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ANTÔNIO NOYA RECEBE

Medalha do Mérito Judiciário das mãos do desembargador Fernando Norberto
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Antônio Noya é homenageado 

com medalha pelo TJ/PE

Gás de cozinha já ´torra´
10% do salário mínimo

A p ó s  c o n s e c u t i v o s 
aumentos, o botijão de gás já 
chega a custar 10% do salá-
rio mínimo. O levantamento 
se refere ao Rio de Janeiro, 
conforme o jornal Extra, mas 
é uma realidade Brasil afora. 
Em Alagoas, o botijão de gás 
é vendido entre R$ 80,00 a 
R$ 105,00. Isso faz com que, 
quem está desempregado, 
por exemplo, recorra à lenha 
para cozinhar. No Rio, o 
Governo do Estado tem um 

programa de transferência 
de renda específico para a 
compra do gás de cozinha. 
O Governo Federal anunciou 
um socorro de R$ 400 milhões 
para a população mais neces-
sitada. Isso representaria um 
impacto de apenas 2% desse 
universo de pessoas que não 
têm condições de comprar 
o botijão de gás. Por aqui, 
ainda não foi anunciado 
nenhum programa neste 
sentido.   Página 5

COM A ALTA DO PREÇO DO PRODUTO NO PAÍS, A ALTERNATIVA PARA MILHÕES DE BRASILEIROS É COZINHAR À LENHA                                                          

Renan Filho
é o fiel da 

balança para 
eleições/2022
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MILHÕES DE BRASILEIROS

Estão recorrendo ao fogo à lenha para cozinhar o pouco que conseguem comprar, para se alimentar; situação é grave

   FUTEBOL

Campeonato da 2ª Divisão 

chega à fase do mata-mata

   HONRARIA
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LUCIANO HANG fez bem o papel de bobo da corte na CPI da Covid-19 no Senador                                         

2 O DIA Alagoas

Expressão

EDITORIAL

O entusiasmo de alguns grupos contra evidências 

científicas vai além de questões ideológicas e políticas e 

desembocam, na realidade, em interesses econômicos 

e vaidade pessoal. Os depoimentos na CPI da Covid-19 

no Senado, do empresário Luciano Hang e da advogada 

Bruna Morato, representando médicos dissidentes do 

plano Prevent Senior, comprovam exatamente isso:  a 

aposta na ignorância é um bom negócio. 

Os dividendos são, desde o prestígio junto ao governo, 

cujo o negacionismo científico é uma política de 

Estado, até a redução de custos hospitalares, com a 

adoção de medicamentos, cuja eficiência para a doença 

não existem. Dessa mistura, onde o governo patrocina 

personagens caracterizados como verdadeiros bobos 

da corte, como destacado pelo senador Renan Calhei-

ros, relator da comissão, até “parcerias” com o chamado 

gabinete paralelo, não se pode esperar outro resultado a 

não ser as questões de mercado se sobrepondo à vida. 

Embora Calheiros não tenha denominado quem seria 

um desses personagens, a internet elegeu o dono da 

Havan, como a figura das cortes medievais. Mas não se 

pode confundir o artista da idade média, que detinha 

habilidades e divertia a corte, com tipos como Hang, 

que utilizam suas “habilidades” para distrair e tirar 

o foco dos graves problemas que o país enfrentam. 

Ele presta um desserviço ao usar seu prestígio como 

empresário e “financiar” o discurso negacionista. 

Mas a CPI está atenta e não tem visto nenhuma “graça” 

na atuação do empresário. Hang é apenas um dos 

representantes do setor produtivo que defende a 

política negacionista de Bolsonaro. Triste comprovar 

que empreendedores renomados tenha uma visão tão 

estreita, quando o assunto é o interesse público.  Nesta 

mesma linha de descaso com a vida foi, o revelador 

depoimento de Morato. Ela representa os médicos que 

acusam o plano de saúde Prevent Senior de uma série 

de irregularidades durante a pandemia da Covid-19. Na 

denúncia consta, entre outros, a prescrição de remédios 

sem eficácia e a ocultação das mortes pela moléstia. 

Materializando todo o descaso com a saúde pública 

um pacto negacionista teria ocorrido com o chamado 

gabinete paralelo, responsável por orientar Bolso-

naro no enfrentamento da doença. Essa mistura entre 

figuras proeminentes do empresariado nacional, que 

usam o poder  econômico para combater as medi-

das de segurança contra a doença, e profissionais da 

saúde, que se revestem de suposta competência para 

questiona as evidencias científicas, é o próprio caos. É 

a ignorância elevada a sua condição máxima: a idiotia.  

A busca pelo resultado financeiro  e a ilusão em uma 

imagem de destaque, são as forças motrizes que impul-

sionam essas pessoas. Nesse espetáculo grotesco a vida 

é apenas um detalhe, sem muita importância.

A aposta na ignorância
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EXPEDIENTE

Com o retorno das aulas no sistema híbrido das escolas 
do Estado de Alagoas, muitos estudantes ainda optaram por 
permanecer 100% remotos, alegando que ainda não têm 
segurança para estar em um ambiente, que inevitavelmente, 
aglomera as pessoas. As instituições de ensino adotaram os 
protocolos de segurança necessários para o retorno híbrido.

Passeando pelo pátio de uma de nossas escolas da rede 
estadual, que atende estudantes do Ensino Fundamental II, 
o que presenciamos são formação de grupos nos corredo-
res, conversas com distanciamento zero, máscaras abaixo 
do nariz, uso de bebedores de água diretamente na boca, 
abraços, apertos de mão, troca de material escolar... Por 
mais que os profissionais da escola estejam “vigiando” seus 
estudantes, é humanamente impossível controlar a todos. 
Mesmo com o trabalho incansável de conscientização sobre 
os perigos da pandemia e da contaminação, a maioria dos 
adolescentes não parece ter nenhum tipo de preocupação 
iminente. Antes de adentrar aos muros da escola, esses 
adolescentes e jovens, em sua esmagadora maioria, estão 
despreocupados em manter os protocolos de segurança. 
Quando questionados, justificam que já foram vacinados e 
que a pandemia já acabou.

Mesmo com a escola se dedicando intensamente em 
manter a segurança de seus estudantes, muitos deles estão 
no anonimato. Na tentativa de busca ativa escolar, gestores, 
articuladores, coordenadores, professores e funcionários 
em geral tentam resgatar esses estudantes para as aulas 
híbridas/presenciais. Fazem ligações, enviam mensagem 
para grupos de WhatsApp, pedem divulgação nas mídias 
sociais através de postagens incentivadoras, contam com 
a solidariedade de estudantes que têm muitos seguidores 
em determinadas plataformas e solicitam divulgação. Há 
também visitas às casas dos estudantes que moram nas 
adjacências e aos que são encontrados nas ruas do bairro ou 
nos transportes coletivos recebem um chamado especial de 
retorno. Há também o serviço de som que percorre as ruas e 
bairros vizinhos.

Como profissionais da educação, estamos fazendo o 
máximo possível para trazer nossos estudantes de volta à 
sala de aula, com o compromisso de segurança e seguindo 
todos os protocolos sanitários. ESTUDANTES, a escola, 
espaço de construção do conhecimento e conscientização, 
vos espera. 

VOLTEM! Estamos de portas abertas!

Busca ativa escolar

   ARTIGO  |  Elly Mendes *

* ellymendes71@gmail.com



“O MANDATO acaba, as obras ficam”, afirma o chefe do Executivo de AlagoasPoder

A um ano das eleições 
e seis meses da sua grande 
decisão, o governador Renan 
Filho (MDB), prefere trabalhar 
cada vez mais por Alagoas a 
falar sobre as eleições de 2022. 
Um mandato, para ele, é uma 
tarefa histórica e deve deixar 
um legado positivo, promis-
sor, mesmo que termine um 
pouco antes do fim. 

“O mandato acaba, as obras 
ficam”, costuma dizer, quando 
questionado sobre se abrevia 
ou não sua saída do cargo de 
governador. Sua assessoria 
diz que o momento é de acele-
rar os trabalhos e entregar as 
obras que estão para ser inau-
guradas. 

“Digamos que o time 
está ganhando e o clima é de 
otimismo”, resume o secretá-
rio estadual de Comunicação, 
jornalista Enio Lins. Aproveito 

a oportunidade e pergunto: 
como o governador vê o 
quadro político eleitoral atual? 
“Com os olhos no futuro”, 
respondeu Enio Lins. 

Vejo que não adianta insis-
tir, o governador não quer 
colocar a carroça na frente dos 
bois, afinal muita água ainda 
vai rolar por baixo dessa ponte. 
Enquanto isso, a indefinição 
persiste e provoca especula-
ções de toda sorte. Dizem até 
que ele foi convidado para ser 

o vice de Lula na disputa presi-
dencial de 2022. 

A hipótese mais provável 
é que ele deixe o Governo até 
abril do ano que vem para se 
candidatar ao Senado. Com 
isso, a Assembleia Legislativa 
escolhe e indica seu sucessor, 
para cumprir um mandato 
tampão até dezembro de 2022. 

Marcelo Victor (PSL), 
presidente da Assembleia, e a 
deputada estadual Jô Pereira 
(MDB) são os nomes mais 

cotados para o cargo de vice 
e o mandato tampão. Mas já 
surgem outros pretendentes: 
o deputado estadual Paulo 
Dantas, que lidera um grupo 
político forte no Sertão, está no 
páreo. Apesar da escolha ser 
prerrogativa do Legislativo, o 
Executivo também interfere, 
politicamente. Afinal, depen-
dendo do indicado, o gover-
nador terá que avaliar com 
cautela se deixará o mandato 
antes do tempo.

