, que serão sempre ouvi-
dos e integrarão o Conselho 
Consultivo a ser criado. Não 
apenas com eles, mas com 
grandes azulinos, que devem 
ter a sua história reconhecida, 
bem como um representante 
do Governo do Estado, um 
representante da Prefeitura 
de Maceió, um representante 
da AMA, um representante do 
sócio-torcedor, um represen-
tante da torcida organizada e 
outros integrantes”.

RACHADO, AZULÃO pode ter que refazer o caminho às conquistas e a uma posição confortável no cenário nacional

CSA deve ter dois advogados 
na disputa pela presidência
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CSA ESTACIONA no meio da tabela e vê a Z4 mais próxima que o G4

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  Um olho no campo ...
É como está vivendo a diretoria do CSA. Em campo, o time estacionou no meio da tabela de 
classificação, com três derrotas e um empate, o que lhe deixa a seis pontos da zona de rebai-
xamento e a nove pontos da parte de cima. É olhar para frente, mas não esquecer o retrovisor. 
Vem muita gente atrás com a corda encostada no pescoço e isso é muito ruim para quem 
sonha alto e esse sonho já começa a virar um pesadelo pela proximidade dos pontos.
Hoje, o CSA está a 16 pontos para garantir sua permanência na Série B do ano que vem. Na 
soma com o que tem atualmente, o time fecharia em 45 pontos e garantiria essa paz. Apesar 
disso, é importante que diretoria, comissão técnica e jogadores entendam que os pontos que 
faltam proporcionam uma redução no número de jogos daqui para frente, atrapalhando a 
soma final para qualquer outro projeto, com o sonho da Série A indo embora.
Para um clube que já está no seu terceiro treinador em 23 rodadas da Série B, prova que não 
houve planejamento. Bruno Pivetti, Ney Franco e Mozart Santos são apenas treinadores e não 
milagreiros. Todo mundo sabia que o CSA precisava de mais, especialmente nos acertos para 
contratações de jogadores. A ideia é que o clube contratou por contratar e sabia que não daria 
certo. E o pior: no momento não existe mais jogador no mercado disponível para chegar e 
resolver.

Thiago Luiz
Estagiário

BRABO E OMAR COÊLHO
Devem mesmo ir à disputa pela Presidência do CSA; não se vislumbra a união

l Internamente, os conselheiros 
do CSA já trabalham com a hipó-
tese do mandato do presidente 
Rafael Tenório não ser prorrogado 
por mais um ano.Conspiração 
ou não, o estatuto do clube não 
permite essa manobra;

l Sabedor disso, Tenório já 
trabalha na composição de uma 
chapa, tendo Omar Coêlho na 
presidência, e  ele como vice-presi-
dente geral do CSA, com o compro-
misso de começar e concluir a 
construção do CT Gustavo Paiva, o 
maior desejo de consumo do atual 
presidente;

l Em uma entrevista no 
Bola Quente, da Rádio Gazeta, 
comandado por Walmari Vilela, o 
empresário Álvaro Mendonça, da 
Carajás, disse que Rafael Tenório 
merece todos os elogios à frente 
do CSA, mas que chegou a hora de 
mudança e falou em transparência 
financeira;

l Essa cobrança é feita ao CSA 
por conta do dinheiro que o clube 
recebeu quando disputou a Série 
A e o valor recebido da Braskem, 
quando saiu do CT do Mutange. 
Até hoje Rafael Tenório nunca disse 
quanto o CSA recebeu, quanto já 
gastou dessa grana e quanto tem 
em caixa. Estranho mesmo.

  ALFINETADAS...
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CELEBRAR! Alagoanos comemoram vitórias e novas etapas

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalha Aí

PODEROSA

Elaine Rafaella é o poder em 

pessoa e foi desfilar sua 

autoconfiança pelas ruas de 

Sampa. Foram só alguns dias 

para descansar e voltar 

à rotina agitada que ela ama. 

MÉDICO VETERINÁRIO  

Na quinta-feira passada foi 

comemorado o Dia do Médico 

Veterinário. Aqui nossa homenagem 

a todos que se dedicam a cuidar 

desses seres tão especiais para nós.

Obrigada, Dra. Fabrícia Duarte, 

pelo carinho com nosso Dom.  

