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CRB sofre, mas 
garante vaga

 na Copa do 
Nordeste/22
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Até o fim do ano, partidos
‘torrarão´ R$ 900 milhões

DINHEIRAMA ORIUNDA DE IMPOSTOS PAGOS PELO CIDADÃO É TRANSFORMADA NO FUNDO PARTIDÁRIO

UM NOVO LAR PARA UM PET

No domingo, 21, haverá mais uma edição da Feira da Adoção de Animais, das 8h às 16h, na “rua aberta”, orla da Ponta Verde. Ao todo, 24 animais – entre 

cães e gatos – estarão à disposição para serem adotados. O evento é uma iniciativa da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), da Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS), e já proporcionou 64 adoções. A UVZ sempre alerta para a importância do ato, orientando para a adoção responsável. “As pessoas precisam ter 

consciência da adoção responsável, são vidas que necessitam da nossa compaixão e cuidado. A nossa intenção com essas edições da feira é melhorar cada vez 

mais o bem-estar e a proteção desses animais”, destaca o coordenador geral da Unidade de Vigilância de Zoonoses, Marcos Vasconcelos. 

   FEIRA DE ADOÇÃO

Missão de HH
na Rede: eleger
11 deputados e

2 governadores
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SANDRA LIMA AGUARDA

Ansiosa a mudança de moradia
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Líderes mundiais 
recebem Lula na 
Europa com honras 
de chefe de estado 

Revitalização da 
orla lagunar dará 
qualidade de vida 
aos moradores

   ESTADISTA

   PARQUE DA LAGOA
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LULA FAZ EM TRÊS DIAS o que o chefe da nação não fez em três anos

2 O DIA Alagoas

Expressão
EDITORIAL

Direto ao assunto: Lula é uma estrela da política inter-
nacional e Bolsonaro não passa de um figurante sem 
expressão. Essa constatação poderia ser o resumo das 
viagens internacionais do ex e do atual presidente 
brasileiro, nas últimas semanas. Lula recepcionado por 
chefes de Estados, ovacionado e consagrado como um dos 
principais interlocutores da geopolítica mundial. Em lado 
oposto, Bolsonaro vaiado e desacreditado, é excluído dos 
círculos dos líderes mundiais. Quando muito, é visto corte-
jando e sendo cortejado por ditadores. Fácil de entender 
– falam a mesma língua da incivilidade. Não precisam se 
deter em temas sensíveis como democracia, compromisso 
ambiental, políticas de alcance público e liberdade dentre 
outros assuntos que amedrontam os tiranos. 

Em seu périplo pela Europa, desde quinta-feira, 11, Lula 
foi recepcionado por diversas lideranças políticas do 
continente. A recepção ao ex-presidente teve ares de 
diplomacia estatal, com Lula recebendo honras de chefe 
de Estado. O fato causou ciúmes e irritou o governo. 
Compreensível: durante encontro do G20, em Roma, a 
participação de Bolsonaro foi pífia, ficando isolado das 
lideranças do bloco. É gritante o sucesso de Lula e o fiasco 
de Bolsonaro.  Lula teve encontros com o presidente da 
França, Emmanuel Macron, Olaf Schulz, futuro chanceler 
alemão, Anne Hidalgo, prefeita de Paris, o ex- e atual 
premiê da Espanha, José Luís Zapatero e Pedro Sánchez 
respectivamente e várias outras lideranças. Ele foi agra-
ciado ainda com o prêmio “Coragem Política”, pela revista 
Politique Internationale. 

Na agenda de Bolsonaro bajulação a líderes sem expressão 
e de viés autoritário como na visita que fez a Dubai, cujo 
emir foi condenado pela justiça inglesa por sequestrar 
suas filhas. Claro que não se pode culpar o presidente 
pela má reputação de um pai, no entanto, lideranças 
mais afinadas com a democracia evitariam a todo custo 
encontros desse tipo. Óbvio que não se pode dispensar o 
comércio, mesmo com uma nação cujo líder responde a 
processo na ONU. Embora tais negociações possam ser 
desenvolvidas por outras vias diplomáticas, o que seria 
mais adequado.  Na comitiva presidencial parentes e alia-
dos, muitos sem nenhuma relação com o governo o que 
vem rendendo críticas. 

