
Ano  009   Número  449   R$  1,00

PM apreende 
quase 150kg

de drogas em 
duas incursões
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As torcidas de CRB e CSA 
podem comparecer ao estádio 
Rei Pelé nos dias de jogos de 
suas equipes, conforme libe-
ração do Governo do Estado e 
Poder Judiciário. A proporção 
é de 30% em relação à capaci-
dade do estádio. Os riscos de 
infecção pela Covid-19 existem 
e o infectologista Renee Oliveira 
chama a atenção dos torcedo-
res para os cuidados.     Página 11

Com liberação para 

torcida no Rei Pelé, 

infectologista alerta 

para ´mais cuidado´

   NO ESTÁDIO

Em cada 10 carros parados no
sinal, 5 ´devem´ ao Detran

A crise econômica que 
assola o Brasil chega à classe 
média: pelo menos 28 milhões 
de veículos estão com o licen-
ciamento atrasado no País. 
Em alguns Estados, como o 
Amazonas, a inadimplência 
ultrapassa os 90%. Os dados 
foram divulgados na semana 
passada, pelo Conselho Nacio-
nal de Trânsito (Contran), 
durante a campanha anual de 
prevenção aos acidentes. Em 
Alagoas, dos 960 mil veículos 
que circulam atualmente, na 
capital e no interior, 51% estão 
irregulares. De acordo com 
dados do Detran/AL, mais da 
metade da nossa frota, cerca 
de 480 mil veículos, está com 
o licenciamento obrigatório 
atrasado. De cada dez veículos 
em circulação no Estado cinco 
estão rodando de forma irre-
gular e podem ser apreendidos 
a qualquer momento. Página 3

CALOTE NO ÓRGÃO CHEGA PERTO DE R$ 5 MILHÕES SÓ COM OS VALORES DA TAXA DE LICENCIAMENTO

“Busólogos” 
falam da 

paixão por 
andar de ônibus

Página 8

EM MACEIÓ E NO INTERIOR

metade dos carros que circulam na cidade está inadimplente com taxas do Detran; se todos fossem recolhidos, não haveria pátio suficiente para guardá-los

   REVITALIZAÇÃO DE MIRANTE VALORIZA VISTA EM CRUZ DAS ALMAS

Até o fim do ano, moradores de Cruz de Almas e 

região terão um novo ponto de visitação que pode 

dinamizar ainda mais o turismo na parte Norte da 

capital. Trata-se de um benefício direto para 80 mil 

pessoas, entre moradores e turistas. O Mirante de 

Cruz das Almas vai atender a turistas e esportistas 

que fazem da praia seu local de lazer. De acordo com 

a Prefeitura de Maceió, o local vai passar por uma 

obra de revitalização: ganhará novo piso, rampa de 

acessibilidade, bancos e uma estrutura mais ampla 

e acolhedora. As obras começam em outubro com 

previsão de conclusão em novembro. Página 7
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PAULO FREIRE: “a educação representa a liberdade política do indivíduo”

2 O DIA Alagoas

Expressão

EDITORIAL

“Educação de péssima qualidade”. A frase contém uma 

afirmação que pode ser relativizada, representando um 

julgamento de valor, podendo este ser verdadeiro ou 

não, a depender dos atores envolvidos.  Poderia ter sido 

citada por pais descontentes com o resultado do ensino 

recebido por seus filhos, ou então, uma crítica feita ao 

comportamento de pessoas não muito afeitas ao trato 

gentil, educado, civilizado. Nestes casos, a afirmação 

seria imperceptível, lugar comum, mas sendo uma 

avaliação do “intelectual” Eduardo Bolsonaro, à obra de 

Paulo Freire merece um destaque pelo espanto causado.

O educador brasileiro, pesadelo dos extremistas, comple-

taria 100 anos no último dia 19. Seu centenário foi lemb-

rado, na última semana, até pelo Google, fato que irritou 

o parlamentar.   Em suas redes sociais, o deputado atacou 

Freire, chamando de “bagunça” seu legado.  Lamentou 

ainda a decisão da justiça que proíbe o governo federal de 

se manifestar atentando contra a memória do estudioso, 

prática reiterada pelos “Bolsonaros” e seguidores deles. 

Eduardo, como toda a extrema direita, combate o que 

não conhece, um inimigo inexistente, busca assim 

uma “razão para viver”. Nessa guerra declarada pelos 

extremistas, Freire é retratado como subversivo, cuja a 

meta seria doutrinar a juventude em uma marcha insana 

para tornar o Brasil uma nação comunista. É baseado 

nessa falácia que o governo Bolsonaro justifica seus 

ataques à educação  pública. O desmonte das universi-

dades, a  perseguição a professores que se posicionam 

contrários à atual gestão,  a hipócrita ideologia “escola 

sem partido”, tudo isso resultado dessa “obsessão”: o 

iminente perigo comunista. Ameaça inexistente, que 

nunca foi o objeto do educador. Vale lembrar que Paulo 

Freire nunca foi adotado de fato pelo sistema público de 

educação no país, portanto, não se pode avaliar algo que 

não se materializou. Essa constatação já demonstra quão 

isentas de racionalidade são esses ataques. 

Vale ressaltar: a pedagogia de Paulo Freire não tem 

como base a doutrinação de cunho esquerdista, como 

afirmam. Para ele, a educação é uma ação de liberdade. 

Acreditar na alfabetização de adultos, por exemplo, 

levando em conta suas experiências pessoais, contex-

tualizando e trazendo a cultura desses sujeitos como 

ferramenta nesse processo é um dos “pecados” da “Peda-

gogia do Oprimido”, uma das principais obras de Freire. 

Em seus escritos, Paulo Freire estimula o ser político que 

existe em cada indivíduo. O sujeito agora se reconhece e 

faz sua própria leitura de mundo, exige, discute e busca 

um vida melhor. Claro que um indivíduo livre das amar-

ras de uma educação elaborada por uma elite dominante 

e sem compromisso social assusta. 

Dessa forma a rejeição ao intelectual passa pela necessi-

dade em se reconhecer o povo como detentor de direitos, 

emancipado cultural, social e politicamente. O que a 

extrema direita chama de “bagunça” as classes sociais 

excluídas e oprimidas chamam de liberdade.

Pesadelo dos extremistas
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EXPEDIENTE

Por 24 anos, a Paróquia de Santa Luzia de Siracusa, no 
Tabuleiro do Martins, teve a honra de ser administrada por um 
Padre Indiano, Paschal Prosper. Homem humilde, simples, 
generoso, afetuoso, humano, que encantava a todos com seu 
largo sorriso. Quem teve a honra de conhecer e conviver com 
Padre Paschal, recebeu lições que mudaram eternamente 
suas vidas enquanto cristãos, tornando-se pessoas mais 
humanizadas, acolhedoras, honestas, sinceras, puras.

Padre Paschal tinha uma maneira única de ser. Se dedicou 
totalmente as atribuições sacerdotais. Os pobres, humildes, 
sofredores, desfavorecidos e os invisibilizados socialmente 
eram acolhidos por ele. Em muitos momentos estava em 
sua casa paroquial, alimentando-se ou descansando fisica 
e mentalmente, quando alguém batia a sua porta, necessi-
tando de sua benção, palavra de conforto ou de um simples 
sorriso. Ele parava o que estava fazendo e acolhia, garantindo 
conforto e paz interior a quem lhe ouvia. Era um homem 
simples. Sua casa tinha apenas o essencial, nada de pompas. 
Seus paramentos eram presentes de amigos. Não se impor-
tava em paramentar-se com vestes caras, pois queria com 
sua simplicidade aproximar-se dos fiéis. Celebrou inúmeros 
casamentos; batizou muitas crianças, jovens, adolescentes e 
idosos. Preocupava-se em conscientizar o povo da sua impor-
tância social e cristã. Promovia palestras, cursos, encontros e 
eventos no salão paroquial que proporcionassem a constru-
ção cidadã e a aprendizagem dos cristãos. Ficava encantado 
com a pureza e a inocência das crianças. Brincava e esboçava 
sorrisos quando estava na companhia delas. Os idosos eram 
outra paixão de Padre Pashal. Ele dizia que os mais jovens 
deveriam respeitá-los e tirar aprendizado de suas experiên-
cias. A juventude era a pedra angular de Padre Paschal. Ele 
acreditava que os jovens, através da cristandade e da cons-
cientização político-social, podem transformar a sociedade, 
proporcionando a igualdade e a justiça humana.

Padre Paschal Prosper (17/05/1952 – 24/09/2021) será 
inesquecível para todos comquem conviveu, sejam eles brasi-
leiros ou estrangeiros. Seu olhar terno, seu sorriso marcante e 
sua simplicidade ficarão para sempre registrados na memória 
de seus paroquianos, familiares e amigos. Atualmente estava 
morando na Índia, seu país de origem, na casa de familiares, 
pois sua saúde estava fragilizada. Mas ele sempre dizia, que 
era” indiano de nascença, mas brasileiro de coração”.Que 
DeusOnipotente, o acolha em sua eterna morada.

Padre Paschal Prosper, 
um indiano brasileiro!

   ARTIGO  |  Elly Mendes *

* ellymendes71@gmail.com



O Programa de Recupera-
ção Fiscal (Profis) para extin-
ção de créditos tributários do 
Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores 
(IPVA) já é um sucesso. Após 
15 dias de seu início, já foram 
pagos 1.465 débitos e arreca-
dado R$ 634.442,84.

Os interessados podem 
efetuar o pagamento em pres-
tação única, com redução de 
10% do valor do imposto e de 
100% do valor da multa e dos 
juros. O período de adesão 
segue disponível até o dia 29 
de outubro.

O Programa engloba dívi-
das de IPVA relativas a fatos 
geradores ocorridos entre 
1º de janeiro de 2016 e 31 de 
dezembro de 2020. Para ter 
acesso às condições especiais 
de regularização do imposto, 
basta acessar o site da Sefaz e 
clicar no banner “Redução de 
débitos do IPVA 2016 – 2020”.

É possível dividir o débito 
em seis parcelas, mas sem 
o desconto. Vale frisar que é 
necessária a regularização 
do imposto para licenciar o 
veículo dentro do prazo anual 

e que a redução em escala 
varia de 27,6% a 45,7% do 
valor total devido, a depender 
do final de placa do veículo e 
do ano do débito.

Uma cartilha foi produ-
zida pela Sefaz para facilitar a 
regularização das pendências 
do IPVA. O documento está 
disponível no site da Secreta-
ria, na aba “Cartilhas”. O mate-
rial contém o passo a passo 
necessário de como realizar 
a adesão em cota única ou de 
forma parcelada.