ADEUS

Tiago Leifert quebrou a internet na quinta-feira quando revelou que deixará a 

Globo após o término da próxima edição do The Voice Brasil.  
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SUMMER CLUB

Alceu Valença é a 

grande atração da 

reabertura do Summer 

Club para a temporada 

de verão 21/22. O show 

acontece no dia 16 de 

outubro.  

FLORESCENDO

Hoje é de muito bolo, 

brigadeiro e brincadei-

ras sem parar. Tudo 

para comemorar o an-

iversário de 4 aninhos 

da Anna Flor que fica 

cada dia mais linda e 

espalhando felicidade. 

CASA NOVA

O @atelieendymes-

quita está de casa nova 

e com o alto astral de 

sempre. A nova loja 

fica na Rua José Freire 

Moura, na Ponta Verde. 

ASSINATURA

Wendel Seabra do 

@atelieraudifax 

assinou o vestido 

de Adriana Pinheiro 

para o grande dia 

do casamento tão 

esperado. Nem precisa 

dizer que ficou incrível. 

4 MILHÕES

Sonia Onuki não se conteve de tanta alegria ao compartilhar o alcance que a versão 

digital de seu livro “Constelações Familiares” alcançou no aplicativo Skeelo. Parabéns!
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Jéssica Luiza Correia da Silva possui Especialização em Educação Especial eInclu-
siva, sendo graduada em Ciências Sociais e História. Atualmente está cursandoEspecia-
lização em História de Alagoas (IFAL) e Especialização em Ensino de Sociologia(UFMS). 
Atuando na educação pública como professora de Sociologia e História na cidade 
deCampo Alegre. Escreve sobre a procissão de Corpus Christi em Campo Alegre e vale 
a pena ler. Campus/O Dia agradece a possibilidade de publicar este seu trabalho.

Vamos ler!

Um abraço,

Luiz Sávio de Almeida

Tapete de Corpus
Christi na cidade
de Campo Alegre
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Recentemente, foi criado no IFAL - Campus de Maceió – um 
curso de especialização em História de Alagoas, coordenado 
pelo Professor Dr. Amaro Hélio Leite da Silva. Nele, ministrei 
uma disciplina intitulada Formação do Espaço Alagoano em 
que passei em revista alguns temas relativos à nossa pudica 
Alagoas. Pedi, a cada aluno, que escrevesse algum texto de 
seu interesse. Recebi. Os temas, as abordagens, as formas de 
escrita são diversos e revelam a produção de pessoas maduras 
na pesquisa –tivemos escritos doutores, doutorandos, mestres 
–  e pessoas que se iniciam. Isto nos deu um quadro interes-
sante de assuntos, tratamentos... 

Resolvi procurar saber quais os alunos que se interessa-
vam por publicar o material produzido em Campus/O Dia. Fiz 
o sorteio para começar a consulta e o primeiro nome foi o de 
Jéssica, pessoa que tem muito a nos dar, especialmente dedi-
cando-se ao estudo da região de Campo Alegre. Aqui está seu 
texto: simples, objetivo, sugestivo e que nos dá a oportunidade 
de sentir a vibração do que seja a chegada e a montagem da 
procissão de Corpus Christ. Ela escolhe uma forma de aborda-
gem e a realiza. Para mim, foi interessante observar os recortes 
e as falas que divulga.

Foi uma bela experiência pessoal, ter participado como 
professor do Curso e mais ainda, ao ter a oportunidade de 
trazer o que os alunos produziram. Espero que outros aceitem 
também a divulgação.

Um abraço na Jéssica

   ARTIGO  |  Luiz Sávio de Almeida Professor
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Resumo

O presente artigo se propõe a informar sobre a tradição 
da confecção do tapete de Corpus Christi na cidade de Cam-
po Alegre, salientando o processo inicial de formação e as 
transformações que foram acontecendo. Para tanto, foram 
realizadas entrevistas com moradores da cidade que parti-
ciparam de maneira direta da confecção do tapete, como 
também, com moradores que foram responsáveis por trazer 
essa prática para a cidade.

Introdução

A cidade de Campo Alegre encontra-se localizada no Les-
te de Alagoas e a sua história é marcada pela presença da 
religiosidade, sendo seu nome atribuído à passagem de mis-
sionários pela região e que traziam a imagem de Bom Jesus 
dos Aflitos. Chegando ao local onde hoje é a cidade, apre-
ciam a paisagem e dizem “Isso é um Campo Alegre”. Essa his-
tória está presente no imaginário de todo campoalegrense, 
sendo passada oralmente pelas pessoas mais velhas às mais 
jovens.Sempre houve uma tradição católica firmada, como 
não poderia deixar de ser, pelos padrões da formação dos 
diversos locais nordestinos.