Poderia até se relativizar o inchaço da comitiva, com 
tantos desmandos esse seria um de menor importância. 
No entanto, não dá para se relativizar as lacunas deixa-
das por um presidente que implica em uma espécie de 
“anomalia” diplomática: um ex-presidente tem mais 
relevância na política externa do que o atual mandatário 
do país. Mas, é uma “anomalia” bem vinda, pois enquanto 
Lula debatia com as lideranças mundiais, Jair Bolsonaro 
fazia política do oba, oba, como no Catar, com uma trans-
missão ao vivo para compartilhar uma motociata. Pois é, 
enquanto Bolsonaro passeava de moto pelo Catar, Lula 
pilotava a política internacional, destacando a necessi-
dade de discutir a multipolaridade.

A estrela de Lula
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EXPEDIENTE

Em 20 de novembro comemoramos o Dia da Consciên-
cia Negra. A geração dos anos 80 até os dias atuais passou 
por uma série de transformações e conscientizações. Quem 
era criança na década de 80 vivenciou e sofreu muitas 
discriminações raciais. Os direitos e deveres da raça negra 
naquela época não eram respeitados nem divulgados. Não 
era de interesses dos manipuladores sociais conscientizar 
um povo de sua importância e singularidade.

Senhora Maria José,89 anos, mulher negra, nos relatou 
sua experiência: “Nasci numa família de origem pobre. 
Quase não tínhamos o que comer. Minha mãe ficou viúva 
muito cedo, seis meses após seu casamento. Estava grávida 
de mim quando meu pai morreu. Em 1932 a vida era muito 
difícil. Sobreviver era uma vitória diária. Minha mãe era 
negra, mas dizia não gostar de negros pois a sociedade era 
muito cruel. Meu pai era loiro de olhos azuis, ela me dizia 
orgulhosa. Cresci ouvindo dizer que negros eram pessoas 
sofredoras e com raras oportunidades de vencer na vida. 
Igual a minha mãe, casei com um homem branco de olhos 
azuis. Também fiquei viúva cedo, após 10 anos de casa-
mento. Por ser negra, mulher, pobre e com 05 filhos nunca 
encontrei trabalho. Tive que me virar na lavoura para 
conseguir alimentar meus filhos. Nunca quis casar depois 
da viuvez. Meus filhos são todos negros e desde criança 
sempre foram discriminados pela sociedade branca de 
nosso país. E eu acreditava que o privilégio social era 
apenas para os brancos. 

Muitas vezes eu mesmo dizia que nós negros devíamos 
nos submeter às determinações dos brancos pois eles eram 
agraciados com a cor da sua pele. Meus filhos perderam 
empregos por serem negros, terem narizes achatados, gros-
sos e cabelos crespos. Em muitas situações foram apelida-
dos com palavras de baixo calão que os deixam tristes e 
algumas vezes chorosos. Me sinto mal porque muitas vezes 
eu os fiz acreditar que realmente eles e eu pertencíamos a 
uma parcela da sociedade que veio ao mundo para e servir 
aos poderosos e sofrer eternamente. 

Hoje, diante das lutas por direitos iguais e vendo os 
negros assumindo altos posto na sociedade, vi que fui fraca 
e fracassei como mãe, pois sempre me auto inferiorizei e 
também a meus filhos. Só aos 89 anos eu percebi que a cor 
da pele não determina quem somos nem o que somos. Isso 
se dá através da consciência que formamos de nós mesmos 
ao longo da vida. Dia da consciência negra deve ser come-
morado todos os dias, pois o negro que se conscientiza do 
valor da sua raça é digno de aplauso e respeito cotidiana-
mente”.

Negritude

   ARTIGO  |  Elly Mendes *

* ellymendes71@gmail.com



RECURSOS ENTRAM E SOMEM dos partidos como num poço sem fundoPoder

Mais de R$ 745 milhões já 
foram repassados aos dire-
tórios nacionais de 23 parti-
dos políticos, até outubro 
passado, por meio do Fundo 
Especial de Assistência Finan-
ceira aos Partidos Políticos, 
o “Fundo Partidário”. Até 
dezembro, serão repassadas 
as duas últimas parcelas, que 
devem elevar esse montante 
para R$ 900 milhões.

Dos 33 partidos com regis-
tro no TSE (Tribunal Supe-
rior Eleitoral), dez ficaram de 
fora do Fundo Partidário, por 
não atingirem a Cláusula de 
Barreira: bancada mínima 
de 11 deputados federais. 
Os demais receberam ainda 
recursos do Fundo Eleitoral, 
nas eleições de 2018 e 2020. 
Dinheiro público depositado 
nas contas dos partidos políti-
cos registrado no TSE.