A s  d ú v i d a s  t a m b é m 
podem ser respondidas pela 
Chefia do IPVA, por meio dos 
telefones: (82) 3315-3331 / 
98883-7551.

SE A POLÍCIA APREENDESSE todos os carros irregulares não teria onde colocá-losPoder

A crise econômica que 
assola o Brasil chega à classe 
média: pelo menos 28 milhões 
de veículos estão com o licen-
ciamento atrasado no País. 
Em Alguns Estados, como 
o Amazonas, a inadimplên-
cia ultrapassa os 90%. Os 
dados foram divulgados na 
semana passada, pelo Conse-
lho Nacional de Trânsito 
(Contran), durante a campa-
nha anual de prevenção aos 
acidentes. 

Em Alagoas, dos 960 mil 
veículos que circulam atual-
mente, na capital e no inte-

rior, 51% estão irregulares. De 
acordo com dados do Detran/
AL, mais da metade da nossa 
frota, cerca de 480 mil veículos, 
está com o licenciamento obri-
gatório atrazasado. De cada 
dez veículos em circulação no 
Estado cinco estão rodando 
de forma irregular e podem 
ser apreendidos a qualquer 
momento. 

O prejuízo com o calote 
em 2021 ainda não foi calcu-
lado, até porque o prazo para a 
regularização do débito conti-
nua em aberto. No entanto, 
em 2020, o Detran/AL deixou 
de arrecadar cerca de R$ 5 
milhões, com o não paga-
mento da taxa de licencia-

mento, que custa R$ 118,06. 
Isso porque, no ano passado, 
41.952 veículos não pagaram 
a antiga “Amarelinha”, em 
Alagoas.

O calote a quatro rodas 
cresce cada vez mais e retira 
das ruas veículos de todos os 
tipos, novos e velhos. O pátio 
do Detran está lotado de veícu-
los apreendidos, muitos com 
mais de dez anos de confina-
mento. São centenas de carros 
trancafiados, alguns mode-
los de luxo, mas a maioria em 
péssimas condições. Sempre 
que pode, o Detran/AL realiza 
leilões de carros apreendidos, 
para se aliviar seus pátios e 
abastecer seus cofres.  

FROTA NO VERMELHO Mais de 50% dos veículos estão circulando com o licenciamento obrigatório atrasado no Estado

Alagoas está com a metade 
da frota de veículos irregular

EM CADA DEZ

Veículos que circulam em Maceió e no interior do Estado, cinco deles estão com algum tipo de pendência na documentação
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Programa da 

Sefaz tenta 

facilitar a 

regularização 

dos débitos

Ricardo Rodrigues
Repórter

Inadimplência alta e apreensão pequena
Apesar do alto índice de 

inadimplência, são poucas as 
apreensões de veículos irre-
gulares, nos últimos anos, em 
Alagoas. Segundo a assessoria 
do Detran/AL, devido a pande-
mia da Covid-19, a tolerância 
foi ampliada e fiscalização 
afrouxada, para não sobrecar-
regar os usuários, principal-
mente aqueles que precisam 
do carro para trabalhar. Isso, de 
certa forma, contribuiu para 
aumentar o calote. 

De janeiro de 2021 para cá, 
97 veículos foram apreendidos 
nas operações da “Lei Seca” e 
recolhidos ao pátio do Detran/
AL, por atraso no licencia-
mento. No ano passado, por 
conta do agravamento da 
Covid-19, foram apreendi-
dos apenas 7 veículos, 90 a 
menos que nos noves primei-
ros meses deste ano. Em 2019, 
foram apreendidos 45 veículos 
por esse mesmo motivo; e 69 
carros retirados das ruas em 
2018. 

De acordo com a página 
do Detran na internet, a taxa 

do licenciamento obrigató-
rio (antiga “Amarelinha”) em 
Alagoas é de R$ 118,06. Parece 
pouco, mas como ela se soma 
ao Imposto de Circulação de 
Veículos Automotores (IPVA), 
que é cobrado pelo Estado. 
O valor do IPVA depende do 
modelo, do porte e do ano do 
veículo. Quando mais luxuoso, 
mais caro é o imposto cobrado.

Somado às multas regis-
tradas no período, por alguma 
infração cometida pelo condu-
tor, o preço para regularizar o 
veículo fica salgado e muitas 
vezes impagável, mesmo que 
parcelado. O calote da taxa 
de licenciamento, além do 
risco de apreensão do veículo, 
piora ainda mais a situação do 
proprietário irregular, porque 
a multa pela inadimplência 
é pesada, gira em torno de R$ 
300,00. 

Além da multa, o proprietá-
rio infrator paga mais R$ 320,00 
pelo guincho que reboca o 
veículo apreendido até o pátio 
do Detran ou Ciretran. Paga 
também a taxa de estaciona-

mento, que gira em torno de R$ 
30,00 por dia. Ou seja, dois dias 
no pátio do Detran custa R$ 
60,00. O proprietário desem-
bolsa ainda cerca de R$ 16,00 
da “taxa de liberação”, para a 
“soltura” do veículo apreen-
dido. 

BRASIL
Pelo menos 28 milhões de 

veículos estão com o licencia-
mento atrasado no País. São 
Paulo, que conta com a maior 
frota do País, com mais de 25 
milhões de veículos, regis-
tra uma inadimplência de 
38% de janeiro de 2021 para 
cá. Os motoristas que estão 
inadimplentes podem ter o 
carro apreendido a qualquer 
momento. Caso isso ocorra, 
pioria ainda mais a situação 
porque o veículo só é liberado 
após o pagamento de multa.

Segundo levantamento 
feito junto aos Detrans, pelo 
menos 17 Estados estão amar-
gando atrasos no recebimento 
da taxa de licenciamento, este 
ano. 

Sefaz oferece descontos especiais 



Quem pensa em permane-
cer no tráfico é bom encontrar 
outro lugar que não Alagoas 
para praticar suas atividades 
ilícitas. A prova disso é que 
somente na noite da quarta-
-feira passada, uma ação 
integrada das Rondas Osten-
sivas de Trânsito (Rotam) e do 
Batalhão de Polícia de Eventos 
(BPE) conseguiu apreender 
entorpecentes que renderiam 
aos criminosos mais de R$ 
700 mil, o que representa um 
grande abalo nas finanças.

Durante a ação na Chã 
Nova, os militares apreende-
ram 63 barras de maconha, 
totalizando 36,995 quilos. Os 
entorpecentes estavam em 
poder de um homem, cujo 
nome não foi divulgado, que 
conduzia um veículo Zafira 
prata, placa DIF-4356/AL.

A apreensão aconteceu 
graças a um trabalho inves-
tigativo feito pelo Serviço 
de Inteligência a Rotam. 
Segundo os militares que 
participaram da operação, 
eles faziam abordagens na 
Chã Nova quando avista-
ram o veículo indicado pelas 
investigações. O condutor do 

Zafira desceu do carro visivel-
mente nervoso. “Procedida a 
abordagem, a busca pessoal 

e a busca veicular minuciosa 
foi percebido pelas equipes 
um odor de entorpecente do 

tipo maconha. Intensificada a 
busca, notou-se um compar-
timento secreto onde estava 
a referida droga. Em seguida, 
após a confecção do termo de 
busca domiciliar, se fez neces-
sário averiguar a residência do 
autor, porém nada de ilícito 
foi encontrado no domicílio’, 
explicou o subcomandante 
de Policiamento da Capital 
(CPC), tenente-coronel Liziá-
rio Júnior.

O acusado foi levado para 
a Central de Flagrantes, onde 
foi autuado em flagrante por 
tráfico de entorpecentes pelo 
delegado Gilson Rêgo.

O mês de setembro nem 
acabou e já foram apreen-
didos pela Polícia Militar na 
região metropolitana da capi-
tal 149.098 quilos de entorpe-
centes, entre maconha, crack, 
cocaína e medicamentos 
psicotrópicos. No acumu-
lado do ano já foram mais de 
1.949.202 quilos, o melhor 
resultado dos últimos anos. 
De janeiro a setembro de 2019 
foram apreendidos 1.304.925 
quilos de drogas; já no mesmo 
período de 2020, as apre-
ensões somaram 1.015.421 
quilos. Neste ano, o mês com 
maior volume de apreensões 
foi julho, com 462.543 quilos 

de drogas apreendidas.
Engana-se quem pensa 

que os números são expres-
sivos somente quando se fala 
em tráfico de entorpecentes. 
As apreensões de armas de 
fogo, que servem não somente 
ao tráfico, mas para crimes de 
homicídio, latrocínios e assal-
tos, são vultosas. De janeiro 
a setembro deste ano foram 
apreendidas 581 armas de 
fogo dos mais diversos cali-
bres, sendo o mês de março 
o de maior maior volume de 
apreensões, com 82 armas 
tiradas de circulação. O resul-
tado é um pouco menor que o 
registrado no mesmo período 
de 2020, que teve 595 apreen-
sões, e também inferior ao de 
2019, com 652 armas retiradas 
das mãos dos criminosos.

“Apreender armas e drogas 
enfraquece as organizações 
criminosas. Os policiais mili-
tares estão diuturnamente 
nas ruas para garantir a segu-
rança dos alagoanos, tirando 
armas de circulação e pren-
dendo criminosos. O trabalho 
do serviço de inteligência, as 
ações integradas e o empenho 
dos integrantes da PM têm 
sido essenciais para obtermos 
sucesso”, analisa o tenente-
-coronel Liziário.

MATERIAL RENDERIA mais de R$ 700 mil para duas organizações criminosasEstado
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MAIS DE 140KG de drogas são apreendidos em duas investidas de policiais militares do BPE e da Rotam 

Atuação da PM desarticula 
poder do tráfico em Maceió

Iracema Ferro 

Repórter

NUMA INVESTIDA

foram apreendidos quase 40 quilos de maconha, na comunidade de Chã Nova
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Até o fim do ano, morado-
res de Cruz de Almas e região 
terão um novo ponto de visita-
ção que pode dinamizar ainda 
mais o turismo na região 
Norte da capital. Trata-se de 
um benefício direto para 80 
mil pessoas, entre moradores 
e turistas. O Mirante de Cruz 
das Almas vai atender a turis-
tas e esportistas que fazem da 
praia seu local de lazer.

De acordo com a Prefei-
tura de Maceió, o local vai 
passar por uma obra de revi-
talização: ganhará novo piso, 
rampa de acessibilidade, 
bancos e uma estrutura mais 
ampla e acolhedora. As obras 
começam em outubro com 
previsão de conclusão em 
novembro.