Desse modo, é compreensível que uma tradição, como 
a do tapete de Corpus Christi, tenha encontrado solo fértil 
em Campo Alegre, visto que a cidade apresenta uma religio-
sidade de cunho católico muito forte e presente, principal-
mente, no que diz respeito às celebrações de datas festivas. 
Acerca das celebrações Jurkevics (2005, p.74) destaca que 
“[...] as festas revelam a essência fundante de respeito à fé e à 
fraternidade comunal, que alimentam as manifestações reli-
giosas e perpetuam as tradições que constituem um verdadei-
ro patrimônio cultural”. Estas características estão presentes 
em todo o ato da celebração de Corpus Christi, do momento 
em que são realizadas as primeiras reuniões de articulação 
para decisões de cunho organizacional à confecção do tape-
te, e, por fim, à passagem da procissão como marco final de 
um momento de devoção e fé.

Pensei muito em como fazer este artigo: deveria entrar 
em toda uma ordem de discussão sobre o que vou chamar 
de teoria da festa ou apenas trazer informações, narrando, 
juntando falas, esperando que a própria Campo Alegre se 

expressasse no texto? Decidi pelo segundo caminho, pare-
cendo-me mais fértil e talvez, espero, deve ter sido uma ati-
tude correta. Sabia que estava lidando e poderia, também, 
construir teoricamente sobre isto, com a introdução de fa-
tores em determinado local e que perdem o sentido de vir 
de fora, para tornar-se matéria integrada à vida do próprio 
local. Nota-se que todo um campo de discussão é aberto, 
mas mantive o objetivo e, também, o de dar ao texto, uma 
escrita assemelhada à da escrita jornalística, que parece ver-
sátil para estabelecer o que desejamos: narrativa e fala local.

Os Passos da História

Campo Alegre pertenceu inicialmente à cidade de São 
Miguel dos Campos, e somente em 8 de junho de 1960 foi 
elevada à categoria de cidade. Apesar disso, seguirá atrelada, 
em muitos aspectos, a São Miguel dos Campos, como ocor-
rerá com as celebrações de missas, casamentos e batizados 
realizadossem muita regularidadepor padres da paróquia 
da cidade vizinha, como aponta um relato escrito por Costa 
(2006) a partir de pesquisa realizada com moradores da ci-
dade:

Aos domingos, Cultos Domini-
cais celebrados por Tia Alba e na 
ausência da mesma, a Marilí con-
duzia. O Culto Dominical era feito 
com jornalzinho, tinha todos os 
ritos da Santa Missa, porém não ti-
nha consagração, nem era ofereci-
da a comunhão, mas a igreja cheia, 
os jovens participavam cantando 
e destacando-se nos movimentos 
sociais e comunitários realizados 
pela igreja. 

Segundo relatos da comunidade, por intermédio do pá-
roco de São Miguel dos Campos, Padre Guimarães, foram 
sendo construídasas tradições paroquianas da cidade. Ini-
cialmente, houve a exposição do Ostensório para a comu-
nidade, para que ela pudesse realizar as celebrações de ca-
ráter religioso e assim fortalecer a religiosidade do local. A 
celebração de Corpus Christi teve grande importância nesse 
momento da história de Campo Alegre, porém a prática de 
confecção do tapete ainda não era realizada.

Enquanto a procissão não passa - a tradição da confecção do tapete
de Corpus Christi na cidade de Campo Alegre, relatos de fé e de história

   ARTIGO  |  Jéssica Luiza Correia da Silva Professor
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Para o dia de Corpus 
Christi as escolas eram 
convocadas previamen-
te pelo Padre Guima-
rães, os movimentos 
como: Cruzada Eucarís-
tica, Filhos do Sagrado 
Coração de Jesus, Le-
gião de Maria, Grupo de 
Jovens, todos organiza-
dos com bandeiras, car-
tazes e a procissão de 
Corpus Christi come-
çou a existir mostrando 
a força da Oração e da 
Fé de uma comunidade 
que crescia [...] (COSTA, 
2006, p. 04).