De acordo o TSE, os 
partidos que receberam as 
maiores fatias do Fundo Parti-
dário foram o PSL – partido 
que elegeu o presidente Jair 
Bolsonaro – e o PT, seu princi-

pal rival. Juntas, as duas legen-
das já receberam mais de R$ 
164 milhões, sendo R$ 87,1 
milhões para o PSL e R$ 77,1 
milhões para o PT. 

O menor repasse do Fundo 
Partidário, este ano, foi para 
o PPS: R$ 13,4 milhões. O 
segundo menor repasse foi 
feito ao Partido Verde (PV): 
R$ 13,5 milhões. O PSC, 
cerca de R$ 14,7 milhões; e o 
PCdoB pouco menos: R$ 14,4 
milhões. 

Apesar de ser o partido 
com maior ramificação no 
território nacional, com dire-
tórios municipais em prati-
camente todas as grandes 
cidades, o MDB recebeu, até 
agora, pouco mais de R$ 42,2 
milhões. 

Enquanto isso, partidos 
ligados ao Centrão, bloco 
governista liderado pelo presi-
dente da Câmara, deputado 
federal Arthur Lira (PP/AL), 
receberam fatias maiores. 
O PP já abocanhou R$ 42,5 
milhões; e o PSD um pouco 
mais: R$ 44,5 milhões. Já PSDB 
foi contemplado com mais de 
R$ 45,5 milhões; e o PSB, com 
R$ 42 milhões.

Os diretórios nacionais 
deveriam repartir esses 
valores de forma equânime 
e transparente aos diretó-
rios regionais dos partidos, 
nos Estados, mas isto geral-
mente não ocorre. A rigor, os 
presidentes dos diretórios 
nacionais fazem o rateio dos 
recursos do Fundo Partidário 
a seu bel-prazer, até porque a 
legislação eleitoral é frouxa e os 
livra de qualquer penalidade 
neste sentido. 

Quando existe uma denún-
cia, o caso é analisado a passos 
de tartaruga pela Justiça Elei-
toral. O partido denunciado 
geralmente se livra da punição 
ou fica de fora do rateio por 
algum tempo e depois conti-
nua recebendo os repasses. 

O PTB já foi denunciado, 
na gestão do ex-deputado 
Roberto Jeferson, por centra-
lizar demais os recursos do 
Fundo Partidário e do Fundo 
Especial de Financiamento de 
Campanha. 

Fundo Eleitoral Enquanto 
o Fundo Partidário distribuiu 
R$ 841 milhões para 23 parti-
dos em 2020 e 2021 já repas-

sou mais de R$ 745 milhões; o 
Fundo Eleitoral repassou R$ 
1,716 bilhão a 33 partidos nas 
eleições de 2018 e R$ 1,997 bi-
lhão no pleito de 2018. 

Os seja, em apenas dois 
pleitos, 2018 e 2020, os partidos 
receberam mais de R$ 3,713 
bilhões em recursos públicos 
para campanhas eleitorais. O 
número de partidos contem-
plados pelo financiamento 
de campanha é maior, chega 
a 33 organizações partidárias, 
porque abrange agremiações 
com registros provisórios ou 
em tramitação na Justiça Elei-
toral.  

Nas eleições de 2020, os 
partidos que mais recebe-
ram recursos do Fundo Elei-
toral foram o PT e o PSL. O 
primeiro, R$ 201 milhões; o 
segundo, R$ 199 milhões. O 
MDB nacional recebeu mais 
de R$ 148 milhões e o Diretó-
rio Nacional do PP, cerca de R$ 
140 milhões. 

De acordo com a ex-sena-
dora Heloisa Helena, que 
preside o Diretório Nacio-
nal da Rede, fica a critério de 
cada partido distribuir com os 
demais diretórios os recursos 

do Fundo Eleitoral. O mesmo 
ocorre com o Fundo Parti-
dário, que é repassado pelo 
TSE aos diretórios nacionais, 
e esses repassam parte dos 
valores aos diretórios estadu-
ais como querem.

Os diretórios estaduais 
do PT, DEM e Republicanos 
foram os únicos em Alagoas 
a divulgar os valores recebi-
dos em 2021. Os dados estão 
na página do TSE, no item 
prestação de contas, até 18 de 
novembro. 