DECISÃO DO GOVERNADOR, se deixa ou não o governo antes do fim do mandato, deve definir o quadro sucessório majoritário

Renan Filho é fiel da balança 
nas eleições do ano que vem

N O PÁREO

Rodrigo Cunha e JHC observam atentamente o cenário e não descartam candidatura

ESCOLHA DIFÍCIL

Se Renan Filho resolver se candidatar, governador-tampão está nas mãos de Vitor
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Ricardo Rodrigues
Repórter

Collor quer ser vice 
de Bolsonaro ou 
disputar o Senado

O senador Fernando 
Collor (Pros) também vive um 
dilema: ser candidato à reelei-
ção ao Senado ou aceitar o 
convite para ser candidato a 
vice de Bolsonaro. De acordo 
com assessores, o convite teria 
sido feito semana passada, na 
visita de Bolsonaro a Alagoas.

As aparições dos dois nas 
mídias sociais provocaram 
reações de todo nível, mas 
sempre de forma positiva entre 
os apoiadores de Bolsonaro. 
Por isso, o nome de Collor vem 
sendo apontado como prová-
vel candidato a vice na chapa 
governista. O ex-presidente 
ainda não se decidiu, mas 
gostou de ter seu nome citado 
como vice de Bolsonaro. 

Arthur Lira é outro que está 
aguardando uma definição 
do quadro presidencial, para 
poder melhor se posicionar. 
O apoio dele deve ser decisivo 
tanto para o candidato da situ-
ação como de oposição. Em 
2022, Arthur Lira deve atuar 
como protagonista, até porque 
é presidente da Câmara e 
um dos principais aliados de 
Bolsonaro. Depende dele a 
colocação ou não do impeach-
ment do presidente em pauta. 

JHC também vive o seu dilema
O prefeito JHC (PSB) vive 

o mesmo dilema de Renan 
Filho. A exemplo do governa-
dor, ele ainda não sabe se abre-
via em dois anos o mandato 
de prefeito de Maceió, para 
disputar o governo do Estado 
nas eleições de 2022. Sua 
assessoria preferiu silenciar, 
solenemente, quando ques-
tionada se JHC iria cumprir o 
mandato de prefeito até o fim 
ou se será candidato nas elei-
ções vindouras. 

Caso deseje disputar a 
sucessão de Renan Filho, JHC 
terá que renunciar até abril ao 
cargo, deixando a vaga para 
o vice, Ronaldo Lessa (PDT), 
outro nome que também vem 
sendo citado como candidato 
ao Governo de Alagoas. 

Nem mesmo o sena-
dor Rodrigo Cunha (PSDB), 
outro forte pré-candidato, 
quis assumir sua candidatura 
ao governo. Mas, ele já disse 
que não há nenhum impedi-
mento nesse sentido. Para o 
senador é uma honra ter seu 
nome lembrado como pré-
-candidato à disputa do Palá-
cio República dos Palmares. 

Além dos aspectos políti-
cos locais, a conjuntura nacio-
nal também deve ser levada 
em consideração para a defi-

nição do quadro eleitoral, em 
Alagoas. As escolhas das candi-
daturas majoritárias, da situa-
ção e da oposição, dependem e 
muito da corrida presidencial, 
principalmente se a disputa 
pelo Palácio do Planalto se 
mantiver polarizada. 

Numa eleição imprevisí-
vel como essa, a disputa além 
de renhida será histórica, do 
ponto de vista ideológico. Nos 
Estados, os candidatos ao 
governo vão pensar duas vezes 
em que palanque subir. 

Se subir no palanque de 
Jair Bolsonaro (sem partido), 
estará sujeito a sofrer o 
desgaste do governo federal e 
sua política negacionista. Se 
estiver no palanque de Lula 
ganha o apoio das forças de 
oposição, mas pega uma briga 
com os fanáticos bolsonaristas 
e suas milícias digitais, espe-
cializadas em fake news. 

O clima que se avizinha é 
de eleição presidencial pola-
rizada e como tal, tudo pode 
acontecer. 

Até porque, a chamada 
terceira via, representada por 
nomes como Ciro Gomes 
(PDT) e João Dória (PSDB), 
não empolga. Parece que o 
eleitor estará fadado a votar em 
Lula ou Bolsonaro. 



MEDALHA é alusiva à celebração dos 200 anos de criação da corte pernambucanaEstado

HONRARIA Alagoano é coordenador de Comunicação da Santa Casa de Maceió e editor-chefe da Revista Turismo & Negócios

TJ Pernambuco homenageia
o jornalista Antonio Noya

O jornalista Antonio Noya, 
coordenador da Assessoria de 
Comunicação da Santa Casa 
de Maceió e editor-chefe da 
Revista Turismo & Negócios, 
recebeu, na tarde da quarta-
-feira passada, a Medalha 
Comemorativa do Mérito 
Judiciário, alusiva à celebra-
ção dos 200 anos de criação 
do Tribunal de Relação de 
Pernambuco. A honraria foi 
entregue pelo presidente 
do Tr ibunal  de  Just iça 
de Pernambuco ( TJPE), 
desembargador Fernando 
Cerqueira Norberto dos 
Santos, no Restaurante Veni 
do Hotel Jatiúca.

“ Pa r a  c e l e b r a r  e s t e 
momento histórico, deci-
dimos homenagear 200 
personalidades que tenham 
ligação com nosso tribunal 
ou seus dirigentes. Antonio 
Noya, um amigo com quem 
estudei na faculdade de 
Direito, é um expoente em 
Alagoas pelo trabalho que 
desenvolve como jornalista. 
Sua personalidade marcante, 
com a capacidade de fazer e 
preservar amigos, além de 
se notabilizar sem se expor. 
É um homem que tem uma 
vida profundamente dedi-

cada à sua profissão”, disse o 
presidente do TJPE, desem-
bargador Fernando Norberto. 

Noya atua há 17 anos na 
Santa Casa de Maceió como 
responsável pelo relacio-
namento com a imprensa; 
desde 1991, ele é editor-chefe 
da Revista Turismo & Negó-
cios, veículo que leva o nome 
de Alagoas além das fron-
teiras do Estado e que está 
sendo reformulado. “Sou de 
Santana do Ipanema, cidade 
do Sertão de Alagoas, e esta 
medalha tem um peso muito 
grande em minha vida, pois 
mostra que os caminhos que 
escolhi me levaram na dire-

ção correta. Sou muito grato 
a Deus e a todas as experi-
ências que Ele me propor-
cionou. Em meus 80 anos, 
vivi grandes emoções, e esta, 
sem dúvida, foi uma das mais 
marcantes”, afirmou o home-
nageado. 

C o n v i d a d a  p a r a  o 
evento, Maria Cecília Pontes 
Carnaúba, promotora de 
Justiça de Alagoas e douto-
randa em Ciências Jurídico/
Políticas na Faculdade de 
Direito da Universidade de 
Lisboa, destacou as qualida-
des do homenageado. “Me 
encantam as criaturas que 
desenvolvem em si a habi-

lidade da pacificidade cora-
josa. Essas são resilientes e 
determinadas ao crescimento 
interno e externo. Ontem foi 
dia de comemorar o reconhe-
cimento da beleza da perso-
nalidade do amigo Antonio 
Noya. Deram-lhe um título 
de valor pelo seu trabalho de 
jornalista honesto, compe-
tente, verdadeiro e também, 
em homenagem à sua sapi-
ência em ser amigo, e ainda 
como mostra de respeito à 
dignidade com que constituiu 
e mantém sua linda família. 
Sei que o caminho que ele 
trilhou até aqui foi estreito, 
mas sua crença no amor de 
Deus lhe deu todos os instru-
mentos para a vitória”, disse.

A solenidade seguiu 
as diretrizes de segurança 
sanitária contra a covid-19 
e contou com as seguintes 
presenças: Adelson Miranda 
(cardiologista),  Afrânio 
Lages (empresário), Airles 
Miranda (engenheiro), André 
Granja (juiz federal), Carlos 
André de Mendonça Melo 
(superintendente de Infra-
estrutura da Santa Casa de 
Maceió), Carlos Palmeira 
(presidente da ABAV/AL), 
Cristiano Simplício (gerente-

-geral do Jatiúca Hotel & 
Resort), Leopoldo Oliveira 
(executivo), Paula Sarmento 
(diretora da MEP Eventos 
e Turismo), Rodolfo Gatto 
(juiz de Direito), Sílvio Melo 
(gerente da Gestão de Pessoas 
da Santa Casa de Maceió), 
Fábio Farias (empresário) e 
família, Noaldo Dantas Filho 
(consultor de planejamento 
estratégico), Marcos Vieira 
(superintendente do Sebrae), 
e de Júlio César Souza Pereira 
(engenheiro) e família.

Histórico
Fundado antes da Inde-

pendência do Brasil, o Tribu-
nal de Justiça de Pernambuco 
era subordinado ao Governo 
do Reino e tratava das leis da 
administração da Justiça e de 
questões referentes à segu-
rança pessoal e aos direitos 
de propriedade. O TJPE foi o 
quarto tribunal a ser implan-
tado no País e o último do 
período colonial. Antes, o 
TJ da Bahia, o primeiro da 
nação, tinha a jurisdição 
sobre Pernambuco. Na atual 
gestão, o prédio passou por 
reformas para dar mais cele-
ridade ao trabalho e melhorar 
o atendimento ao público.
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FERNANDO NOBERTO 

 entrega a Medalha Comemorativa do Mérito Judiciário para Antonio Noya



VENDAS NAS DISTRIBUIDORAS caíram, em média, 50% após as altasMercado

Após consecutivos aumen-
tos, o botijão de gás já chega a 
custar 10% do salário mínimo 
no Rio de Janeiro, o que faz 
com que muitas famílias o 
utilizem apenas em situações 
específicas, como em dias de 
chuva ou para preparos rápi-
dos, como um café. Nos outros 
momentos, a lenha é a solução 
mais barata para cozinhar.