O secretário-adjunto 

de Planejamento Urbano 
da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Territo-
rial e Meio Ambiente (Sedet), 
Tácio Rodrigues, explica que 
o espaço é um importante 
ponto de contemplação tanto 
da baia de Ponta Verde/Jati-
úca, quanto do Litoral Norte 
de Maceió. 

Tácio Rodrigues confirma 
que até espreguiçadeiras fixas 
serão instaladas para dar mais 
qualidade de vida a todos que 
por ali passam.

“A nova roupagem do 
mirante vai resgatar este 
espaço público, não apenas 
para aqueles que moram na 
região, mas sobretudo para 
aqueles que visitam aquele 
espaço tão belo. É uma vista 
fantástica”, ressaltou o secre-
tário, que prevê 30 dias de obra 
até a conclusão em novembro 
deste ano.

O prefeito tem visitado a 
região, sobretudo o local que 
vai abrigar o novo mirante. O 
espaço tem visão estratégica 
para a praia de Cruz das Almas, 
uma das mais belas da região 
Norte da capital alagoana.

“A ideia é darmos um 
banho de modernidade e 
pertencimento ao povo de 
Cruz das Almas. Este mirante 
será um aparelho turístico 
muito importante para os visi-
tantes e dará um charme todo 

especial para quem ali reside. 
Isso é dignidade. É nisso que 
estamos trabalhando”, desta-
cou o prefeito JHC.

S e g u n d o  a  s e c r e t á -
ria municipal de Turismo, 
Esporte e Lazer, investir na 
região é retorno certo em 
qualidade de vida. Patrícia 
Mourão compreende que “é 
essencial investir em todo 
o potencial turístico que 
Maceió possui, sobretudo 
para diversificar nossos atrati-
vos e oferecer mais bem-estar 
aos maceioenses”. 

Para ela, a revitalização do 
Mirante de Cruz das Almas 
não só vai embelezar ainda 
mais a capital. “Vai valorizar 
o bairro da Cruz das Almas, 
que possui grande potencial 
para o turismo e conta com 
uma moderna rede hoteleira”, 
destacou a secretária Patrícia 
Mourão.

OBRAS COMEÇAM em outubro e devem ser concluídas em um mêsCotidiano

MAIS DE 80 MIL PESSOAS, entre moradores e visitantes, devem se beneficiar com a conclusão da obra

Cruz das Almas: revitalização  
do mirante valoriza a vista 

Secom Maceió

Maceió receberá mais mirantes

Outros dois mirantes 
vão fortalecer esta rede de 
contemplação das belezas de 
Maceió. Os bairros do Jacin-
tinho, Chã de Bebedouro e 
Santa Amélia serão contem-
plados com equipamentos 
novos e acolhedores, o que 
vão facilitar a convivência 
de famílias e turistas nestes 
pontos.

A Praça do Mirante, no 
Jacintinho, ganhou dois 
totens. A proposta de requa-
lificar o mirante não era 
apenas embelezá-lo, mas 
valorizar um dos bairros 
mais populosos e frequenta-
dos de Maceió. 

Já na Chã de Bebedouro, 
estão sendo real izadas 
melhorias na quadra polies-
portiva e revitalização da 
atual estrutura, com a insta-
lação de alambrado, tela 
aérea e vestiário.

Já a Superintendência 
Municipal de Desenvolvi-
mento Sustentável (Sudes) 
concluiu o projeto para a 
construção do mirante no 
bairro de Santa Amélia, na 
parte alta da cidade. Ele deve 
ser construído numa área 
que compreende 4.356 m².

Estão previstos servi-
ços de pavimentação com 
acessibilidade, quadra de 
areia, parque sustentável 
de eucalipto, equipamen-

tos de ginástica de concreto, 
bancos de concreto, baia de 
ônibus e o plantio de 100 
mudas. 

“Nós sabemos que exis-
tem alguns pontos da cidade 
que foram esquecidos por 
gestões passadas e a popu-
lação vem cobrando isso. A 
Sudes tem acolhido essas 
ideias e solicitações passa-
das pelo cidadão e monito-
rado algumas regiões para 
poder atuar de forma asser-
tiva, contribuindo para a 
melhoria de espaços públi-
cos de convívio”, explica 
Ivens Tenório, superinten-
dente da Sudes.

Ele ressalta que a ideia é 
fazer com que cada bairro se 
sinta lembrado pela Prefei-
tura de Maceió, ofertando 
mais conforto e bem-estar às 
pessoas que residem nele.
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Jacintinho, Chã 

de Bebedouro 

e Santa Amélia 

ganharão  

pontos 

turísticos

EQUIPAMENTO

estará pronto para a temporada de verão, quando Maceió recebe muitos turistas
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ESSENCIAL PARA A MOBILIDADE URBANA,  modal é abundantemente versátil e tem não encontra concorrência diante de outros veículos terrestres Especial
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Hobby estimula emoções agradáveis
A psicóloga Poliana Soares 

afirma que o interesse aficio-
nado por determinado objeto 
pode ser considerado como 
parte da área de desenvolvi-
mento humano e qualidade 
de vida, mais especificamente 
determinada como hobby, que 
tem a intenção de estimular 
emoções agradáveis na pessoa 
e não apresenta uma predomi-
nância clara determinada por 
gênero. “No caso da busologia, 
pode ser mais comum entre os 
homens, pois culturalmente 
há uma estimulação maior na 
infância para que estes se inte-
ressem por veículos”, detalha.

Ela afirma que o hobby é 
algo que deve ser sempre incen-
tivado e é preciso tê-lo pelos 
benefícios alcançados, mas, 
como qualquer área da vida, 
merece atenção para perceber 
os excessos. Há uma linha tênue 
entre o interesse por determi-
nado assunto ser apenas uma 
curiosidade ou algo inconve-
niente. O que não pode haver 
é o prejuízo no funcionamento 
e o sofrimento. “Quando deixa 
de ser algo prazeroso e diver-
tido e passa a ser uma neces-
sidade ou obrigação, neste 
último caso, a pessoa se sente 
compelida a realizar o contato 
com algo relacionado a ônibus”, 
explica a psicóloga, especialista 

em Psicologia do Trânsito pela 
Faculdade Pio X de Sergipe.

De acordo com Poliana, 
assim como o interesse por 
quaisquer outras áreas, em 
excesso a busologia pode levar 
a um quadro de adoecimento 
mental como, por exem-
plo, o Transtorno Obsessivo-
-Compulsivo (TOC). “O hoby é 
algo prazeroso e que não atra-
palha a vida do indivíduo, já o 
vício, toma tempo significativo, 
tem sofrimento envolvido, a 
pessoa se sente obrigada a fazer, 
tem dificuldade de resistir e tem 
prejuízo”, distingue.

O que faz alguém, dentre 
tantas opções, procurarem 
um ônibus como objeto de 
pesquisa, atenção, curiosidade, 
desejo? Segundo a especia-
lista, o conteúdo específico dos 
colecionadores ou aficiona-
dos varia entre os indivíduos, 
certos temas são mais comuns 
pela estimulação da atenção. 
“Os busólogos possuem uma 
rede de comunicação, princi-
palmente no mundo virtual. E 
o ônibus, em comparação com 
outros veículos, pode chamar 
mais atenção pelo tamanho e 
características físicas. Em linhas 
gerais, o despertar curioso sobre 
determinado objeto ou assunto 
começa ainda na infância”, 
defende. 

Fo
to

s:
 A

ce
rv

o
 B

u
so

lo
gi

a
 A

la
go

a
n

a
A

rq
u

iv
o

 p
es

so
a

l

Modal traz um mundo de possibilidades
O engenheiro mecânico 

Carlos Azevedo, que trabalha 
há 20 anos no segmento auto-
motivo, acompanhou a evolu-
ção deste modal e destaca seus 
diferenciais. “Os ônibus evoluí-
ram muito nas últimas décadas. 
Ele é o veículo de combustão 
interna de uso coletivo que não 
tem concorrência com outros 
modais, como trem ou navio. O 
ônibus é um transporte terrestre 
absurdamente versátil. Quando 
alguém quer comprar um 
deles, a fábrica vende o chassi 
e parte mecânica, a carroceria 
é feita por outra empresa. Há 
pessoas que compram ônibus 
e montam casas (os ‘motorho-
mes’), que dão a possibilidade 
de se deslocar com a ‘casa’, 
fazem bares, lojas, serviços, 
abastecimento, até hotéis 
móveis ou ônibus dormitórios, 
que atendem principalmente 
como meio de hospedagem em 
festivais”, assinala.

Azevedo destaca que, 
para longas viagens, o ônibus 
é o meio de transporte mais 
confortável, no entanto, nem 
sempre foi assim. “A tecnologia 
até os anos 80 e 90 não privile-
giava o conforto térmico, nem o 
isolamento de ruído. A legisla-
ção brasileira não era exigente 
nem o público consumidor. A 

partir da década de 2000, elimi-
nar as emissões de gás carbô-
nico e os ruídos, bem como 
aumentar o conforto passou 
a ser prioridade nos ônibus. 
Nos últimos dez anos, o rigor 
da legislação aumentou, assim 
como a exigência por parte dos 
usuários, e hoje a maioria tem 
suspensão a ar, que é muito 
mais fácil de ajustar, sistema 
de freios mais modernos, cerca 
de 150 sensores de última gera-
ção, pneus especiais, sistema de 
segurança, freio mais modernos 
e cuidados com inclinação da 
carroceria. As mudanças torna-
ram os ônibus mais seguros e 
fizeram com que os acidentes 
no Brasil caíssem e, quando eles 
acontecem, são com veículos 
antigos, que não atendem às 
exigências atuais”, compara. 

De acordo com o Minis-
tério da Saúde, o Observató-
rio Nacional da Segurança 
Viária e a Opas/OMS (ONU), 
um terço da população brasi-
leira se locomove por ônibus, 
mas apenas uma em cada 200 
mortes no trânsito ocorre com 
algum passageiro do modal, ou 
seja, 0,48% do total. Boa parte 
desses casos está relacionada 
aos ônibus rodoviários, já que 
as estatísticas não fazem distin-
ção entre ônibus rodoviários e 

urbanos. O que significa que, 
nas cidades, o índice é prova-
velmente menor.

Tendência
As alterações nos veículos 

mais pesados acompanham 
a evolução que vem sendo 
implantada nos carros em 
quesitos como dispositivos 
de segurança, ergonomia e 
conforto. 