Durante esse período, a participação da co-
munidade já era muito significativa, pois ela ga-
rantia que o encantamento da procissão acon-
tecesse, realizando a ornamentação das portas e 
janelas de suas casas com plantas, arranjos florais 
e colchas de renda ou bordadas. Segundo Costa 
(2006, p. 04) “[...] na frente da igreja eram espalha-
das algumas folhas, porém quando a procissão se 
aproximava, Tia Alba junto com os anjos (crian-
ças fantasiadas) saia na frente e jogava pétalas de 
rosas no ‘Viva ao Nosso Senhor Jesus Cristo’; sob 
aplausos era recolhido o Santíssimo”. 

O Surgimento de Uma Tradição

A confecção do tapete de Corpus Christi teve 
início em 1982 com a contribuição de Jorge Viei-
ra da Costa, professor natural de Campo Alegre, 
mas que trabalhou durante anos no Estado de 
São Paulo. Retornando à sua cidade natal, ele traz 
consigo as experiências e dentre elas, a possibi-
lidade de comemorar o dia de Corpus Christi da 
forma como havia presenciado no Sudeste do 
país. Essa é uma lembrança muito presente na 
vida dos campoalegrenses, como recorda Patrícia:

Foi trazido pelo 
professor Jorge. Foi ele 
que quando vivia em 
São Paulo, ele via nas 
cidades as pessoas fa-
zendo esse trabalho e 
ele começou a fazer na 
porta da casa dele, que 
é bem no comércio, e 
as pessoas vizinhas fo-
ram achando bonito. O 
padre da época (Padre 
Guimarães), que achava 
muito bonito esse tra-
balho, começou a au-
mentar o tamanho. 

Assim, foram colocadas em prática, as primei-
ras articulações para garantir que o tapete de Cor-
pus Christi se tornasse uma tradição na cidade. O 
primeiro tapete foi confeccionado com a utiliza-
ção de folhas, pó de serra e cal, e marca um perío-
do muito importante para os católicos da cidade, 
pois no mesmo ano é inaugurada a Igreja de Bom 
Jesus dos Aflitos, primeira igreja do local. Sua pro-
dução inicial se deu de maneira modesta, com a 
utilização da imagem de um cálice disposto em 
uma área de acesso à igreja.

Em 82 o tapete come-
çou, ali na portinha da 
igreja. Em 83 o Edmilson 
disse: “vamos ampliar 
esse tapete”. O sonho do 
professor Jorge era fazer 
grande, aí fez em 83. Em 
83 já foi um tapete bem 
grandioso, aí foi cres-

cendo, crescendo, cres-
cendo... Pronto, tomou 
conta do centro da cida-
de (Eluzenita).

Nos anos seguintes,foi aumentando a área de 
confecção do tapete, inicialmente contemplando 
as ruas que ficavam nos arredores da Igreja e, pos-
teriormente,ampliando por todo o centro e ruas 
adjacentes que interligam as duas igrejas católi-
cas na cidade, possibilitando que as celebrações 
de Corpus Christitivessem início em uma igreja 
e direcionadas a outra com a passagem da pro-
cissão.Com isso, todo o processo de confecção 
foi sendo organizado e estruturado de maneira a 
atender a essa tradição que tomava forma e força 
na cidade. A Comissão Organizadora, composta 
por representantes da Igreja, da Prefeitura e da 
Comunidade, é quem direciona todas as ativi-
dades que serão desenvolvidas pelos Líderes de 
Grupos por Rua, estando cada um delessubdivido 
em, também, dois grupos importantes e centrais 
no desenvolvimento das atividades e que são: o 
grupo dos Coordenadores do Tapete e o dos De-
senhistas ou Esquematizadores.

A etapa de confecção do tapete é a que possi-
bilita a participação de toda a comunidade, sendo 
ela uma atividade que não envolve apenas aque-
les que fazem parte da Igreja Católica.

Não é só, exatamen-
te, as pessoas partici-
pantes de fato da comu-
nidade católica, onde o 
tapete passa, nas ruas 
principais, tem gente 
que não é da religião 
católica, mas se empol-
ga e ajuda também a 
confeccionar. Eu acho 
interessante esse movi-
mento porque envolve 
toda a comunidade, de 
jovem a gente de idade, 
as pessoas amanhecem 
o dia confeccionando o 
tapete (Patrícia).