Quem ainda tem condi-
ções de apertar o orçamento 
para não deixar faltar o item 
reclama de pagar até R$ 111 
pelo GLP. E mesmo os revende-
dores já vêm sofrendo impac-
tos, tendo que se desdobrarem 
para manter o negócio.

A dona de casa Andrea 
Rodrigues, 52, que mora em 
Nilópolis e tinha hábito de 
fazer “comida fresca” todos os 
dias, decidiu trocar o jantar 

por lanches feitos de pão inte-
gral, salada, atum ou queijo, a 
fim de economizar. 

“Antes, eu cozinhava duas 
vezes por dia. Agora, só faço 
comida no almoço mesmo”, 
conta.

Desde janeiro, o preço 
médio do botijão de gás para o 
consumidor subiu quase 30%, 
segundo a Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), o que 
equivale a cinco vezes a infla-
ção acumulada no período. 

Na última semana, o valor 
máximo registrado pela ANP 
na cidade do Rio de Janeiro 
foi de R$ 102. No entanto, 
um levantamento do EXTRA 
encontrou o produto por até 
R$ 111,90.

Queda de 50% 
nas vendas
Os revendedores também 

têm sofrido com os ajustes 

anunciados pela Petrobras. 
Natália Rodrigues, 30, admi-
nistradora do galpão Copa-
gaz, em Bonsucesso, na Zona 
Norte da capital, calcula que, 
entre 2020 e 2021, as vendas 
caíram 50%. 

Para reduzir os custos, 
a distribuidora, que dava 
panos de pratos para os clien-
tes a cada compra, suspen-

deu os brindes. Agora, o 
estabelecimento investe em 
panfletagem para alavancar 
o negócio.

Escolta armada
Proprietár io  de uma 

revenda de gás em Nova 
Iguaçu, na Baixada Flumi-
nense, Fábio Moreira vende 
o botijão por R$ 85, no depó-

sito, e R$ 93, com entrega.
Ele afirma que a elevação 

nos preços dos combustíveis 
também pressiona o caixa da 
empresa. 

Somado a isso, ainda há 
custos com a segurança dos 
botijões, que viraram alvo de 
criminosos. 

“O combustível que eu 
gasto para buscar o GLP em 
Caxias e levar na casa do 
cliente encarece a operação. 
Ainda tenho que gastar com 
escolta armada, o que eu não 
precisava fazer há alguns 
anos”,  lembra Moreira.

“Até o botijão vazio ficou 
mais caro. Dois anos atrás, 
eu pagava R$ 55, agora custa 
R$ 240. Se um cliente quer 
comprar o botijão completo, 
eu falo que não tenho e só 
faço a recarga. Fico até com 
vergonha de cobrar mais de 
R$ 300 pelo produto”, disse o 
comerciante.

AJUDA DO ESTADO E DA UNIÃO será insuficiente para atender a população que é obrigada a usar lenha

Botijão de gás já chega a 10% 
do salário mínimo, no Rio

Letycia Cardoso
Fonte: EXTRA

Apenas R$ 3 de redução não ajuda
O programa SuperaRJ 

— criado pelo governo do 
estado durante a pandemia 
como um programa de renda 
mínima para a população 
de baixa renda e desempre-
gados — terá uma cota extra 
destinada exclusivamente 
para compra de botijão de 
gás (GLP), conforme a Lei 
9.383/2021, aprovada pela 
Assembleia Legislativa (Alerj) e 
sancionada recentemente. No 
entanto, segundo a Secretaria 
de Desenvolvimento Social e 
Direitos Humanos, o processo 
encontra-se em período de 
regulamentação e não tem 
data para ser implementado.

No âmbito federal, nos 
últimos meses, Bolsonaro 
transformou o preço de 
combustíveis e do gás natu-
ral em ponto focal de seus 
discursos, culpando gover-
nadores pelo alto preço. Na 
quarta-feira passada, ele suge-
riu que caso fosse aprovada a 
venda direta de gás de cozinha 
e se os impostos fossem zera-
dos, o preço poderia cair pela 
metade. O presidente ainda 
destacou que, no início de 
2021, zerou o PIS/Cofins que 
incidia sobre o combustíveis. 

Para o Sindicato Nacional 
das Empresas Distribuidoras 
de Gás Liquefeito de Petróleo 
(Sindigás), a medida é insufi-
ciente por reduzir apenas R$ 
3 do preço cobrado do consu-
midor tendo, em contra-

partida, uma renúncia fiscal 
muito grande.

Também na quarta-feira 
passada, a Petrobras infor-
mou que vai destinar R$ 300 
milhões para a criação de um 
programa social de apoio a 
famílias em situação de vulne-
rabilidade social, para garantir 
que tenham acesso a insumos 
essenciais, com foco no gás 
de cozinha. A ideia é criar um 
fundo com a participação de 
outras empresas da indústria 
de óleo e gás.

Dias antes, o presidente da 
estatal, Joaquim Silva e Luna, 
havia dito que não caberia à 
empresa ações para subsi-
diar o preço do botijão de gás, 
ressaltando que a Petrobras 
recebe 48% do valor do botijão 
de 13kg.

Tendência de alta 
do barril do petróleo
Tiago Sayão, professor 

de economia do Ibmec/RJ, 
considera difícil afirmar que 
a política vai bastar por haver 
uma tendência de elevação 
do preço do barril de petró-
leo no cenário internacional, 
o que pode continuar pres-
sionando os preços dos deri-
vados internamente. Além 
disso, ele aponta as incertezas 
políticas e econômicas como 
fatores que contribuem para 
oscilações na taxa de câmbio, 
tornando a moeda brasileira 
ainda mais desvalorizada.
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OS MAIS POBRES 

têm que recorrer à lenha por causa dos valores abusivos do GLP



ESTILO
QUEM investe na FÉ não precisa contar com a SORTE.

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista Social

Sociedade com

IN FAMÍLIA | 

Empresário 

Emerson 

Colibrir em 

um clic 

+QESPECIAL 

com seus 

herdeiros 

Júlia Garielly e 

Emerson 

Pereira. 

#aplausos

APLAUSOS | 

Ilustrando a 

coluna deste 

domingo, o 

elegante casal 

Ricardo 

Nezinho e 

Suely Mara, 

são destaques 

+QVIP do Agreste 

alagoano. 

#luxototal

  OUTUBRO 
ROSA
Esta campanha é a mais 
conhecida de todas, dedicada 
à conscientização do câncer 
de mama. Foi criada nos Esta-
dos Unidos, nos anos 1990, 
com apenas alguns estados 
fazendo ações isoladas sobre 
o tema. Agora, a campanha é 
mundial. O laço cor-de-rosa 
foi criado pela Fundação 
Susan G. Komen for the Cure, 
durante a primeira Corrida 
pela Cura que ocorreu em 
1990, em Nova York, por 
simbolizar a feminilidade.
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FASHION | 

Sempre buscando inovações, 

o barberesthetic Luciano Santos, 

além de seus excelentes cortes 

masculinos, está ministrando 

curso de barbeiro,  formando 

excelentes profissionais para 

o mercado de trabalho in 

Arapiraca. +INFO? 82.99600-1940

TODA ELA | 

Angela Maciel, sempre bela, 

elegante e glamourosa.

NA MÍDIA | 

Empresário de sucesso Rogério 

Siqueira e sua amada Nathalya Fer-

reira, leiam Cachaça Brejo dos Bois, 

felizes com o sucesso da mais nova 

cachaça da marca Brejo dos Bois 

“BANANINHA”. #sútotal

IN LOVE | 

Um brinde com taças e mais taças de 

espumantes para o elegante casal de 

empreendedores Welisson Barros e 

Valleska Barbosa. #luxototal

  Dia do Idoso em Maceió
Com o cenário social ainda merecendo toda cautela 
devido ao novo vírus e no momento suas variantes, 
as comemorações  alusivas ao Dia Nacional e Inter-
nacional do Idoso, em 1º de outubro, em Maceió, 
vem acontecendo desde  27 de setembro. Na agenda 
diária houveram eventos virtuais e presenciais. De 27 
de setembro a 1º de outubro, o Centro de Convivên-
cia da Pessoa Idosa Novo Despertar, da Associação 
Pestalozzi de Alagoas, realizou a IV Semana de Valo-
rização da Pessoa Idosa, com sua festa da primavera, 
que acontece todo ano em grande estilo, finalizando 
a programação. A Secretaria Estadual de Saúde, atra-
vés da Gerência de Atenção Primária/ Coordenação 
Saúde do Idoso, promoveu nos dias 28 e 29 de setem-
bro uma webconferência abordando vários temas 
gerontológicos. No dia 5 de outubro, às 19h, a Asso-
ciação Nacional de Gerontologia de Alagoas (Angal), 
promoverá sua live-evento com programação alusiva 
que terá apresentações culturais com protagonismos 
artísticos de associados e convidados especiais.