Azevedo já trabalhou “com 
tudo que tem roda” e tem vasta 
experiência com Consultoria 
em Manutenção e Montagem 
de Sistema de Manutenção 
para Frotas e é justamente neste 
modal que ele quer viver sua 
próxima aventura no pós-
-pandemia. “Há uma tendência 
de ônibus interestaduais luxu-
osos, com serviço vip e percur-
sos maiores no Sul e Sudeste, 
fazendo viagens nos moldes da 
Europa, em que os passageiros 
aproveitam o trajeto, têm vista 
privilegiada. Estou esperando 
acabar a pandemia para fazer 
uma viagem numa linha de 
ônibus que sai de São Paulo e 
vai até Cuzco, no Peru. São 22 
dias de viagem parando em 
vários locais no trajeto”, conta 
o engenheiro, destacando a 
essencialidade do ônibus no 
desenvolvimento do turismo.

O clipe da cantora Anitta, 
em que ela aparece em pé sobre 
uma cadeira de plástico azul, 
à frente de um ônibus, virou 
rapidamente febre entre várias 
personalidades e anônimos 
que repetiram a cena exausti-
vamente em suas redes sociais. 
Além de servir para lançar o 
novo trabalho da cantora “Girl 
From Rio” (“Garota do Rio”), a 
foto logo virou meme e serviu 

para trazer à tona um grupo de 
pessoas – os busólogos – que 
são aficionadas por ônibus e 
tudo que envolve o assunto.

Em Maceió, o estudante 
Edjackson Atalaia, o “Eddy”, 
apaixonado por ônibus, resol-
veu reunir os busólogos de 
Alagoas, ou seja, pessoas que 
têm os veículos como hobby e 
promovem atividades envol-
vendo o modal. A ideia deu tão 
certo que virou um perfil no 
Facebook e Instagram e, a partir 
deles, um grupo com pessoas 

de Alagoas para a troca de infor-
mações no WhatsApp e encon-
tros para conhecer garagens das 
empresas do transporte cole-
tivo de Maceió e interior.

“Desde criança tive contato 
com familiares que trabalha-
vam em empresas de ônibus 
da capital e acabei por pegar 
afeição pelo veículo. O grupo 
Busologia Alagoana foi criado 
em março de 2016. Criamos 
um perfil no Facebook e Insta-
gram a fim de levar informações 
para a população de Maceió 

e o Estado acerca de tudo que 
envolvesse o sistema de trans-
porte. A ideia surgiu justamente 
no momento em que Maceió 
estava passando por mudan-
ças no sistema de transporte, 
devido à licitação que ocorreu 
em dezembro de 2015”, reme-
mora Eddy.

O perfil no Instagram tem 
mais de quatro mil seguidores 
e o administrador garante que 
a interação entre eles é intensa 
e constante. “Através do Insta-
gram e dos grupos no WhatsApp 

estamos sempre atualizados e 
falando o que ocorre no sistema. 
Por isso estamos sempre aten-
tos a qualquer mudança que 
aconteça ou que vai aconte-
cer. E repassamos isso para as 
nossas redes sociais”, descreve.

Eddy revela que em suas 
redes sociais há alagoanos que 
têm os ônibus como hobby há 
mais de 20 anos, assim como 
quem ainda está descobrindo 
esse amor. “Temos pessoas que 
conhecem a história das empre-
sas, dos modelos de ônibus. 

Reunimos desde as pessoas 
mais novas até as mais antigas 
na busologia. Nós discutimos e 
estudamos o sistema de trans-
porte, entendemos como ele 
funciona, o que precisa melho-
rar, também dispomos de um 
acervo com mais de 20 mil fotos. 
Ao longo destes anos ganhamos 
visibilidade e, antes da pande-
mia, fomos convidados pelas 
empresas para conhecer como 
cada uma funciona e conquis-
tamos uma boa relação com 
o SIMM [Sistema Integrado 

de Mobilidade de Maceió] e 
damos sugestões, falamos com 
diretores das empresas, tiramos 
nossas dúvidas e repassamos 
nas redes sociais”, revela.

O motorista Júlio Veiga Lima 
Neto também é um desses apai-
xonados por ônibus, “desde 
que se entende por gente”. Ele 
recorda que o interesse come-
çou ainda na infância quando 
observava, com muito gosto, 
a profissão do pai, também 
motorista.

Ele trabalha em Paulo 

Jacinto conduzindo crian-
ças. Júlio Veiga é motorista de 
ônibus escolar e não se imagina 
fazendo outra coisa na vida. 
“Deposito no meu ônibus, um 
pedacinho de mim mesmo. E 
colho desse trabalho um belís-
simo resultado. Minha paixão é 
dirigir. Amo ônibus e tudo que 
envolve o veículo”, resume.

O pequeno Lucca Santos, de 
8 anos, mostra que este tipo de 
paixão não tem idade. “Adoro 
andar de ônibus. Primeiro 
porque é grande, depois porque 

eu fico mais alto que os carros 
e a visão é muito legal. Gosto 
quando sento no banco mais 
alto, perto da porta traseira e 
ainda mais quando tem espaço 
[no assento] do lado da janela”, 
conta.

Para as empresas de trans-
porte coletivo da capital, este 
interesse pelo modal é motivo 
de contentamento. É o que 
defende o presidente do Sindi-
cato das Empresas de Trans-
porte Urbano de Passageiros de 
Maceió, Guilherme Borges. “Os 

busólogos são muito impor-
tantes para nós, que fazemos o 
transporte público, por serem 
verdadeiros apaixonados pelo 
nosso sistema. Ao acompa-
nhar o trabalho e o dia a dia das 
empresas, muitas vezes eles 
conseguem ter um olhar dife-
renciado sobre as linhas, sobre 
as necessidades dos passagei-
ros e até mesmo sobre os veícu-
los, sempre colaborando com 
sugestões e críticas construti-
vas para a constante melhoria 
do serviço”, observa.

PARA OS BUSÓLOGOS, o coletivo é muito mais do que um simples meio de locomoção, representa um verdadeiro hobby

ÔNIBUS: UMA PAIXÃO SOBRE RODAS
Iracema Ferro e Valdete Calheiros

Repórteres

LINHA 942

Um dos primeiros modelos de veículo coletivo que circulou pelas de Maceió

DA LESTE-OESTE,

este ônibus fazia a linha Vergel - Ponta da Terra, via Praia da Avenida

NO CENTRO,

passageiros aguardam coletivo; à esquerda, veículos da Santa Maria e Real Alagoas

MOBILIDADE

A antiga viação Pajussara era uma das que faziam o transporte coletivo na capital

VERGEL - MIRANTE

Mais recente, a São Domingos já não circula mais em Maceió, mas ficou na história

JÚLIO VEIGA

é apaixonado por ônibus desde criança

Ônibus adaptados 
chegam à telona

A paixão pelos ônibus 
adaptados para casas sobre 
rodas chegou às telonas 
este ano com o filme 
N o m a d l a n d  ( N ô m a -
des Modernos), que 
foi o grande vence-
dor do Oscar 2021, 
arrematando três 
prêmios: melhor 
f i lme, melhor 
d i r e t o r a , 
p a r a  C h l o e 
Z h a o ,  e  d e 
melhor atriz, 
p a r a  F r a n -
c e s  M c D o r -
m a n d . Z h a o 
é  a  p r i m e i ra 
m u l h e r  n ã o 
b r a n c a  e  a 
segunda mulher 
a ganhar o prêmio 
de melhor diretor. 

Acidentes de 
ônibus no Brasil

2007 - 8.781
2019 - 2.570
* A t l a s  d a 

Acidentalidade 
no Transporte Brasi-
leiro



CAMPEÃO ON FIRE | 

A coluna de hoje é dedicada ao empresário alagoano Rogério 

Siqueira, que depois de quase 20 meses sem competições 

em virtude da pandemia, participou da competição Nordeste 

Poker SERIES e foi vitorioso. Parabéns, Campeão!

APLAUSOS | 

Sempre trabalhando na melhoria da bela 

cidade de Arapiraca, o prefeito Luciano 

Barbosa é destaque no 

Agreste alagoano.
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ESTILO
AS CRÍTICAS são a motivação para o sucesso

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista Social

Sociedade com

  HARMONIZAÇÃO FACIAL
Para não deixar o rosto do homem afemi-

nado é necessário conhecer anatomia e a 

técnica certa. A procura do público mascu-

lino por esses procedimentos só cresce a 

cada dia e é um paciente disposto a investir 

alto para harmonizar a face. Vale tudo hoje 

em dia para ficar bonito!
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SÓ DÁ ELE | 

Com novidades a caminho, o 

cantor e compositor Highlander 

Cavalcante é destaque na cena 

musical tupiniquim, através 

do arrochanejo. 2022 promete!

TODO ELE | 

Aplausos para o prefeito da cidade de 

Marechal Deodoro, Cláudio Filho, 

que posa para esta coluna ladeado de 

suas herdeiras Malu e Maria.

PODEROSA | 

A artista plástica Chris Avelino, 

ilustrando a coluna deste domingo.
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  Open Insurance: como vai fun-
cionar o compartilhamento de 
dados de seguros e previdência
O Mercado Segurador discute as vantagens e desafios 
da chegada do Open Insurance no Brasil, prevista para 
dezembro.
O conceito vem se popularizando à medida que mais 
fases do ecossistema vêm sendo implementadas, mas, 
na prática, o Open Banking vai permitir o compar-
tilhamento de dados e serviços de clientes entre 
instituições financeiras por meio da integração de seus 
respectivos sistemas. 
E na esteira dessa inovação, o setor de seguros também 
está preparando um ecossistema próprio de compar-
tilhamento e circulação de dados, o chamado Open 
Insurance. O Momento Seguro dessa semana explica 
tudo o que você precisa saber para ficar por dentro do 
assunto.

O que é?
O Open Insurance é um projeto criado recentemente 
e que está incluso no conceito mais amplo de Open 
Finance: um ecossistema completo e integrado, que 
além dessa fatia focada em seguros, já conta com o 
Open Banking, que começou a ser implementado 
no país neste ano, e também vai evoluir para incluir 
o Open Investments, que vai permitir que o cliente 
compartilhe dados do segmento de investimentos a 
fim de obter melhores produtos e serviços.
A ideia é promover um mercado de seguros aberto, 
no qual haja troca de informações entre segurado-

ras e outros participantes do setor, desde que sejam 
aprovados pela Superintendência de Seguros Privados 
(Susep), reguladora do segmento.
Será possível transmitir informações não só de produ-
tos, mas de todas as transações e todas as posições que 
os clientes venham a ter nas seguradoras.O objetivo é 
oferecer ofertas mais adequadas aos clientes, ou seja, 
mais personalizadas e de acordo com as necessidades 
dele.