O caráter das práticas religiosas, como aponta 
JURKEVICS (2006), são compreendidos na intera-
ção da religião com a vida social e comunitária, 
“a religião era o núcleo firme da convivência, foi 
ela que impregnou todas as manifestações da vida 
social. As festas e manifestações religiosas consti-
tuíam uma forma de reunião social” (WERNET 
apud JURKEVICS, 2006, p. 76).

Em um primeiro momento, são convocadas 
as pessoas que se dispõem a assumir a coorde-

nação da equipe de rua e os artistas responsá-
veis pelos desenhos dos temas religiosos do ta-
pete; juntamente com a comissão organizadora, 
são repassados os desenhos que serão feitos e o 
mapeamento do percurso por onde a procissão 
irá passar e, com isso, o caminho que deverá ser 
construído com a confecção do tapete. São deter-
minados também a construção dos grupos de rua, 
cada grupo composto por cerca de 40 pessoas, a 
organização de lanches, o levantamento de todo 
material que será utilizado para a confecção e os 
pontos de apoio para a entrega de materiais.

A confecção do tapete é realizada no dia an-
terior à celebração de Corpus Christi, neste mo-
mento toda a comunidade se mobiliza para 
colocar em prática tudo o que foi estipulado ante-
riormente. No início da noite, as ruas são interdi-
tadas para que algumas equipes possam começar 
a desenhar as artes que irão compor o tapete, e 
as crianças são incentivadas a desfolhar galhos de 
árvores, que são previamente cortados e destina-
dos a produção do tapete, como também o trans-
porte de pó de serra, garantindo que os trabalhos 
possam começar cedo e avançar rapidamente. Os 
desenhos são traçados no chão com o auxílio de 
pedras de carvão, depois disso eles são revestidos 
com o material selecionado para tal objetivo.

Ao longo dos anos a 
extensão do tapete foi 
modificada, e se fazia de 
um lado a outro da rua, 
mas devido a conseguir 
o material então foi di-
minuído. É, diminuiu a 
largura do tapete, antes 
passava toda a procissão 
por cima do tapete con-
feccionado, e em 2009, 
acredito que em 2009, 
que começou a diminuir 
a largura. O material uti-
lizado, ele é diverso, des-
de a serragem do pó até 
materiais que antes só se 
utilizava em escola né, 
mas está sendo muito 
utilizado na confecção 
do tapete. (Lúcio)

As atividades de confecção se estendem ao 
longo da noite, algumas equipes seguem pela ma-
drugada e concluem suas atividades na manhã 
do dia seguinte. Ao longo desse processo, surgem 
muitas pessoas com a intenção de admirar e re-
gistrar tudo o que está sendo produzindo, ficando 
o tapete totalmente pronto na manhã do dia de 
Corpus Christi para receber turistas das cidades 
vizinhas, que chegam à cidade com o objetivo de 
prestigiar o trabalho realizado e as celebrações 
que acontecerão ao longo do dia.

Procissão de Corpus Christi na Década de 80 - Fonte: Márcio José, 2010
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E isso faz com que o 
cristão católico se sinta 
parte dessa realização 
né, de poder saber que o 
próprio Cristo sacramen-
tado vai estar passando 
lá por cima daquilo que 
ele ajudou a construir, 
daquilo que ele ajudou 
a difundir que é parte 
dele, como eu havia fala-
do. Após a realização da 
missa que é em honra ao 
corpo e sangue de Cris-
to o tapete, ele é utiliza-
do para passar né, para 
o próprio Cristo passar. 
(Lúcio)

É importante reforçar que as celebrações de 
Corpus Christi contam também com as ornamen-
tações de portas e janelas de casas residenciais, rea-
lizadas pelos moradores, como uma extensão das 
produções realizadas nos tapetes.

Além das ruas alguns 
moradores enfeitam suas 
portas com plantas, ar-
ranjos florais, colchas de 
renda e bordados. Tudo 
para o Senhor. É bom sa-
lientar que esta tradição 
de enfeitar as portas já 
existia antes da criação 
do Tapete, e já jogavam 
folhas e pétalas de flores 
na porta da igreja onde 
tia Alba exaltava e todos 
aplaudiam “Viva Cristo 
Eucarístico!”. (Eluzenita)

O tapete confeccionado na cidade de Campo 
Alegre possui cerca de 3 quilômetros de extensão, 
e como reforça Soares (2016, p. 06) “a história da fé 
católica é contada através de suas imagens, criando 
assim um elo com o passado e uma representação 
gráfica e visual do acervo cultural e do conhecimento 
que é passado de uma geração à outra”. Essa tradi-
ção foi sendo construída e fortalecida com o apoio 
da população, que esteve sempre à frente da reali-
zação desde o início, se tornando uma prática entre 
as famílias e sendo repassada de geração a geração, 
construindo uma tradição de fé e de história.