  Repúdio
Na semana passada circulou por várias redes sociais, 
aqui em Maceió, um vídeo que mostra uma  placa 
com um novo pictograma do idoso sendo posta 
numa rampa que dá acesso à prefeitura. A placa nova 
substituiu a placa antiga que tinha a imagem de um 
idoso com bengala e obedece a lei municipal que foi 
aprovada pela Câmara e pelo prefeito JHC. Uma das 
justificativas foi que a placa anterior é pejorativa. Em 
repúdio à lei, o jornalista e gerontólogo Francisco 
Silvestre refutou, alegando que ela é distorcida, causa 

desassistência e é maldosa para uma parcela do 
segmento, que a detém. Justificou ainda que a lei tem 
uma essência subliminar que desprotege os mais 
fracos em prol da imagem estética dos mais fortes 
e que ela retira um direito fundamental de alguns 
idosos para saciar a vaidade de outros.  A pejoração 
pertence a quem se sente ofendido e ou a quem a 
julga, sem empatia. A bengala é uma necessidade 
de quem precisa de auxílio para condicionar sua 
marcha e seu equilíbrio, não pode ser confundida 
com um acessório afrontoso para quem não usa. 
Outrossim, a pessoa idosa pode bem envaidecer-se, 
sem prejuízo nenhum, com outras placas que julgue 
representá-la.

  alagoas60.com.br
Após passar por um período de caráter experimen-

tal, a Rádio Web Clube Alagoas 6.0, o mais novo 
canal e sensação da radiofônica do estado, já está 
recebendo aprovação positiva e de reconhecimento 
do segmento idoso alagoano e nacional. Com uma 
programação baseada na comunicação gerontoló-
gica tem o link de acesso: https://alagoas60.com.br 
(quem preferir pode tentar também alagoas60.com.
br), que é só digitar no campo de pesquisa do google 
e estará na página da emissora. O passo seguinte é 
clicar na seta na margem superior, num círculo na 
cor preta. O inusitado veículo de comunicação faz 
parte do conjunto de mídias do Observatório do 
Idoso em Alagoas, junto com a Coluna Poder Grisa-
lho e o Programa Saber Viver da TV Assembleia Canal 
07 da Net/Claro. A emissora remota está com uma 
programação esboçada com um conteúdo, estilo 
revista. Na programação, você desfruta músicas, e 
temáticas de promoção e cuidados com a saúde.

IDOSO deve ter calma, ponderação, reflexão e novo plano pessoal de envelhecimento

   Francisco Silvestre   |  silvestreanjos@bol.com.br

Jornalista e gerontólogo

Poder Grisalho

  Contagem progressiva
Como todos sabem, o propósito desta nota sempre foi incentivar, motivar e vigorar as pessoas idosas 
para não desistirem de “nadar” e não se dispuserem aos impulsos que vão de encontro aos planos e 
estratégias de combate e ao avanço de contaminação da Covid-19. Diante desta introdução algumas 
pessoas podem até pensar que estamos no início ou no pico da pandemia! Mas, não. A nossa oportuna 
insistência deriva de duas observações: a primeira é que mesmo que a taxa de mortes no nosso estado 
tenha caído para quatro pessoas, este número está sempre relacionado às pessoas de idades avançadas. 
A outra análise é o grande número de idosos que não tomaram a vacina, ou só tomaram a primeira dose 
contra o vírus que ainda circula. A vacinação da terceira dose como reforço para os idosos, será relacio-
nada aqui como uma advertência aos que são irreflexivos. Mesmo sabendo que alguém possa refutar 
porque se “conselho fosse bom, ninguém dava, vendia”, vou expressar a nossa opinião semanal: o idoso, 
neste momento de transição de um período pandêmico para a normalidade cotidiana, deve ter calma, 
ponderação, reflexão e um novo plano estratégico pessoal de envelhecimento. Pois não adianta nadar, 
nadar e morrer na praia.
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Quem é usuário do trans-
porte público e não dispõe do 
cartão Bem Legal sabe bem 
o perrengue que é a hora de 
pegar o ônibus. Tem que ficar 
horas no ponto no aguardo 
de algum veículo que ainda 
recebe dinheiro e passe troco. 
É com a proposta de evitar 
estes contratempos que a 
Prefeitura de Maceió anun-
ciou, na semana passada, a 
criação do ‘Vamu’, aplicativo 
que implanta o novo sistema 
de bilhetagem eletrônica dos 
coletivos da capital.

A novidade começou na 
sexta-feira passada, inicial-
mente com 11 ônibus da 
empresa Real Alagoas, que 
faz a linha 602 (Salvador Lyra 
– Iguatemi). O compromisso 
do município é adaptar toda 
a frota do sistema de integra-
ção até o fim deste ano, bene-
ficiando mais de 1 milhão 
de pessoas que utilizam o 
serviço, sejam elas de Maceió 
ou que estejam passando por 
aqui.

Além da possibilidade de 
recarga rápida com o aplica-
tivo ‘Vamu’ Maceió, os ônibus 
terão validadores modernos, 
conectados à internet e que 
aceitam pagamento com 
cartões de crédito, débito 
(das bandeiras Visa e Master-
card) e carteiras digitais por 
aproximação com celulares 
e smartwatches, e também 
com o QR Code, usando o 
saldo da carteira do app.

Este tipo de validação 
da bilhetagem está sendo 
implantada pela primeira vez 
em uma capital do Nordeste, 
garantindo acessibilidade e 
facilidade para os cidadãos. 

Com o aplicativo ‘Vamu’ 
Maceió, a recarga será efeti-
vada de maneira ágil e os 
créditos disponíveis em até 
10 minutos, assim como 

também ocorrerá com os 
aplicativos Recarga Pay, Rede 
Ponto Certo, Qiwi e Citta-
Mobi.

O estudante de Fisiotera-
pia Matheus Brandão mora 
no bairro Cidade Universitá-
ria, na parte alta da cidade, 
e usa o transporte urbano 
praticamente todos os dias 
para ir à faculdade, à igreja 
evangélica onde congrega, 
no Benedito Bentes 1, e para 
resolver pendências na região 
central. Ele ficou animado 
com a novidade por entender 
que a praticidade é funda-
mental nos dias atuais.

“Já vi muita gente passar 
p o r  c o n s t r a n g i m e n t o 
nos ônibus por estar com 
dinheiro em espécie ou no 
cartão de crédito para pagar a 
passagem. Mas ficam impos-
sibilitados porque a maio-
ria dos coletivos só aceita o 
cartão Bem Legal nas corri-
das. Então, este novo método 
vai facilitar a vida de todos”, 
ressalta.

Os usuários do sistema 
operacional Android e iOS já 
podem baixar o aplicativo. 
Por ele, será possível visua-
lizar o extrato com todas as 
informações e as movimen-
tações de uso da carteira 
digital do Vamu, assim como, 
futuramente, acessar todos 
os pontos de recarga espalha-
dos pela capital, para quem 
optar pelo uso do sistema. 

SISTEMA MODERNO evitará contratempos na hora de andar de coletivosCotidiano

MOBILIDADE

André Costa e o prefeito JHC conferem o primeiro dia de funcionamento do sistema do Vamu

‘VAMU’ vai facilitar a vida dos passageiros locais e turistas, sobretudo para o pagamento das viagens

Nova bilhetagem acaba com 
‘sufoco’ de usuários de ônibus

Secom Maceió
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Não há pressa para a troca dos cartões
Como a adaptação da frota 

será gradual, e por linhas, os 
maceioenses não precisarão 
se preocupar com a trocas 
dos cartões imediatamente, 
pois os validadores continu-
arão aceitando os que estão 
em uso. Além dos aplicativos, 
os pontos de vendas, totens 
de autoatendimento e os 
pontos físicos de recarga nos 
terminais também terão seu 
funcionamento mantido. 

Agora, usuários poderão 
identificar os ônibus pela 
adesivagem, que caracteri-
zará que a tecnologia está 
em pleno funcionamento. 
Os cartões do novo sistema 
foram confeccionados com 
representação de dois gran-
des símbolos de Maceió (a 
sereia, da Praia do Mirante da 
Sereia; e o bumba-meu-boi).

O prefeito JHC explicou 
que a implantação da bilhe-
tagem eletrônica é o resul-
tado do esforço e do trabalho 
da gestão, que buscou a mais 
moderna tecnologia à dispo-
sição para fazer avançar a 

mobilidade urbana. 
“Estamos pensando em 

uma cidade para as pessoas e, 
com isso, garantir o transporte 
público de qualidade. Com 
coragem e determinação, 
estamos conseguindo passar 
por um processo de moderni-
zação do setor. Difícil imagi-
nar que chegaríamos nesse 
patamar em um intervalo de 
tempo tão curto”, explicou o 
prefeito.

O superintendente muni-
cipal de Transporte e Trânsito 
(SMTT) de Maceió, André 
Costa, lembra que toda esta 
tecnologia na palma da mão 
das pessoas seria inútil se os 
ônibus e os terminais não 
disponibilizassem internet 
gratuita para usar o aplicativo.

“Por isso, a Prefeitura está 
implantando internet Wi-fi 
nos terminais de ônibus da 
capital. Já temos disponível no 
terminal do Benedito Bentes 
e do Salvador Lyra. Estamos 
em fase de implantação nos 
terminais da Colina dos Euca-
liptos e de Cruz das Almas”, 

frisou o gestor. 
Os coletivos que têm o 

sistema de bilhetagem eletrô-
nica do Vamu também terão 
internet Wi-fi gratuita para 
os usuários. De acordo com 
o Sindicato do Transporte 
Urbano de Passageiros de 
Maceió (Sinturb/Mac), quem 
estiver nestes veículos poderá 
escolher a rede de internet da 
empresa Real Alagoas, fazer 
um cadastro rápido e passar a 
usufruir do serviço, sem qual-
quer burocracia.