Como vai funcionar?
Assim, como o Open Banking, o open Insurance 
também será implementado no Brasil de forma 
gradual. A primeira fase está marcada para ter início 
em 15 de dezembro deste ano e terá um caráter mais 
burocrático contemplando o compartilhamento de 
dados públicos das empresas referentes a produtos e 
canais de atendimentos.
Na segunda fase, prevista para começar em 1º de 
setembro de 2022, os clientes poderão compartilhar 
seus dados pessoais. Já a terceira fase, que prevê a 
execução de serviços por meio do ecossistema, terá 
início em 1º de dezembro de 2022, praticamente um 
ano após a largada da primeira fase.
As diretrizes sobre as regras e funcionamento do novo 
sistema foram publicadas em julho pela Susep em 
julho deste ano e estabelecem condições para permitir 
que o consumidor acesse e compartilhe seus dados 
com outras seguradoras ou terceiros, de forma segura, 
ágil, precisa e conveniente e quando desejar.

Benefícios do Open Insurance
O primeiro efeito que podemos esperar a partir disso é 
mais competição. E isso vai refletir em preços meno-

res, relacionamento mais atencioso com o cliente e 
naturalmente as instituições participantes não só do 
Open Insurance, mas do Open Finance, vão precisar se 
adaptar às demandas do cliente. 
As seguradoras estão próximas da Susep para adequar 
e atender todas as regras e funcionamento do Open 
Insurance, incluindo todos os aspectos de segurança.

  Conclusão
Em suma, a premissa do Open Insurance, bem similar 
com a do Open Banking, é dar mais autonomia para 
o cliente, que com os seus dados em mãos e acesso 
facilitado a mais informações poderá tomar decisões 
mais assertivas.
Mas afinal o que o cliente pode esperar de efeito 
prático a partir do funcionamento do sistema no 
Brasil? De fato, ainda é cedo para cravar na prática 
que tipo de serviços e novos produtos vão surgir.Do 
lado consumidor é preciso balancear a expectativa: 
as transformações prometem ser  grandes e positivas 
para o cliente final, mas  ainda devem demorar para 
chegar no dia a dia das pessoas.
Tudo vai acontecer de forma paulatina a fim de evitar 
erros, falhas de segurança e com o objetivo de monito-
rar de perto as transações mesma estratégia adotada 
pelo Banco Central e players do setor financeiro em 
relação ao Open Banking.
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 
perguntas! Até a próxima se Deus quiser! Um grande 
abraço!

PRIMEIRO EFEITO: mais competição no segmento

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro



  Volta do 
torcedor
No início, sem autorização 
expressa da CBF e com apoio 
do Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva (STJD) e 
prefeituras de algumas cida-
des, passando por cima da 
ciência e das recomendações 
dos médicos, alguns clubes 
do futebol brasileiro libera-
ram seus jogos com a torcida 
em campo. Primeiro foi o 
Flamengo, depois Atlético 
Mineiro, Cruzeiro e Vasco da 
Gama, e mais na frente, outros 
também entraram no embalo. 
Como vai ser o final disso, não 
temos como imaginar.

  Futebol 
com torcida 1
Em Alagoas, foi a justiça 
comum quem deu o primeiro 
passo. A juíza Ester Manso, 
atendendo um pedido dos 
dirigentes da FAF, CSA e CRB, 
concedeu uma liminar libe-

rando, parcialmente, o estádio 
Rei Pelé, que estava interdi-
tado por conta de problemas 
em sua infraestrutura arqui-
tetônica. Até com ameaça 
de uma parte – passarela de 
acesso a grande arquibancada 
– e uma área do lado esquerdo 
da Tribuna de Honra, virem 
ao chão, uma preocupação 

terrível para os todos.

  Futebol 

com torcida 2
Diante de um compromisso 

assumido pelos dirigentes 

com a justiça, que só utiliza-

riam uma parte do estádio, a 

juíza Ester liberou. Depois o 
Governo do Estado liberou 
30% da capacidade do Rei Pelé 
para a presença da torcida. 
Isso representa de 3 a 4 mil 
torcedores em jogos de CSA e 
CRB. O teste foi feito no jogo 
CSA X Botafogo, como terá 
neste sábado, também, para 
CRB X Avaí.

CLUBES ALAGOANOS se reencontram com a torcida; agora é fazer bonitoEsportes

Durante a última semana, 
o Governo do Estado anunciou 
a liberação para a presença de 
público em eventos espor-
tivos. A autorização limita a 
ocupação em 30% da capaci-
dade dos locais, com público 
máximo de 3 mil pessoas e 
todos os protocolos sanitários 
devem ser obrigatoriamente 
aplicados e seguidos. 

“Autorizamos a retomada 
de público nos eventos espor-
tivos em percentual de 30% 
do espaço disponível e limite 
máximo de 3 mil pessoas. 
Vamos seguir vacinando nosso 
povo para vencermos a Covid-
19”, publicou o governador 
Renan Filho nas redes sociais.

Em entrevista a O Dia 
Alagoas, o infectologista Renee 
Oliveira avaliou como “inevitá-
vel” a volta dos torcedores ao 
Rei Pelé. Isso porque, segundo 
ele, cedo ou tarde acontece-
ria e, em qualquer momento, 

traria medos antigos no que se 
refere à disseminação do novo 
coronavírus.

“A covid-19 provavelmente 
veio para ficar e o melhor 
momento para a liberação dos 
grandes eventos talvez não 
chegue: a presença de uma 
taxa de transmissão irrisória, 
com um mínimo de casos 
novos,  sem internações e sem 
óbitos e por fim com a popu-
lação toda vacinada. Estamos 
caminhando para isso, mas é 
algo distante ainda”, disse.

Para Renee, o medo de um 
novo surto sempre vai existir, 
principalmente pela falta de 
consciência da população: 
“Com tudo isso, o risco é com 
a possibilidade do aumento 
da transmissão, por ausência 
de máscaras, aglomerações, 
falta de distanciamento e 
ausência de higienização das 
mãos. Com as novas variantes, 
a Delta principalmente, tere-
mos a perda do controle como 
aconteceu em novembro do 
ano passado com as eleições. 

O que temos de recurso são as 
vacinas e precisamos acele-
rar mais ainda a vacinação”, 
afirma o médico.

E o avanço na vacinação 
é um dos principais índi-
ces para a decisão do poder 
público. Somente de acordo 
com o boletim do último dia 
21, divulgado pela Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesau), 
Alagoas superou a marca de 
3 milhões de doses de imuni-
zantes contra a Covid-19 
aplicadas. Desse total, apro-
ximadamente 1,9 milhão de 
pessoas estão vacinadas com 
a primeira dose e pouco mais 
de 1 milhão estão vacinadas 
com as duas doses ou com a 
vacina de dose única. Além 
disso, o apelo dos represen-
tantes de equipes e federações 
esportivas contribuiu para a 
retomada.

Dentro dos clubes, a eufo-
ria pelo reencontro com o 
torcedor é grande, mas o 
goleiro do CSA, Thiago Rodri-
gues, reconhece a crise sani-

tária: “Nós sabemos que tem 
um vírus que tem ceifado 
pessoas. Isso é muito triste e 
eu me solidarizo com famí-
lias que perderam seus entes 
queridos. Porém, dentro de 
um protocolo responsável 
e seguro para todos, seria 
importante para nós, para o 
clube, para o time em si. O 
futebol é feito para torcida. 
Não tem muito sentido o 
futebol sem eles. Então, 
respeitando um protocolo de 
segurança, é bem-vindo para 
nós”.

Já o técnico do CRB, Allan 
Aal, ainda não conheceu de 
perto a massa regatiana, mas 
voltou a jogar com torcida 
diante do Brasil de Pelotas,  
fora de casa. Mesmo assim, o 
treinador disse que a pressão e 
a energia, mesmo contrárias, 
deixam o jogo melhor, mais 
rápido e mais intenso. “Tenho 
certeza que a nossa torcida 
também vai fazer a diferença 
a nosso favor”, avaliou o 
comandante do Galo.

INFECTOLOGISTA alerta para controle rigoroso do protocolo sanitário sob pena de se registrar alta nos casos de Covid

Torcida no estádio até pode, 
com os cuidados fica melhor

QUEM VAI GARANTIR o umprimento do protocolo sanitário no Rei Pelé?

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  Senador Romário e a nova CPI contra Feijó
O prato cheio na política, na semana, foi a declaração do ex-jogador e senador Romário, 
ameaçando uma nova CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) contra o dirigente da CBF, 
o alagoano Gustavo Feijó, hoje vice-presidente da entidade para o Nordeste, que andou por 
Brasília fazendo lobby junto a parlamentares, para interferir em seus estados junto a dirigentes 
de federações e clubes do futebol, quanto ao seu desejo de ser presidente da CBF, sonho que 
acalenta desde criança.
O senador já declarou que, dessa vez, Marco Pollo Del Nero e Ricardo Teixeira, ex-presidentes da 
CBF e banidos do futebol, não vão conseguir emplacar seu afilhado Feijó na entidade. Gustavo 
está sendo acusado por Romário de desvios na Prefeitura de Boca da Mata, de apadrinhamento 
político e financeiro no valor de 200 mil reais na gestão de Del Nero na CBF e de outras coisas 
mais, que serão apuradas em nova CPI do futebol, que pode estourar a qualquer momento.
Gustavo Feijó, além de vice-presidente da CBF no Nordeste, é o elo entre comissão técnica, 
jogadores e Juninho Paulista, coordenador técnica da Seleção Brasileira, com a diretoria da 
entidade nacional. Dizem que Feijó está fritando o técnico Tite e a CBF já fala em substituí-lo 
por Renato Gaúcho antes de terminar o ano, quando a seleção já estará com a vaga garantida 
nas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, em 2022. Só nos resta esperar e conferir no 
que tudo isso vai dar.