Considerações Finais

A tradição do tapete de Corpus Christi em Cam-
po Alegre se mostra como algo já marcante em sua 
história, estando presente há quase 40 anos na vida 
dos campoalegrenses; isto, de diversas formas, reve-
lando o grau de união e determinação que podem 
ser criados entre os indivíduos para garantir a per-
petuação de memórias, devoção e tradição:

É também para a maioria, 
como é católica, é uma prova 
de fé, porque é um sacrifício, 
geralmente é no mês de junho, 
um mês frio, chove, mas as 
pessoas estão ali muito de-
votadas, com muita dedi-
cação. É realmente uma 
prova de fé, você fazer isso 
em agradecimento, muita 
gente é em agradecimen-
to. (Patrícia)

Ficou marcado ao longo das entrevistas realiza-
dasa importância do tapete para a história da cida-
de, para as gerações que virão e também para cada 
indivíduoque vivencia a sua fé no momento da con-
fecção e com a passagem da procissão como etapa 
final de um trabalho de inteira devoção.

A minha participação 
ocorre desde o ano 2008 

né, quando eu comecei 
de verdade a participar 
da igreja, a Igreja Cató-
lica, e estava à frente de 
um dos grupos para rea-
lização do tapete. E isso 
faz com que essa tradi-
ção seja passada de ge-
ração em geração né, e 
isso é cada vez mais que 
a gente vai fazendo, aju-
dando a difundir o que é 
realmente parte de mim, 
que não é o que eu faço, 
mas é parte de mim que 
eu estou realizando né, 
nesse tapete. (Lúcio)

No que diz respeito à transformação sofrida pela 
tradição ao longo do tempo, o que fica mais marca-
da é aquela que acontece de maneira estrutural na 
confecção do tapete e os materiais que foram sendo 
incorporados para esse processo.

Das grandes mudan-
ças, são nos desenhos, os 
desenhos hoje são me-
nores. As pessoas usam 
material que facilita o 
trabalho, porque antes 
era mais cansativo e hoje 
as pessoas procuram 
fazer desenhos e fazer 
imagens, frases, de for-
ma que seja mais fácil, 
pra que termine até mais 
cedo, mas assim, eles 
têm o mesmo cuidado e 
a mesma dedicação, mas 
o que eu realmente noto 
de diferença é justamen-
te isso. Os desenhos an-
tes eram muito grandes, 
dava muito trabalho, as 
pessoas amanheciam o 
dia e era muito cansativo, 
e como hoje ele é mais 
estreito dá para fazer um 
trabalho também delica-
do, mas com menos tra-
balho. (Patrícia)

Há aqueles que lembram do passado com um 
pouco de nostalgia e de saudade, mas olham para o 
futuro com muita esperança, esperança principal-
mente de que essa tradição resista e que as gerações 
futuras possam vivenciar também essas experiên-
cias.

Os tapetes jamais se-
rão como eram, até por 
conta do calçadão, né? 

Vai ganhar outra cono-
tação, outro percurso, 
enfim. Vai ser bem dife-
renciado agora. Menor, 
a proporção dele vai ser 
bem menor. Mas vai fi-
car bonito também que 
a praça tá muito bonita. 
(Eluzenita)

Assim, pode-se constatar, com base nas infor-
mações apresentadas, que a tradição da confecção 
do tapete de Corpus Christi na cidade de Campo 
Alegre surgiu a partir de um desejo e uma mobiliza-
ção coletiva da comunidade - de toda a comunida-
de e não apenas da comunidade católica. Nota-se 
a fé e o compromisso que une os indivíduos nesse 
processo de confecção, o desejo de realizar um bom 
trabalho para ser admirado pelos moradores e pelos 
turistas que chegam à cidade, e o orgulho de ter a 
sua fé tomando forma ao ver a procissão passar.
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