“Além de tudo que já era 
ofertado, como os mais de 180 
pontos de venda credencia-
dos espalhados pela cidade, 
a população passa a ter novas 
soluções de pagamento, 
inclusive sem a necessidade 
exclusiva do cartão, com 
pagamento feito por meio do 
aplicativo próprio do Vamu, 
que conta com uma carteira 
digital e transações com QR 
Code, ou mesmo utilizando 
cartões de débito ou crédito”, 
resume Guilherme Borges, 
presidente do Sinturb.
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Novidade 

começou em 

11 veículos da 

Real Alagoas 

que fazem a 

linha 602
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“CANTANDO EM BANDO”,  uma bela canção para homenagear o Expresso 25 

   Màcleim   |  macleim@hotmail.com

Colunista

Depois do Play

Merecimento
Quanto ao grande Celso Viáfora, dispensa comen-
tários, pois falar de sua obra e importância para a 
música brasileira, representativa de um Brasil que 
dá certo, é chover no molhado. Não quero correr 
o risco de ser repetitivo ao extremo, visto que os 
14 leitores da coluna Depois do Play já se acostu-
maram a ter Celso Viáfora e sua obra como temas 
das nossas resenhas. Afinal, faz parte da proposta 
por foco e luz no merecimento. Portanto, sem 
mais delongas, informo que ‘Cantando em Bando’ 
(Celso Viáfora) é uma bela canção, composta 
especialmente para homenagear o Expresso 25. 
Ela abre o álbum com o grupo vocal à capela, num 
belíssimo arranjo do maestro Pablo Trindade, que 
faz uma admirável apresentação de todos os afina-
díssimos naipes, dando as boas-vindas ao ouvinte 
e passando o expressivo recado do compositor, 
quando finda a canção assim: “Aquele que canta 
só também espanta o mal / Só que quando junta 
gente é muito mais legal / Cantar em bando e ir se 
ouvindo, se descobrindo, harmonizando / É muito 
lindo tanto coração cantando igual.” 
‘Que Nem a Gente’ (Celso Viáfora) vem do álbum 
‘Batuque de Tudo’, lançado em 2010, e é uma das 
pérolas da vasta obra do grande Celso Viáfora, onde 
ele baliza as diferenças das igualdades e faz sua 
primeira participação com o Expresso 25. Dife-
rente da versão original, aqui, ela é apresentada 
sem pressa, com uma calma das brisas suaves, que 
trazem aromas e são marcantes em sua calmaria e 
constância, até mesmo quando diz: “Barbudo não 
é tudo comunista, militante ou presidente / Todo 
mundo é meio assim que nem a gente: / Tudo igual, 
mas muito diferente.” 

Congraçamento
Já ‘Santo Expedito’ (Celso Viáfora) vem do álbum 
‘Palavra’, lançado em 2003. Começa com Celso 
Viáfora dando uma boa dica sobre o santo e 

fazendo o seu solo logo de cara. Daí, no refrão, o 
Expresso 25 entra em uníssono, provocando uma 
avalanche vocal que, certamente, Santo Expedito 
abençoou de cara. E o recado é uma boa cutucada 
na crença da esperança: “A vida me fez aprender / A 
não ser infeliz / E isso já é uma forma de felicidade”.
‘A Pessoa’ (Celso Viáfora), outra do álbum ‘Batuque 
de Tudo’, tem uma pitadinha a mais, um puxa-
dinho para o hip hop, que caiu perfeitamente 
bem, porque o swing dela favorece e Celso Viáfora 
aproveita para citar os nomes de todos os envolvi-
dos nesse belo trabalho, desde o estúdio onde foi 
gravado, até um por um dos músicos e parceiros, 
começando pelo Expresso 25, o maestro Pablo 
Trindade, até chegar ao Ivan Lins e Vicente Barreto. 
É evidente que, para esse congraçamento, foi 
escolhida a música certa: “Gosto de quem gosta de 
gostar assim de graça / De quem olha a pele e não 
enxerga a raça / Gosto de quem gostando do outro 
não se poupa / De quem olha o olho e não enxerga 
a roupa”.

Clássicos do Cancioneiro
‘Emoldurada’ (Ivan Lins e Celso Viáfora) é originá-
ria do álbum de 2001, ‘Basta Um Tambor Bater’, e 
é também uma das mais belas e exitosas parcerias 
desses dois ícones da música brasileira. Arremata 
o congraçamento da faixa anterior, já que é um 

  BAMBAS EM BANDO
Antes da pandemia, tive a honra e a felicidade de 
ver parte das minhas canções serem apresentadas 
por algumas das divas maravilhosas do aquário. 
Quanto mais o tempo passa, mais me dou conta 
de que foi um belíssimo espetáculo, onde, no 
palco, estive representado e desnudo pelas minhas 
canções, porém, fisicamente, estava num cantinho 
sossegado do Teatro Deodoro, para que ninguém 
visse as fortuitas lágrimas. Faço esse preâmbulo, 
apenas para tentar conjecturar, num paralelo 
certamente incomparável, ao que deve sentir o 
grande compositor brasileiro Celso Viáfora, todas 
as vezes em que se debruça sobre o belíssimo 
álbum ‘Cantando Em Bando’, no qual um signifi-
cativo panorama da sua obra foi apresentado pelo 
grupo vocal gaúcho Expresso 25 e pelo próprio 
Celso Viáfora, em 12  faixas que compõem esse 
admirável trabalho! 
Um dos mais longevos grupos do Centro Cultural 
25 de julho, em Porto Alegre, em 2003 tornou-se 
Expresso 25, sob a batuta e arranjos do maestro 

uruguaio Pablo Trindade. Desde então, são várias 
turnês pela Europa e mais tantas pela América 
Latina e Brasil, além de extensa discografia, que 
traduzem bem sua trajetória. Nesse álbum, teve o 
conforto e auxílio luxuoso de músicos do quilate 
de Sizão Machado (contrabaixo), Duda Linn 
(marimba), Federico Trindade (percussão), Pablo 
Trindade (piano), Paulinho Timor (percussão), 
Ricardo Arenhaldt (bateria), Webster Santos (cava-
quinho e violão de aço) e Celso Viáfora (violão).

belíssimo samba exaltação (não pela esguelha do 
ufanismo), que ganhou uma apoteose eternizada 
e definitiva, pela expressão do Expresso 25. Nova-
mente, onde o arranjo traz um quê a mais, pela 
citação feita por Celso Viáfora de trechos melódicos 
de alguns dos já eternizados sambas de composito-
res da Portela, como ‘Tudo Menos Amor’ (Monarco e 
Walter Rosa) e ‘A Chuva Cai’ (Argemiro e Casquinha), 
dentre outros. Claro que a poesia desfila altaneira 
e poderosa, como nos versos: “E na tela do olhar da 
minha amada / Emoldurada / Passava a Portela”.
‘A Cara do Brasil’ (Vicente Barreto e Celso Viáfora) 
é a sétima faixa e também um dos clássicos do 
cancioneiro brasileiro. Foi lançada no disco ‘Cara 
Do Brasil’, de 1999, e não poderia ficar de fora 
desse álbum, por inúmeras razões. Some-se às 
tais razões, o belíssimo arranjo vocal do maestro 
Pablo Trindade, dando um show de contrapontos e 
cânones, tudo dentro da mais impecável afinação 
e harmonia. Todavia, na letra genial e sempre atual 
do grande Celso Viáfora, a pergunta permanece 
viva e desafiadora: “O Brasil é o lixo que consome / 
Ou tem nele o maná da criação?”. Certamente, pelo 
viés do ‘Cantando Em Bando’, esta questão está 
singularmente respondida.  
Assim, seguimos encantados pelo canto desse 
bando de gente encantada por si só, que soube 
polir ainda mais as pérolas do compositor e seus 
parceiros. Desse modo, chegamos até à última 
faixa com uma releitura de ‘Cantando em Bando’, 
de maneira ainda mais minimalista do que foi 
apresentada na abertura do álbum, apenas na voz e 
violão do grande Celso Viáfora, como a afirmar que 
a arte verdadeiramente bela só finda em recomeço 
e chispa em emoção! 

SERVIÇO
Cantando Em Bando, Expresso 25 e Celso Viáfora
Plataformas digitais: Spotify, Deezer, iTunes, Apple 
Music, Youtube Music…
Plataforma física:  Em CD, pelo fone (51) 98186 
5808

No + MÚSICABOAEMSUAVIDA!!!



   Auto
No caso do seguro auto, a imensa maioria dos 
comercializados no país são os compreensi-
vos, que preveem indenização para venda-
val, granizo e raio. Além da cobertura básica: 
colisão, incêndio, roubo e furto, e alagamento. 
O seguro compreensivo protege contra queda 
de árvores, galhos e outros objetos, que dani-
fiquem a estrutura dos veículos, inclusive os 
vidros.

  Embarcações
Não são só os carros que são atingidos por 
fenômenos climáticos: barcos, traineiras, 
lanchas e iates sofrem, com muito mais frequ-
ência, os humores do tempo. Por estarem quase 
sempre no mar navegando ou mesmo ancora-
das, nas poitas (como são chamadas as ‘vagas’ 
para barcos) as embarcações estão muito mais 
sujeitas a uma mudança brusca do clima. Por 
isso, a cobertura básica do seguro náutico, além 
de roubo, incêndio, assistência e salvamento, 
também incluem danos provocados por fenô-
menos da natureza, como vendavais e tufões. 
Os seguros para residências e empresas ainda 
são pouco comercializados no Brasil. Por isso, 
proprietários de imóveis e donos de negócios 
estão completamente desprotegidos em caso 
de imprevistos. No caso de fenômenos da 
natureza, é preciso adicionar coberturas além 
da básica, como para vendaval, por exemplo. 
As alterações climáticas estão cada vez mais 
evidentes em todo mundo. 

  Conclusão
Em suma, em menos de uma semana, dois 
fenômenos climáticos, em duas das regiões 
do Brasil, ocuparam o noticiário dos princi-
pais jornais do país. Já há regiões no litoral 
nas quais as construções foram totalmente 
destruídas pelo avanço do mar: Atafona, no 
norte do estado do Rio, e partes de Florianó-
polis são alguns exemplos.
Os seguros residenciais e empresariais são 
baratos. Ao contratá-los, o segurado deve 
pedir para incluir a cobertura adicional deno-
minada ‘vendaval’, que, além da categoria 

homônima, inclui ainda furacão, ciclone e 
tornado, que não pesam muito no valor final 
da apólice.
É imprescindível que, ao contratar um seguro, 
faça com um corretor, pois este é a pessoa 
indicada para orientar e prever quais cober-
turas são essenciais para cada tipo de bem.
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!