Thiago Luiz
Estagiário

ESTÁDIO REI PELÉ VOLTA 
a receber público nos jogos de CRB e CSA; capacidade máxima de 30% do total

l Qual a autoridade que vai 
garantir que  nos jogos com 
torcida será usada a máscara, 
haverá o distanciamento e que 
o comprovante do cartão de 
vacina será mostrado mesmo? 
Inicialmente, não haverá venda de 
ingressos e o sócio-torcedor terá 
que mostrar que está vacinado. 
Quem acredita que tudo isso vai 
acontecer?;
l O Procon de Maceió já 
andou se posicionando  contra 
a liberação do acesso para os 
jogos, apenas do sócio-torcedor. 
Segundo o órgão, todos os 
torcedores têm o mesmo direito 
e o clube não pode discriminar 
quem não seja sócio. Portanto, o 
ingresso deverá ser vendido para 
todo mundo e o consumidor tem 
esse direito de ir aos jogos;
l Na volta do torcedor  ao está-
dio Rei Pelé, o CSA se deu muito 
bem e venceu o time o o Botafogo, 
por 2 a 0, fechando a rodada em 
8º. O jogo só ficou bem razoável 
no segundo tempo, quando o CSA 
fez os gols, com Marco Túlio e Yure 
Castilho. 
l Neste sábado, será a vez do 
CRB receber sua torcida. O time 
começou a rodada vencendo o 
Brasil, em Pelotas/RS, e, agora, já 
abre mais uma rodada da Série B 
do Brasileiro, enfrentando o Avaí, 
num jogo valendo seis pontos. na 
briga direta pelo G-4, onde já está 
o time. 

  ALFINETADAS...
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Acontece nesta quarta-
-feira, às 18h, a Escuta Formal 
Pública que vai apresentar 
e receber as contribuições 
para o Diagnóstico e Plano 
Ambiental elaborado pela 
consultoria Tetra Tech na 
Lagoa Mundaú, na Área de 
Resguardo, nas áreas de deso-
cupação e monitoramento 
definidas pela Defesa Civil e 
em um perímetro do entorno. 
O levantamento está previsto 
no Termo de Acordo Socio-
ambiental assinado entre 
a Braskem e o Ministério 
Público Federal (MPF) com 
a participação do Ministério 
Público do Estado de Alagoas 
(MPE).

A Tetra Tech atua de forma 
independente e conta com 
um corpo técnico multidis-
ciplinar para identificar e 
avaliar os potenciais impac-

tos ambientais decorrentes 
da extração de sal-gema e do 
fenômeno de subsidência, 
além de indicar programas e 
ações a serem desenvolvidas 
a fim de obter sua reparação, 
mitigação e/ou compen-
sação, consolidando-os no 
Plano Ambiental. As análises 
começaram em setembro do 
ano passado, quando as equi-
pes da Tetra Tech coletaram 
amostras de água e fizeram a 
identificação dos animais e da 
vegetação presentes nas regi-
ões estudadas. Outra coleta foi 
feita em maio deste ano para 
comparação de dados e todas 
as informações foram reuni-
das no documento que vai ser 
apresentado na escuta.

A escuta será transmitida 
ao vivo pela página https://
audienciaspublicas.org/
escutapublicaambiental. O 

cadastro para participação 
deve ser feito até o dia 27/9. 
Quem desejar fazer o uso da 
palavra durante o evento deve 
indicar essa opção na hora de 
se cadastrar (no mesmo link). 
O tempo reservado para essas 
participações é de 1h40, e elas 
serão restritas a um represen-

tante por instituição, regra 
que não se aplica a participan-
tes da sociedade civil previa-
mente cadastrados.

Para outras formas de 
envio de perguntas, apenas o 
cadastro é suficiente. Também 
existe a possibilidade de assis-
tir à transmissão da escuta 

presencialmente na Central 
do Morador, em Maceió. Os 
interessados devem fazer essa 
escolha na hora do cadastro. 

 
Serviço
Escuta  Públ ica  para 

contribuições no Diagnóstico 
Ambiental e Plano Ambiental

Quando| 29 de setembro, 
às 18 horas

Onde| Transmissão ao 
vivo por videoconferência na 
página https://audiencias-
publicas.org/escuta-publica-
-ambiental

Ponto de transmissão 
presencial: Central do Mora-
dor - localizada na Avenida 
Siqueira Campos, 1900, Trapi-
che da Barra, Maceió (cadas-
tramento prévio)

Agenda do evento 
Introdução e abertura dos 

trabalhos – 20 min

LEVANTAMENTO está previsto no Termo de Acordo SocioambientalMeio ambiente

O EVENTO será online e aberto à participação pública e contará com o resultado do trabalho da Tetra Tech

Estudo feito na Mundaú será 
apresentado na quarta-feira
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ESTUDO

foi realizado nas áreas de monitoramento definidas pela Defesa Civil e seu entorno
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PRIMAVERA é tempo de renovação e retorno dos eventos presenciais

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalha Aí

COMANDO

O Maceió Shopping 

celebrou a chegada 

da primavera com 

uma exposição na 

praça central, com 

performances de 

moda, música e 

exposição da artista 

plástica Olga Bastos. 

Tudo sob o comando 

do gerente de mar-

keting Fabiano Said. 

QUE VOZ!

Larissa Gleiss roubou 

a cena e os corações 

do público presente 

no segundo dia do 

Parque Fashion 2021. 

Colorida, leve e com 

uma voz absur-

damente linda, ela 

embalou os desfiles 

da noite e conquistou 

muitos fãs. 

MODA CONSCIENTE

Manu Mortari visitou 

as instalações do 

@limonadavintage 

e refletiu: “Jamais 

imaginei ver um 

brechó dentro de um 

shopping. Chega me 

emociono em ver o 

tanto que evoluímos 

no conceito de Moda 

Circular durante essa 

pandemia!”
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É PRIMAVERA!
A semana foi marcada pelos lançamentos da temporada primavera/

verão 2022 nos dois principais shoppings da cidade que trouxeram de 
volta os eventos presenciais.

REENCONTRO
Evento é feito de gente e foi isso que tivemos nestes dias de Parque 

Fashion 2021, um reencontro de gente querida e com sorriso – ainda 

nos olhos – aberto. Corações cheios de alegria em poder estar de volta 
aos eventos presenciais, depois de tanto tempo. 

Parabéns, Parque Shopping, pela iniciativa!
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  Eleição CEI 
Com uma série de prorrogações para as 
inscrições do processo eleitoral de repre-
sentação da sociedade civil, que se arrastou 
desde o dia 10 do corrente, tendo dois adia-
mentos de datas, o Conselho Estadual do 
Idoso, CEI/AL teve de enfrentar e superar 
vários problemas estruturais para a reali-
zação do pleito. Com a data final do último 
edital encerrada para apresentação dos 
pedidos de habilitações perante a comissão 
eleitoral e eleição marcada para o último dia 
24 de setembro, espera-se que a entidade 
protetora da pessoa idosa em Alagoas, projete 
um futuro mais prazeroso para o segmento. 
Outras informações podem ser adquiridas na 
Secretaria de Estado da Assistência e Desen-

volvimento Social, pelo telefone:3315-6215.

  Contagem Progressiva
Agora com a 3ª dose para idosos com 70 anos ou 

mais e com o registro de 2.9982.061.901 doses 

das vacinas aplicadas (1.993.901 pessoas foram 

vacinadas com a 1ª dose e 1.043.155 imuni-

zadas com a 2ª dose e dose única, até 22/09) 

contra a Covid-19 e o lamentável número de 

6.151 óbitos no Estado, surgiu nos últimos dias 

um alertamento sobre a proximidade da volta 

de uma nova normalidade social. Que também 

pode ser entendida como a pós-pandemia ou 

novo normal. Esta introdução chama a atenção 

para nós pelo fato de que “biopsicossocial-

mente” os idosos foram as pessoas mais afeta-

das pela conjuntura pandêmica. Analisando 

esta situação, levantamos à pergunta com 

uma dose subliminar ou que não quer calar: 

se este contingente “peculiar” deveria ou não 

ser mais cauteloso, ponderado, ser mais preca-

vido, ou mesmo medroso. Se formos buscar 

nos arquivos da Contagem Regressiva, ainda 

estão fresquinhas as memórias que relaciona-

mos e exemplifica este tempo pandêmico com 

um naufrágio em que os idosos sendo atirados 

ao mar têm de nadar, nadar e... Ademais, ser 

medroso ou morrer na praia por não conter os 

impulsos e os ânimos pode nos levar à condi-

ção indesejada. Morte essa que, não sendo por 

cansaço e ou fadiga, pode ser por descuido. 

Então, o conselho camarada é ter cautela e 

continuar seguindo os protocolos. Como o diz o 

ditado: “seguro morreu de velho”. 

TERCEIRA DOSE da vacina é esperança de retorno das atividades

   Francisco Silvestre   |  silvestreanjos@bol.com.br

Jornalista e gerontólogo

Poder Grisalho



A CAOA Locadora acaba 
de incrementar na modali-
dade Rent a Car, exclusiva 
para clientes que deixam 
o carro no Pós-Venda para 
a realização de serviços, 
o Sedan Elétrico da CAOA 
CHERY, Arrizo 5e. Além do 
serviço de locação de veícu-
los (Rent a Car) a CAOA vem 
se destacando também 
com os diferentes planos 
de assinatura,  como o 
CAOA Sempre, com planos 

para clientes Pessoa Física, 
e o CAOA Fleet, disponível 
para empresas, na tercei-
rização de frotas.Com a 
CAOA Locadora, o cliente 
pode ter muitos benefícios 
em comparação a outras 
locadoras, e o Arrizo 5e 
chega como mais um dife-
rencial para o público. O 
modelo, lançado no Brasil 
em 2019,  é  o primeiro 
Sedan com motorização 
100% elétrica oferecido 

no País e se destaca pela 
alta tecnologia ofertada.O 
CAOA CHERY Arrizo 5e é 
equipado com baterias 
de íons de lítio com capa-
cidade de carga de 53,5 
kWh, tem autonomia de 
322 quilômetros, de acordo 
com o INMETRO, e sistema 
de regeneração de energia 
(ERE – Energy Recovery) 
que trabalha com 7 níveis, 
sendo 4 padrões e três 
adicionais.

A eletrificação para a 
Stellantis é uma iniciativa 
importante no desenvol-
vimento da mobilidade 
sustentável e para maior 
e f i c i ê n c i a  e n e r g é t i c a . 
Alinhados às estratégias 
d a  e m p re s a  c o m  s e u s 
novos veículos elétricos 
no mercado brasileiro, o 
recém-lançado Fiat 500e e 
o inédito Peugeot e-208 GT, 
e reforçando todo o ecos-
sistema criado pelo grupo, 
a Stellantis se fez presente 
na 16ª edição do Veículo 
Elétrico Latino Ameri-
cano - Salão da Mobilidade 
Elétrica e Cidades Inteli-
gentes-, entre 23 e 25 de 
setembro, na Praça Charles 
Miller, no estádio do Paca-
embu, em São Paulo.

No espaço da Stellan-
tis, os visitantes puderam 
conhecer o recém-lançado 
Fiat 500 elétrico, um ícone 
global da indústria auto-
motiva, que está ainda mais 
tecnológico, conectado, 
moderno e com autonomia 
impressionante de 320 km. 

E o ainda inédito no Brasil, 
o Peugeot e-208 GT, que 
foi exposto em primeira 
mão antes do lançamento 
comercial que acontece no 
dia 28 de setembro. 

Além dos veículos elétri-
cos, dois carregadores da 
Enel X estiveram expos-

tos para que os visitan-
tes pudessem aprender a 
manusear o equipamento 
para carregamento dos 
carros. Vale ressaltar que 
o evento foi  real izado 
seguindo todos os protoco-
los de segurança sanitários 
e com limitação de público.

Esportivo MINI Cooper 
celebra 60 anos de glórias
Quando Alec Issigonis 
desenvolveu um novo 
carro para a British Motor 
Corporation, suas prio-
ridades eram espaço e 
economia de combustível. 
Lançado em 1959, o Austin 
MINI clássico conseguiu 
unir tudo isso. Mas ganha-
ria um lado inesperado em 
setembro de 1961, quando 
foi lançado o primeiro 
MINI Cooper. O Austin 
MINI clássico seguia uma 
proposta racional: a de 
oferecer o máximo de 
espaço possível em um 
compacto com pouco mais 
de três metros de compri-
mento. O motor e câmbio 
transversais interferiam 
pouco na cabine, enquanto 
as rodas nas extremidades 
abriam espaço interno 
para famílias.

Renault lança a 
campanha ‘seu 
negócio, nosso negócio’
A Renault do Brasil traz 
uma iniciativa inédita 
para contribuir com os 
negócios de seus clientes. 
Por meio do site https://
www.renault.com.br/
seu-negocio-nosso-
-negocio os proprietários 
do Master (de 2013 até o 
modelo atual), que têm o 
utilitário da Renault como 
ferramenta de trabalho, 
podem cadastrar seus 
produtos e serviços na 
campanha “Seu Negócio, 
Nosso Negócio”. Esses 
negócios serão divulga-
dos pela Renault dentro 
do portal da marca e em 
canais digitais*, permi-
tindo inclusive uma busca 
de produtos ou serviços 
por região ou por tipo de 
atividade. Além disso, ao 
final da campanha, os 
clientes cadastrados e os 
novos consumidores que 
adquirirem o Master terão 
acesso a uma palestra 
exclusiva do Google e 
Facebook para potenciali-
zar seu empreendimento 
comercial.
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   Igor Pereira   |  igor93279039@hotmail.com

Jornalista

O DIA Alagoas

Yamaha contribuiu em 
ação educativa para 
motofretistas
A Yamaha participou, 
no dia 18 de setembro, 
da 3ª edição do Pit Stop 
Salva Vidas, realizado 
no Sambódromo do 
Anhembi, em São Paulo 
(SP). A ação é uma inicia-
tiva do Detran e faz parte 
do Programa Motofre-
tista Seguro, criado em 
2020. Entre as palestras e 
serviços disponíveis nos 
estandes de empresas e 
órgãos presentes na ação, a 
Yamaha com seus instru-
tores de pilotagem do YRA 
realizou demonstrações 
de técnicas de frenagem 
segura, apresentando 
como é uma frenagem 
errada e os benefícios de 
executá-la de maneira 
correta. Também reali-
zou no seu estande uma 
oficina educativa sobre 
ponto cego, colocando o 
motofretista ao volante de 
uma van para entender, de 
forma prática, a impor-
tância de se posicionar 
corretamente no trânsito 
com a sua moto e ter mais 
segurança enquanto 
trabalha nas ruas.“Ações 
como essas fazem parte de 
um trabalho constante da 
Yamaha, que já vem sendo 
feito ao longo dos últimos 
10 anos em prol do moto-
ciclista e do motofretista, 
porém sempre de forma 
independente. Dessa 
vez, é diferente. Tivemos 
a participação da autori-
dade de trânsito de forma 
sinérgica e integrada com a 
Yamaha”, declarou Afonso 
Cagnino, Gerente de 
Relações Institucionais no 
Grupo Yamaha Motor.

   DUAS  |  RODAS

CAOA Locadora passa a
contar com o Arrizo 5 elétrico

16º Salão da Mobilidade
Elétrica e Cidades Inteligentes
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Este é mais um texto que foi remetido por alunos do Curso de Especialização em Histó-
ria, ministrado no IFAL/Maceió. Trata das mudanças verificadas na produção cerâmica 
realizada na comunidade do Muquém. É um texto, como se pode ver, preliminar, mas que 
abre caminho para uma pesquisa de porte. Foi escrito por Maria Camila Nunes da Silva. Ela 
foi aluna da disciplina Formação do Espaço Alagoano, por nós ministrada naquele curso. 
Vamos repetir que a ordem da publicação do texto, obedece a sorteio. 

Vamos ler Maria Camila!
Um abraço,

Luiz Sávio de Almeida

Mudanças no artesanato da 
Comunidade do Muquém
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Sendo de nosso conhecimento, este deve ser um raro texto 
publicado por quilombola do Muquém, comunidade de vida 
tradicionalmente ligada ao artesanato com barro. Na área 
artística, teve como ícone, Dona Irineia, conhecida por suas 
belas criações. O quilombo foi certificado em 2005 e, como 
diz Ribeiro, em sua dissertação de mestrado apresentada ao 
Programa de Pós Graduação em Antropologia da UFAL, passou 
por um momento vexatório por causa da cheia de 2010.

Maria Camila Nunes da Silva é costureira por profissão 
e estudante matriculada no Curso de Especialização em 
História, ministrado pelo IFAL em seu campus Maceió.  Está 
preocupada em analisar as transformações acontecidas na 
comunidade e que afetam a vida dos quilombolas e, assim, 
decidiu perguntar sobre o que vem afetando negativamente 
a atividade de artesanato que era tradicionalmente desen-
volvida na comunidade: cerâmica utilitária e artística, com a 
primeira sendo afetada pela disseminação de utensílios feito 
com plástico ou alumínio.

Ela chega à conclusão que a afetação no mercado foi deter-
minante para a forte diminuição do artesanato como fonte de 
sustento da comunidade. Na verdade, é que se tenha afetado, 
por este viés, a todos os núcleos ceramistas populares, como 
se tem, por exemplo, no núcleo ainda ativo, do povo indígena 
Kariri-xocó, aldeamento de Porto Real do Colégio. Os presta-
mistas ajudaram a disseminar o plástico e o alumínio, inclusive 
a partir do crédito que concedem e, por outro lado, as mudan-
ças que se efetivaram na verdadeira instituição que eram as 
feiras possibilitaram que os produtos industrializados estives-
sem nas casas. 

Estas mudanças foram velozes. Há quem se lembre, como 
eu me recordo, da feira do barro na cidade de Penedo, a quanti-
dade de louça espalhada vinda de canoa rio abaixo e espalhada 
pelo chão da Rua da Praia,  pelos lados onde ficava o antigo 

Hotel dos Viajantes. Eram panelas, caçarolas, frigideiras, potes 
de diversos tamanhos e toda uma solenidade de compra acon-
tecia.

Bom, é ler este testemunho de dentro dos quilombolas.

RESUMO 
Este artigo faz uma reflexão sobre as mudanças ocorridas 

no sistema de produção e venda do artesanato na comuni-
dade quilombola Muquém, localizada no Estado de Alagoas. 
Busca investigar fatores precursores dos quais sucede a vul-
nerabilidade econômica dessa produção e como isso reflete, 
principalmente, na venda e perpetuação dos saberes e tradi-
ções da atividade ceramista da comunidade. 

Como instrumento metodológico e investigativo utili-
zou-se de entrevista estruturada, realizada com alguns afro-
descendentes da comunidade que produzem e vendem 
artesanatos, possibilitando, assim, a aquisição de dados im-
portantes para pesquisa e construção desse artigo através de 
uma abordagem qualitativa. Constata-se, a partir das entre-
vistas, que dentre outros fatores pertinentes que influenciam 
na vulnerabilidade econômica do artesanato, observa-se a di-
minuição do interesse no mercado, a forte presença do arte-
sanato apenas como valor cultural e não mais utilitário, des-
valorização da mão-de-obra, desistência da geração atual dos 
afrodescendentes, falta de formalização e do regulamento do 
trabalho. Sendo assim conclui-se que a produção do artesa-
nato requer uma valorização social e econômica, embasado 
em políticas de fomento que possibilitem a visibilidade desse 
trabalho e dos artesãos.

Palavras chaves: Artesanato; Comunidade quilombola; 
Economia; Vulnerabilidade. 

INTRODUÇÃO    
A comunidade Muquém é um território afrodescendente 

e, dentre as suas diversas práticas de trabalho, tem a produção 
do artesanato com argila como importante recurso  econômi-
co, presente desde o início de sua formação. Essa produção 
foi a principal fonte de renda, quando se fabricavam panelas, 
potes, esculturas, entre outros objetos. Tais produções eram 

comercializadas e possibilitavam o sustento das famílias dos 
artesãos.  Com o advento das mudanças ocorridas no meio 
social, repercutindo assim na produção dos artesanatos fei-
tos com argila, em especial as peças utilitárias, uma vez que 
foram lançados no mercado  produtos que substituíram esses 
artefatos, a exemplo das peças feitas com alumínio, decaiu a  
venda dos produtos feitos com o barro. Assim como este, exis-
tem outros fatores que impulsionaram a vulnerabilidade da 
produção do artesanato na comunidade atualmente.

Comunidade quilombola, artesanato e renda
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Nessa perspectiva, este artigo busca analisar 
quais os fatores que antecederam a vulnerabilida-
de da produção do artesanato como fonte econô-
mica na comunidade do quilombo Muquém-AL. 
Estamos, portanto, a discutir estes  fatores sociais  
e vamos em busca, também,  da identificação de 
sinais que demonstram as mudanças aconteci-
das.

Decidimos conversar com a comunidade, em 
busca de indicações e respostas; neste caminho, 
realizamos entrevistas com 03 (três) afrodescen-
dentes da comunidade que produzem e vendem 
artesanatos. Eles foram escolhidos devido à re-
presentatividade que possuem na comunidade. 
Para fundamentar os achados resultantes da en-
trevista, utilizou-se ainda discursos de autores 
que abordam a temática, por meio de pesquisa 
bibliográfica. 