OS SEGUROS residenciais e empresariais são baratos

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro

  Rastro do vendaval 
e tempestade de 
areia em SP 
mostra importância 
dos seguros
Uma ventania na cidade do Rio de Janeiro 
e uma tempestade de areia no interior 
de São Paulo provocaram destruição e 
prejuízo material. Nessas horas, estar 
protegido por um seguro para a casa, o 
negócio ou o carro é a melhor forma de 
evitar maiores desgastes. 
As principais coberturas nestes casos 
estão contempladas nos seguros residen-

ciais, empresariais e automotivos, que, 
se contratada na modalidade ‘compre-
ensiva’ ou completa, protegem contra 
danos causados por ventania e outros 
eventos climáticos.
No Rio, foram registradas quedas de 
árvores e muros, em alguns casos atin-
gindo automóveis e a rede elétrica, 
provocando queda de energia em vários 
bairros. Também houve destelhamento 
em residências, empresas e em, pelo 
menos, uma escola na zona norte da 
cidade. Além destes incidentes, também 
ocorreram muitas quebras de janelas, 
vidraças. E, por consequência, alagamen-
tos de interiores, agravados por danos 
nos telhados.
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  Motivação, 
sempre
Seja do lado do CRB ou do 
CSA, o que não pode faltar 
nesse jogo é a motivação 
e a vontade de vencer. 
Depois de, respectivamente, 
vencerem Náutico e Ponte 
Preta, o discurso está bem 
ensaiado e não foge disso. 
Mesmo com o segredo na 
escalação dos dois times, 
o técnico Allan AAL parece 
ter um time mais inteiro. 
Mozart Santos não contará 
com Dellatorre e Reinaldo, 
suspensos com três cartões 
amarelos, prefere não falar 
nisso.

  Escalações
Sem a confirmação de 
seus treinadores, CRB e 
CSA estão, praticamente, 
escalados para o clássico. 
CRB: Diogo Silva; Reginaldo 
Lopes, Gum, Caetano e 
Guilherme Romão; Marthã, 

Jean Patrick ou Wesley e 
Diego Torres; Jajá, Nícolas 
Careca e Pablo Diego. CSA: 
Thiago Rodrigues; Cristo-
vam, Matheus Felipe, Lucão 
e Ernandes; Geovane, Iure, 
Gabriel e Marco Túlio; Iure 
Castilho e Bruno Mota. É por 
aí que eles vão a campo.

  Daronco
no apito
Sabe aquele árbitro fortão, 
que ninguém tem cora-
gem de encarar? Anderson 
Daronco, gaúcho de Santa 
Maria, 40 anos e desde 2015 
no quadro da FIFA, é quem 

apita CRB X CSA. Professor 
de Educação Física, com 
certeza, é uma segurança 
para o jogo. Como em todo 
clássico, a rivalidade fala 
mais alto e algumas brigas 
são comuns. Duvido que 
com o Daronco em campo 
isso venha ocorrer.

JOGADORES RECLAMAM das condições dos gramados para os jogosEsportes

A  S e g u n d a  D i v i s ã o 
do Campeonato Alago-
ano traduz bem o slogan 
adotado pela Federação 
Alagoana de Futebol (FAF) 
de “futebol guerreiro”. Além 
do pouco prestígio da mídia, 
os times precisam jogar em 
gramados que mal  têm 
estrutura para a bola rolar. 
Disputada por sete equipes, 
a competição só dá vaga de 
acesso ao campeão. Agri-
maq Pilarense, Dimensão 
Saúde, Dínamo, Cruzeiro, 
FF Comercial, Miguelense e 
Zumbi brigam por um lugar 
na Primeira Divisão. 

O formato de disputa 
conta com apenas jogos de 
ida entre as sete equipes. 
Depois, os quatro melho-
res se classificam para as 
semifinais. No mata-mata, o 
primeiro colocado enfrenta 
o quarto e o segundo joga 
contra o terceiro.

Quem já  está  garan-
tido na fase eliminatória é 
o Zumbi Esporte Clube, de 
União dos Palmares. Líder 
da competição, na quarta 
rodada o alviverde atrope-
lou o Miguelense por 8 a 0. 
O vice-presidente Wellython 
Martins analisa com cautela 
o restante da competição. 
“É um campeonato muito 
difícil,  que tem grandes 
equipes e os placares elásti-
cos não traduzem a compe-
titividade. O Zumbi é uma 

equipe forte, com condições 
de ser campeão, mas temos 
os pés no chão. Estamos 
colhendo um trabalho que 
começamos dia 4 de janeiro. 
Contamos com grandes 
profissionais, atletas roda-
dos. Não temos estrelismo. 
O Zumbi deixa de ser um 
time coadjuvante para ser 
um candidato fortíssimo, 
mas isso só faz com que 
tenhamos mais responsabi-
lidade”, disse.

Quem deve disputar a 

Segunda Divisão em 2022 é 
CEO e Coruripe, rebaixados 
da elite na atual temporada. 
Mas falando de quem briga 
para subir, outra equipe que 
está na “cola” do Zumbi é um 
velho conhecido do futebol 
de Alagoas, o Agrimaq, agora 
Agrimaq Pilarense. Um dos 
clubes que mais formou 
jogadores no estado adotou 
a terra do bagre como nova 
casa.

Segundo o coordenador 
de futebol, Paulo Buarque, 
o Planejamento surgiu da 
parceria com a Prefeitura 
Municipal de Pilar, que deu 
total apoio para o pontapé 
inicial do planejamento 
e logística para o projeto 
acontecer, tendo como Dire-
tor Geral o Secretário de 
Governo Paulo Santos, que 
gerencia as ações no clube 
em conjunto com Paulo 
Buarque e o mandatário 
Marcelo Costa.

“Iniciamos lá em Janeiro 
de 2021, um trabalho com as 

categorias de base, daí  fomos 
nos estruturando visando o 
futebol profissional, onde 
nossa equipe é composta 
por um elenco de 28 atletas, 
sendo 14 atletas prata da 
casa e 14 Atletas contratados 
para fortalecer o elenco que 
vinha sendo trabalhado nas 
categorias de base”, disse o 
coordenador.

Os objetivos do Agri-
maq, segundo o dirigente, 
são: conquistar uma vaga na 
Copa São Paulo de Futebol 
Júnior com a equipe Sub-20 
e o acesso à Primeira Divi-
são do Alagoano. E para isso, 
contar com o apoio do Muni-
cípio de Pilar foi de extrema 
importância, para garantir 
não só recursos financeiros, 
mas também experiência 
administrativa.

Até o fechamento desta 
e d i ç ã o,  A g r i m a q  P i l a -
rense, Zumbi, Cruzeiro e FF 
Comercial estavam momen-
taneamente passando para o 
mata-mata.

ZUMBI garante a primeira vaga na fase decisiva do curto campeonato; apenas o campeão sobe

´Campeonato´da 2ª Divisão 
está chegando ao mata-mata
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ANDERSON DARONCO, o ´fortão do apito’ é quem vai comandar o clássico

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  Um clássico para lá de motivado
Já faz um bom tempo que o clássico CRB X CSA não é disputado com tanta expectativa. 
Tudo isso é fruto da campanha que os dois times fazem na Série B e, especialmente, pelos 
resultados alcançados essa semana. O CRB foi até Recife e ganhou do Náutico por 3 a 1, 
enquanto o CSA recebeu a Ponte Preta, em Maceió, e venceu por 2 a 1. Com isso, motivação 
é o que não falta para os dois times e suas enormes torcidas.
Neste sábado, o mando de campo é do CRB, já que na fase de ida o mando foi do CSA, sem 
a presença da sua torcida, impedida de comparecer por conta da pandemia. Isso significa 
dizer que só terá acesso ao estádio a torcida alvirrubra, com a diretoria do clube reservando 
cerca de 2.500 vouchers, o documento que dá acesso ao local do jogo, com a prioridade 
para conselheiros e sócios-torcedores. É um número pequeno, mas que promete fazer 
muita zoada.
Na classificação, o CRB ocupa o 3º lugar, com 47 pontos, seis na frente do CSA, que vem em 
7º lugar, logicamente com 41 pontos. Como o clássico pode ser definido? Se o CRB vencer, 
dispara e pode se consolidar no G-4 da competição. Se a vitória for do CSA, o time encosta 
no seu tradicional rival e a briga pelas vagas na parte de cima da tabela ficará mais equili-
brada e com chances, praticamente, iguais para os dois. Por conta de tudo isso, tem favori-
tismo no jogo? Não. Clássico é clássico e ponto final.

Thiago Luiz
Estagiário

ZUMBI, DE UNIÃO, DESPONTA
Como o time favorito à vaga para a Primeira Divisão do Alagoano em 2022

l O presidente Rafael Tenório 
está mudando a estratégia para 
as eleições no CSA. A oposição 
critica o fato de ele ter acabado 
com o departamento amador do 
clube. Essa semana, Tenório anun-
ciou a aquisição de um ônibus 
para as divisões de base em 2022 
e garante que o setor vai voltar 
com toda força;
l Outra novidade é que ele pode 
‘desistir de desistir’ e enfrentar a 
eleição como cabeça de chapa. 
Ele estaria sendo incentivado 
a enfrentar a questão juridica-
mente. Omar Coelho seria apenas 
o plano B do presidente;
l Se não sair candidato, o 
atual presidente do CSA sairia 
na chapa como vice-presidente 
geral e com todos os poderes 
para decidir o futuro do clube, 
inclusive assumindo em 2022 a 
cadeira substituta de presidente, 
quando inauguraria o novo centro 
de treinamento, saindo depois, e 
entregando o comando a Omar 
Coelho;
l Apesar desses rumores todos 
nos bastidores, a oposição diz 
que está atenta e vai combater 
qualquer manobra para impedir a 
vitória do grupo comandado por 
Rafael Tenório. Verdade mesmo é 
que o processo hibernou e Marcelo 
Brabo e Álvaro Mendonça, 
entenda Carajás, andam tão 
calados, ultimamente.

  ALFINETADAS...

xp
xp

xp
xp

xp
p

x



PRESENÇA CONFIRMADA

Tiago Brunet, @tiagobru-

net, fundador da Casa de 

Destino e Mentor do Clube 

da Inteligência é mais um 

palestrante confirmado 

no #MktShow2021. Maior 

Evento de Transformação 

e Empreendedorismo do 

Nordeste, acontece em 

Maceió entre nos dias 18, 19 

e 20 de novembro.

OUTUBRO chega cheio de novidades, eventos, promoções e celebrações

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalha Aí

“QUANTO ANTES MELHOR”
Dra. Lígia Teixeira, presiden-
te da SBM regional Alagoas, 
deu início aos trabalhos do 
Outubro Rosa, que este ano 
tem como tema: “Quanto 
antes melhor”. Chamando a 
atenção para a importância, 
ainda maior, de reforçar o 
diagnóstico precoce como 
melhor aliado ao trata-
mento acontece, sobretudo, 
pelo fato que em função 
da pandemia da Covid-19 
muitas mulheres deixaram 
de realizar seus exames de 
rotina por medo de ir ao mé-
dico durante este período. 

EMBAIXADORA

Sheila Mello acaba 

de assumir o posto 

de Embaixadora 

da franquia Unhas 

Cariocas. Maior do 

segmento do Bra-

sil, a Unhas Cariocas 

acaba de inaugurar 

sua primeira loja em 

Maceió, no shopping 

Pátio Maceió. 

@unhascariocaspa-

tiomaceio.

DIA DO IDOSO

A jornalista Zélia Cavalcanti fez um 

post em alusão ao Dia do Idoso, 

comemorado na sexta-feira passada. 

Ela falou sobre o real significado da 

data “Serve como alerta! O idoso 

ainda precisa ser utilizado e cuidado 

nesse país”. Vale a leitura do texto no 

@zeliacavalcanti. 

Em tempo, Zélia também divulgou 

que o @mpealagoas tem um núcleo de 

apoio onde qualquer um pode procurar 

saber como ajudar um idoso ou denun-

ciar abandonos. 

“Já, já seremos maioria! E exigimos 

ações e respeito!”, completou a 

jornalista.

3 a 9 de outubro     |     2021 11O DIA Alagoas

SEXYGÉNAIRES

Não, eu não escrevi errado. Por mais 

que ainda cause estranheza, os sexa-

genários estão cada vez mais sexy. 

Um bom exemplo disso é a francesa 

Caroline Ida, que tem 61 anos e se 

tornou modelo na maturidade. 

Sua atitude positiva em relação ao 

corpo e suas fotos de lingerie inspiram 

mulheres maduras ao redor do mundo. 

Confere no @fiftyyearsofawoman.

RESPIRANDO MARKETING

Para o publicitário Klaus Silva (@silvak-

laus) outubro começa com muitos 

motivos para comemorar. Neste mês 

ele completa 1 ano à frente da Gerência 

de Marketing da Paragominas Home 

Center. E vai comemorar como? Com 

muito trabalho, projetos e sucesso 

junto ao Home Center em Maceió.

PARABÉNS!

Kaline Holanda abre a temporada 

de aniversariantes de outubro! Ela 

comemorou a chegada do novo ciclo 

na sexta-feira e vai continuar fes-

tejando durante o final de semana. 

Afinal, este ano todo mundo merece 

festa em dobro. Parabéns! 

QUASAR PROMO 

Até o dia 12 de outu-

bro, uma das linhas 

mais queridas do 

Boticário está com 

todos os produtos 

em promoção. Qua-

sar Classic, Quasar 

Blue, Quasar Ice e os 

demais produtos da 

linhaestão com até 

30% de desconto. 
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Dois

dedos

de

prosa

Campus/O Dia publica mais um trabalho produzido por alunos da disciplina Formação 
do Espaço de Alagoas,  curso de Especialização de História de Alagoas, ministrado no IFAL, 
Campus de Maceió. Trata-se de um texto sobre a história dos Xukuru-Kariri e escrito por 
Adauto Santos da Rocha. 

Adauto Santos da Rocha é doutorando em História na Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro (UFRRJ); Mestre em História pela Universidade Federal de Campina Grande 
(UFCG); aluno da Especialização em História de Alagoas no Instituto Federal de Alagoas 
(IFAL), Campus Maceió; Graduado em História pela Universidade Estadual de Alagoas 
(UNEAL), Campus III, localizado em Palmeira dos Índios; Membro do Grupo de Pesquisas 
em História Indígena de Alagoas (GPHIAL), sediado na UNEAL, Campus III.

É mais uma contribuição que surge sobre a história dos índios de Alagoas e merece ser 
lido por todos os que se interessam pela nossa história.

Uma boa leitura!
Abraço,

Luiz Sávio de Almeida

Xukuru-kariri
e sua história
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Considerações iniciais
Alagoas é um emblemático terreno historiográfico, fruto de 

tensões, embates e agitações políticas que foram originadas no 
seio da formação político-espacial desde o início do período 
oitocentista e acentuadas ao longo do século XX, com as reivin-
dicações sócio-históricas de variados atores sociais (como os 
povos indígenas e os remanescentes quilombolas) pelo reco-
nhecimento às especificidades étnicas.

Na análise do pesquisador Luiz Sávio de Almeida (2018), 
Alagoas é um estado permeado por eventos históricos “nebu-
losos”, carecendo de aprofundamentos analíticos e consul-
tas ao que chamou de “estoques de conhecimento”, distintas 
fontes que possibilitam análises mais profundas sobre a cons-
trução histórica local. Assim, ao longo do artigo, nos propomos 
a atribuir novos significados para “nebulosos” e dúbios even-
tos históricos ocorridos entre comunidades indígenas, o poder 
público e a sociedade envolvente em Palmeira dos Índios, 
município localizado na faixa de transição entre o Semiárido/
Agreste e o Sertão de Alagoas, após a segunda metade do século 
passado. 

Embasando-se em fontes documentais consultadas no 
acervo do Grupo de Pesquisas em História Indígena de Alagoas 
(GPHIAL), sediado na Universidade Estadual de Alagoas 
(UNEAL), em Palmeira dos Índios; e no acervo do Museu do 
Índio, localizado no Rio de Janeiro, esperamos que o texto a 
seguir contribua para elucidar acontecimentos históricos que 
envolveram indígenas Xukuru-Kariri há algumas décadas.

Em meados do século XX, indígenas Xukuru-Kariri que 
viviam dispersos nos arredores de Palmeira dos Índios passa-
ram a habitar a Aldeia Fazenda Canto, adquirida pelo Serviço 
de Proteção aos Índios (SPI) em maio de 1952. As mobiliza-
ções para a aquisição territorial foram lideradas pelo Caci-
que Alfredo Celestino e exigiram perseverança e recorrentes 
pedidos a políticos e religiosos, como ao Monsenhor Alfredo 
Dâmaso , à época, Pároco de Bom Conselho/PE; e ao Depu-
tado Cônego Medeiros Neto , pois, preocupados com as 
explorações vivenciadas pelos indígenas em trabalhos para 
fazendeiros na localidade, decidiram ajudá-los no reconhe-
cimento oficial.

Além do apoio político e religioso, a aquisição da Aldeia 
Fazenda Canto dependeu de ajuda financeira de indígenas que 
habitavam no Paraná e viviam do comércio de madeira . Após 
a fixação de algumas famílias na Aldeia Fazenda Canto, o SPI 
instalou o Posto Irineu dos Santos, passou a gerir a localidade 
e a tentar controlar as entradas e saídas dos Xukuru-Kariri. Nos 
primeiros anos, alguns problemas sociais foram superados 
pelos indígenas, como a construção de casas e a limpeza de 
áreas para plantios. 

O crescimento demográfico e a insuficiente área agricul-
tável não supriram as necessidades dos indígenas. Diante 
disso, a solução era trabalhar como vaqueiros em fazendas nos 
arredores, ou migrar para trabalhos sazonais . Com o passar 
do tempo, as relações sociais na Aldeia Fazenda Canto foram 
sendo desgastadas pelos problemas vivenciados na localidade. 
Além de terem poucas possibilidades de trabalho e muitos 
indígenas viverem de atividades exploradas em fazendas e/ou 
trabalhos sazonais, as prolongadas estiagens e a proliferação 
de diversas doenças agravaram a estada dos Xukuru-Kariri na 
referida aldeia. 

Mesmo com a aquisição territorial e formação da Aldeia 
Fazenda Canto, indígenas Xukuru-Kariri se deslocavam para 
uma reserva florestal com o intuito de praticar uma religião 
sagrada no interior das matas e com restrição à participação 
dos não-índios, o Ouricuri . Além do isolamento em espaços 
“particulares” , o Ouricuri servia como fortalecimento étnico 
e lugar de discussões políticas para reivindicação de direitos e 
retomadas de terra. O local escolhido para a prática religiosa foi 
uma área de mata que dista seis quilômetros da Aldeia Fazenda 
Canto e forma uma reserva ambiental com fauna e flora diver-
sificadas, além de possuir uma importante reserva hídrica .

Os registros históricos foram utilizados como justificativa 
pelos indígenas para se referirem à localidade como sagrada, 
ao lembrarem da indicação feita pelo índio José Francelino 
ao antropólogo Carlos Estevão de Oliveira quando esteve 
em Palmeira dos Índios em 1937 ; e dos cemitérios indíge-
nas encontrados na região, evidenciados pela descoberta de 
esqueletos humanos, urnas funerárias (igaçabas), cachimbos 
e louças diversas.

XUKURU-KARIRI: formação e recuperação
territorial na segunda metade do século XX

   ARTIGO  |  Adauto Santos da Rocha
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A formação da arena 
fundiária em Palmeira dos Índios
Na segunda metade do século XX, os desloca-

mentos periódicos dos Xukuru-Kariri para práticas 
ritualísticas “mata adentro” tornaram-se frequentes 
e foram fortalecidos com a notícia de que a Prefei-
tura Municipal de Palmeira dos Índios pretendia 
doar a propriedade à Fundação Monsenhor Antô-
nio Tobias para a construção de uma “escola supe-
rior” , prevendo o “desenvolvimento” da cidade em 
decorrência do compulsório desmatamento da 
área preservada. 