A PRODUÇÃO ARTESANAL 
NA COMUNIDADE QUILOMBOLA 
Acerca da prática artesanal em comunida-

des quilombolas, saliente-se que são frequen-
tes, seja ela familiar ou comunitária. O conhe-
cimento e a prática são transmitidos de geração em 
geração, o que possibilita a esses espaços tornarem-
se únicos, singulares.  Muitos quilombolas retiram 
da produção dos artefatos o sustento das famílias por 
gerações, agregando, diante dos saberes e tradições, as 
estratégias de sobrevivência, forma de trabalho 
e, consequentemente, a aquisição de dinheiro, 
como cita Pirillo Ramos (2013).

As especificidades da 
produção artesanal de 
tradição são construí-
das ainda no berço, pelo 
artesão. Muitas vezes, 
inserir-se no grupo que 
realiza aquela produ-
ção, além de significar 
compartilhar um saber, 
significa adquirir uma 
identidade e estabele-
cer um sentimento de 
comunidade, sendo que 
o artesanato tem a ca-
pacidade de diferenciar 
o grupo e lhe conceder 
um status único. Todo 
artesanato apresenta 
uma relação dialética 
com a cultura, ou seja, 
é um produto e um pro-
dutor do universo dos 
saberes e fazeres e das 
próprias estratégias de 
sobrevivência, um elo 
de pertencimento, um 
componente do senti-
mento de comunidade. 
O artesanato tradicional 
tem por características 
agregar memórias, co-
nhecimentos estabele-
cidos, compartilhados 
e transmitidos entre vá-
rias gerações. (PIRILLO 
RAMOS, p 50. 2013)

Diante disso, a maioria dos artesãos come-
çou a observar pais ou avós a produzirem e per-
petuar a tradição desde muito cedo; e devido 
à falta de acesso à escola, e à necessidade de 
trabalho, veem no artesanato a única fonte de 
renda (FREITAS, 2017), como no caso da senho-
ra M.D.C.1 que desde cedo aprendeu o ofício da 
produção da panela de barro na comunidade 
Muquém:

Muquém ficou conhecido pela 
produção com o barro, nesse lugar ti-
nha muitos artesãos. Minha mãe era 
louceira, eu comecei a trabalhar com 
8 anos de idade, comecei a fazer os 
bolos de barro e ajudava minha mãe 

a fazer os bolos, para fazer cuscuzei-
ra e papeira ou era panela. Nasci no 
barro e vou morrer no barro, só dei 
uma parada porque estou doente e 
não consigo tirar o barro no barreiro, 
e lá tá tudo alagado porque tá cho-
vendo nessa época, aí se torna difícil. 
(M.D.C., 70 anos)

Desse modo, os saberes tradicionais configu-
ram um significado único de preservação histó-
rica e identitária de um lugar, e são uma carac-
terística diferenciada de um determinado espaço 
social: 

Juntamente com o artesanato 
nascem diferentes culturas que 
ajudam o homem a transmitir 
os saberes construídos histori-
camente. Tais saberes buscam 
preservar a história particular de 
uma família, de uma geração, de 
uma cidade, de uma fazenda, de 
uma região e de um país (SILVA e 
SANTOS, p.07, 2016).

RESULTADO E DISCUSSÃO
A comunidade remanescente do Quilombo 

Muquém está localizada a 5 quilômetros do cen-
tro da cidade de União dos Palmares, no estado de 
Alagoas; conta com 700 habitantes afrodescen-
dentes distribuídos em 174 famílias, que carregam 
suas origens, costumes e crenças que tornam esse 
lugar singular. É  reconhecida pela Fundação Palmares 
como uma das principais comunidades descendentes do 
Quilombo dos Palmares.

Nela, a produção do artesanato pode ser  sub-

dividida – a cultura do barro – em dois ramos. O 

primeiro é a fabricação dos produtos utilitários, 

como potes, panelas, jarros, cuscuzeiras e quarti-

nhas. Essas peças eram vendidas em feiras livres 

das cidades do Estado de Alagoas e Pernambuco. 

Esse ramo de produção era basicamente traba-

lhado por mulheres, desde a retirada da matéria-

-prima nos barreiros2 até a etapa da venda, exce-

to as de pisar a argila até o ponto de uma massa 

pastosa\macia e na queima em fornos a lenha, 

que era exclusivamente um trabalho masculino, 

já que exigia força. 

O segundo ramo do artesanato é de peças ar-

tísticas;  essa produção servia apenas para fins 

religiosos. As pessoas interessadas encomenda-

vam tais peças para pagar promessas a santos ou 

outras entidades religiosas, na maioria das vezes 

dentro da própria comunidade. Nesta perspecti-

va, a produção do artesanato tornou-se a princi-

pal fonte econômica para a subsistência dos afro-

descendentes, chegando a ter 85 artesãos entre 

homens e mulheres quilombolas. 

Com o advento dos produtos industrializados, 

o artesanato feito com argila produzido na co-

munidade tornou-se vulnerável, principalmente 

no que se refere à comercialização. Veio a con-

corrência de  produtos de alumínio e plástico,  

interferindo sobremaneira nos critérios de dura-

bilidade e resistência. Muitos artesãos deixaram 

de fabricar, alegando o baixo retorno financeiro, 

principalmente no primeiro ramo. O segundo foi 

se renovando ou se readaptando, deixando de ser 

usado para fins religiosos.
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COMPRE autores alagoanos na Quilombada.

Atualmente existem apenas 7 (sete) artesãos 
atuantes na comunidade;  muitos deixaram de 
fabricar as peças por não terem mais condições 
físicas para aguentar o trabalho manual de reti-
rar a matéria-prima do solo, manusear a argila 
dando forma e esculpindo o barro, estar no pro-
cesso de queima da peça utilizando os fornos 
tradicionais até que elas cheguem à etapa final, 
a de venda. Outro fator que leva à desistência 
refere-se à baixa valorização do artesanato nos 
dias atuais. Como afirma dona G.N.S.1 que res-
salta a falta de valorização da parte dos com-
pradores:

A gente faz panela, essas paneli-
nhas assim, mas não dá para a gen-
te sobreviver, aí as pessoas olham a 
panela que custa 30 reais e querem 
que a gente venda por 20 ou 15 reais, 
elas ainda pedem desconto. En-
tão não dá para a gente sobreviver. 
(G.N.S, 49 anos)

As transformações sociais, modificações do 
espaço e a inserção da modernização, causa-
ram grande impacto no artesanato local, ge-
rando, como estamos a repetir, a diminuição do 
número de artesãos, como também a diminui-
ção da procura por peças de argila e isto pode 
ser observado ainda na fala da dona G.N.S.:

A tecnologia que avançou e as 
pessoas não estão mais na procura 
de panela de barro porque já tinha 
panela de pressão que é mais fácil 
e facilita, tem os fornos elétricos, o 
forno micro-ondas que também fa-
cilita, as pessoas não querem mais 
beber água numa moringa porque 
já tem a garrafa térmica, os filtros 
que já sai a água tratada e isso 
afetou a vendagem do artesanato 
do barro. Outro motivo que afetou 
é que as pessoas não estão mais 
acreditando na argila, eles faziam 
promessas, iam para Flexeiras, em 
Juazeiro, e vamos supor assim eles 
acreditavam muito, as pessoas mais 
velhas quando eles tinham uma dor, 
faziam promessa para melhorar e 
em troca eles mandavam fazer uma 
peça de argila e levavam para esse 
lugar santo para pagar promessa. 
Eles tinham muita fé, atualmente 
existem poucos pedidos sobre isso. 

Outro ponto citado pelos entre-
vistados reflete no desinteresse da 
geração atual dos afrodescenden-
tes na perpetuação dos ofícios com 
argila. Os adolescentes não vêem a 
produção do artesanato como fon-
te de renda, como expressa a fala 
do seu J.E.B.S.2:

Antigamente tinha muitos ar-
tesãos, mas os mais velhos foram 
morrendo e a juventude não se in-
teressa. As pessoas mais novas não 
querem nada com o artesanato, 
dá muito trabalho para produzir. 
(J.E.B.S., 55 anos)

O entrevistado cita ainda a falta de uma or-
ganização consistente por parte da comunida-
de, ou seja, a união dos afrodescendentes em 
querer dar visibilidade novamente à produção 
como fonte de renda: 

Eu acho, pelo meu ponto de vis-
ta, no meu caso e no caso de outras 
pessoas, eu não vejo a cultura daqui 
do Muquém como um ponto fixo de 
salário, mas sim um complemento 
da renda. Eu me preocupo com a de-
gradação desse artesanato e mesmo 
assim, quando a gente percebeu que 
tava caindo, a gente não teve inte-
resse. Era pra gente ter se juntado, 
como o Sebrae queria, o Sebrae ficou 
aqui trabalhando na comunidade 
durante 8 anos. Era para a gente ter 
saído do individualismo para a as-
sociação ou cooperativa e hoje não 
teria esse motivo. As vezes quero cul-
par o governo pelas mordomias que 
ele dá, mas retiro minhas críticas 
porque muitas vezes a gente mesmo 
não dá valor. (J.E.B.S., 55 anos)

  Atualmente o artesanato produzido é ven-
dido apenas na própria comunidade, nas resi-
dências dos próprios artesãos ou, em alguns ca-
sos, destina-se as peças para o galpão ao serem 
comunicados das visitas de turistas em deter-
minados dias. Como relata dona G.N.S.: 

Olha, a gente não leva para ven-
der na feira porque na feira não 
dá muito lucro só trabalho pra le-
var e trazer pra casa as vezes nem 
compensa, depois que chegou esses 

fogões a gás e a panela de alumí-

nio, as pessoas não querem mais 

comprar  panelas de barro, querem 

apenas para enfeitar, não para cozi-

nhar nelas. Prefiro vender aqui em 

casa mesmo. (G.N.S., 49 anos)

A comercialização dos utilitários não mais 

está sendo feita nas feiras livres por conta da 

diminuição da procura por compradores locais 

e atravessadores (pessoas que compravam para 

revender em outros Estados brasileiros). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ressalta-se que o artesanato na comunidade 

Muquém foi um dos principais recursos econô-

micos que possibilitou a geração de renda com 

a produção dos mais diversos tipos de peças. 

O citado trabalho artesanal além de configurar 

uma importante expressão de indústria criati-

va, era meio de sobrevivência, principalmente 

para as famílias de baixa renda. Entretanto, fica 

evidente a vulnerabilidade que vive. 
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