Enéas Simplício, político conservador filiado a 
Arena Renovadora Nacional (Arena), Prefeito e arti-
culador para instalação da Faculdade de Palmeira 
dos Índios, emitia notas e opiniões nos veículos 
oficiais de comunicação municipal e em jornais 
locais, demonstrando ser desfavorável à articu-
lação indígena para retomada e preservação da 
reserva ambiental. Em jornais de circulação esta-
dual, algumas matérias fortaleciam as mobilizações 
indígenas pelo restabelecimento do território, já 
outras, apoiavam a decisão do poder municipal em 
financiar a instalação de uma instituição privada de 
ensino.

Os rumores de beneficiamento e a interferência 
do setor privado no poder municipal em Palmeira 
dos Índios fortaleceram a arena de disputas pela 

posse territorial. Esgotadas as negociações com 
Enéas Simplício e com o propósito de garantir a 
integridade da reserva ambiental usada para fins 
ritualísticos e ameaçada pelos interesses de polí-
ticos e empresários, em dezembro de 1979 os 
Xukuru-Kariri mobilizaram-se e ocuparam a área 
denominada de Aldeia Mata da Cafurna. No início 
da retomada, deslocaram-se cerca de 300 indíge-
nas da Aldeia Fazenda Canto, dentre os quais, havia 
idosos, crianças e mulheres, dispostos a “rechaçar 
qualquer tentativa de tirá-los à força das terra que 
pertenceram aos seus antepassados” .

Algumas horas após a ocupação, 850 Xukuru-
-Kariri estiveram presentes na localidade, reve-
zando-se para bloquear os acessos e aguardando 
a visita do Prefeito Enéas Simplício para resolver o 
impasse fundiário. Lideranças de outros povos indí-
genas no Nordeste, como os Xocó (Porto da Folha/
SE) e os Kariri-Xocó (Porto Real do Colégio/AL), 
enviaram representantes para apoiar a retomada 
da Aldeia Mata da Cafurna e ofereceram 4.000 indí-
genas para fortalecer a mobilização .

Os conflitos com a administração municipal 
foram agravados quando Gilvan Lima da Silva, 
representante da Fundação Nacional do Índio 
(FUNAI) em Palmeira dos Índios, “declarou-se 
incompetente para resolver a crise sozinho”  e soli-
citou à 3ª Superintendência Regional da FUNAI (3ª 

SUER), sediada no Recife, que providenciasse uma 
resolução para o caso. A negligência da FUNAI e 
o descontentamento dos setores interessados no 
repasse da propriedade fizeram Enéas Simplício 
ameaçar enfrentar os índios para garantir a posse 
das terras pela prefeitura . 

Amparado pela falta de pronunciamento da 
3ª SUER, Enéas Simplício solicitou a presença de 
forças policiais e do Exército para combater os indí-
genas caso houvesse resistência em deixar a Aldeia 
Mata da Cafurna . Para ganhar apoio popular, o 
Prefeito insinuava que a movimentação fora organi-
zada com “infiltração” de inimigos políticos interes-
sados “em bloquear o [...] projeto de construção da 
Faculdade” . Após dois anos de resistência, o direito 
à Aldeia Mata da Cafurna foi reconhecido. 

As experiências vivenciadas com a retomada da 
Aldeia Mata da Cafurna estimularam os indígenas 
a criar um grupo de representantes para o fortale-
cimento em futuras mobilizações. Como forma de 
organização política, os Xukuru-Kariri valiam-se 
do “Estatuto Tribal” redigido no início da década de 
1980. O referido documento estabelecia normas e 
parâmetros para a formação de lideranças dentro e 
fora dos territórios indígenas; de articuladores para 
a cobrança na demarcação territorial; e medidas 
punitivas de infrações e arbitrariedades cometidas 
pelos integrantes do “Conselho Tribal”.

Além do “Conselho Tribal”, o Estatuto previa 
a formação da “Câmara de Anciãos”, composta 
por nove membros com mais de 35 anos de idade 
incumbidos da função de resolver conflitos e tomar 
decisões que extrapolavam “a autoridade do Conse-
lho Tribal” . A tentativa de criar um grupo para deci-
dir, legal e burocraticamente, os rumos da Aldeia 
Fazenda Canto fortaleceu o contato entre indíge-
nas, setores político-sociais em Palmeira dos Índios 
e a Administração Regional da FUNAI, em Recife , 
todavia, o “Conselho Tribal” mostrou-se ineficiente 
na resolução de antigas rixas e intrigas entre os indí-
genas.

Em 1982 ocorreram conflitos entre os Xukuru-
-Kariri na Aldeia Fazenda Canto, fruto de divisões 
internas iniciadas em fins da década de 1970 pela 
posse da Aldeia Mata da Cafurna. O desfecho das 
desavenças culminou em agressões corporais, 
incêndios a residências e ameaças de morte. Os 
conflituosos acalmaram-se após intervenção da 
Polícia Federal e de representantes da FUNAI .

Durante alguns anos a Aldeia Mata da Cafurna 
serviu como espaço de fortalecimento identitário, 
com as periódicas reuniões inter-étnicas, e foi utili-
zada para prática do Ouricuri e cultivo de lavouras 
em pequenas glebas territoriais. Embora o defini-
tivo deslocamento de alguns grupos para a Aldeia 

Mata da Cafurna tenha ocorrido por conflitos e 
tragédias familiares, o viés político foi mantido na 
localidade, sediando eventos e momentos de deba-
tes sobre a demarcação territorial, a educação esco-
lar diferenciada e a importância de denúncias sobre 
arbitrariedades cometidas pelo Chefe de Posto, o 
que muitas vezes resultaram em conflitos com o 
órgão indigenista e pedidos de melhorias estrutu-
rais na localidade . 

Os pedidos para a demarcação ecoaram em 
diversas instituições e acirraram os conflitos com 
fazendeiros locais, que, inconformados com a legí-
tima reivindicação do povo Xukuru-Kariri, organi-
zaram grupos de “capangas” para efetuar disparos 
de arma de fogo na Aldeia Mata da Cafurna. Como 
medida para evitar assassinatos na área, os indíge-
nas levaram ao conhecimento das autoridades e 
foi lavrado um Boletim de Ocorrência na Delegacia 
Regional em Palmeira dos Índios e instaurado um 
inquérito para investigar e punir os infratores .

No contexto de negação de direitos, os indígenas 
procuraram meios para denunciar as invasões aos 
territórios em Palmeira dos Índios, os ilegais arren-
damentos de terras para plantios e a necessidade de 
preservar a reserva ambiental para fins ritualísticos 
. Em julho de 1987, as lideranças da Aldeia Mata da 
Cafurna redigiram um documento denunciando 

o descaso do órgão indigenista e os conflitos fami-
liares ocasionados pela insuficiência territorial; 
cobraram da 3ª SUER, da presidência da FUNAI e do 
Ministério do Interior, a composição de um grupo 
de trabalho para discutir as necessárias retomadas 
de terra . 

Ainda em 1987, nos debates durante a Assem-
bleia Nacional Constituinte, os Xukuru-Kariri cria-
ram uma comissão com quatro lideranças para 
expor os problemas fundiários, explorações traba-
lhistas e a necessidade da urgente demarcação 
territorial . A busca por melhores condições de vida 
em atividades migratórias e os muitos retornos para 
as aldeias reverberaram em disputas e reconquistas 
pela posse imemorial dos territórios em Palmeira 
dos Índios. 

Mesmo com a posse territorial garantida cons-
titucionalmente, os Xukuru-Kariri continuaram 
mobilizados pelos direitos sociais, pois os proble-
mas continuaram. Em 1989, os indígenas redigiram 
um documento exigindo do presidente da FUNAI a 
resolução dos problemas fundiários com a demar-
cação territorial . O pedido foi embasado na partici-
pação indígena em importantes eventos históricos 
nacionais e no envio de lideranças que contribuíram 
para a consolidação constitucional brasileira, frente 
à momentos de embates com o poder público.
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COMPRE autores alagoanos na Quilombada.

Considerações finais
Baseados em doação do Governo Imperial em 

1822 e ameaçados por manobras políticas na esfera 
municipal em Palmeira dos Índios, os Xukuru-Kariri 
exigiram a aquisição do território correspondente à 
Aldeia Mata da Cafurna, retomada em 1979 em razão 
dos morosos processos de demarcação territorial da 
FUNAI. Após 1988, com a promulgação da Constitui-
ção Federal e em razão dos muitos processos migra-
tórios e explorações nos mundos do trabalho, as 
memórias indígenas serviram como embasamento 
para o reconhecimento identitário, fortalecimento 
das históricas mobilizações pela demarcação terri-
torial e resolução nas disputas com fazendeiros inva-
sores.

A participação de lideranças Xukuru-Kariri 
na Assembleia Nacional Constituinte reverberou 
no fortalecimento das mobilizações em busca de 
ampliação territorial, educação escolar e saúde dife-
renciadas. A conquista e o reconhecimento de direi-
tos acirraram os conflitos com os fazendeiros locais 
que negavam a legítima posse indígena sob os terri-
tórios reivindicados. Em contraponto, os Xukuru-
-Kariri acessaram as memórias  acerca da ativa 
participação em importantes eventos históricos e 
mobilizações em busca do reconhecimento étnico 
e da demarcação territorial. Desse modo, as expres-
sões socioculturais dos Xukuru-Kariri somaram-se 
às mobilizações históricas de outros povos indíge-
nas no Nordeste que contribuíram para a formação e 
consolidação do Estado nacional brasileiro .
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