O PT alagoano declarou 
que recebeu R$ 328.512,61, da 
direção nacional do partido. O 
DEM Alagoas acusou o rece-
bimento de R$ 160 mil, 100% 
da direção nacional. O diretó-
rio do Republicanos acusou 
o recebimento de R$ 42 mil, 
depositados por dirigentes do 
partido, entre eles o deputado 
federal Severino Pessoa (R$ 
28,4 mil). 

Nas prestações de contas 
dos demais partidos constam 
apenas uma informação em 
comum: “prestação de contas 
do exercício 2021 ainda não 
iniciada pela direção partidá-
ria”. 

PSL e PT foram as legendas partidárias que mais receberam dinheiro público: R$ 164 milhões, de janeiro a outubro/2021 

Fundo Partidário abastece os 
cofres dos partidos políticos
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Ricardo Rodrigues
Repórter

   A MISSÃO DE HELOÍSA HELENA NA REDE

A ex-senadora alagoana Heloisa Helena, presi-
dente do Diretório Nacional da Rede de Sustenta-
bilidade, tem como principal tarefa fazer com que o 
partido supere a Cláusula de Barreira, elegendo no 
mínimo 11 deputados federais. Trabalha também 
para eleger o senador Randolf Rodrigues governa-
dor do Amapá, mas ainda não assume, publica-
mente, que é candidata em 2022. 

Por que a Rede não está na lista de partidos que 

recebem recursos do Fundo Partidário? Mas rece-
beu recursos do fundo eleitoral para as eleições em 
2018 e 2020. Em 2018 recebeu R$ 10,662 milhões. 
Em 2020 recebeu R$ 28,430 milhões. Como esses 
recursos foram gastos e/ou repassados aos diretó-
rios regionais da Rede nos Estados? Os dados são do 
TSE. 

Não temos direito ao Fundo Partidário, porque 
só o tem quem ultrapassou a Cláusula de Barreira. 

A Rede não ultrapassou. O Fundo Eleitoral é outra 
coisa, reflete os eleitos e votos para deputados 
federais. Lembra que a Rede elegeu cinco senado-
res, embora apenas um deputado federal. Como 
apenas os votos de deputados federais contam para 
Cláusula de Barreira, perdemos o Fundo Partidá-
rio, entretanto preservamos o Fundo Eleitoral pela 
votação dada aos candidatos a deputados federais 
(mesmo os não eleitos contam) e senadores.

O TSE fiscaliza bem e 
corretamente as cotas de 
mulheres e a racial? 

O tema é complexo mate-
maticamente, por isso que 
as pessoas ficam com dúvi-
das. Por exemplo: defini-
mos no Congresso da Rede 
[maior instância partidária 
da democracia interna] que 
só teremos dois candidatos 
a governador (Randolfe, no 
Amapá; e Audifax, no Espí-
rito Santo), e que todo nosso 
esforço político e financeiro 
[Fundo Eleitoral] será para 
campanha de deputados 
federais.

A Rede pretende eleger 
quantos deputados fede-
rais?

Para ultrapassar a Cláu-

sula de Barreira, obrigato-
riamente, a Rede precisa de 
onze deputados federais. 
Obrigatoriamente, pois em 
um País de dimensões conti-
nentais, fazer 2% dos votos 
nacionais se torna ainda 

mais complexo. A Rede eleger 
onze deputados federais é 
tarefa considerada impos-
sível por muitos analistas, 
mas estamos – mais uma vez 
– desafiando o impossível. 
Todo nosso esforço na orga-

nização interna, na estrutu-
ração de nossa trincheira de 
resistência, é para cumprir a 
tarefa do Congresso da Rede, 
portanto, eleger onze depu-
tados federais - incluindo 
a reeleição de Joenia Wapi-
chana - e eleger dois gover-
nadores.

Você é a única alagoana a 
presidir o Diretório Nacio-
nal de um partido...

Na verdade, não tenho 
nenhuma vaidade com isso, 
já fui presidente nacional 
do PSol e agora assumo 
a mesma tarefa na Rede. 
Denominamos porta-voz 
nacional, somos dois: eu e 
Wesley Diógenes, além da 
Executiva Nacional e elo 
nacional. Não mistifico nem 

romantizo, apenas assumo 
o trabalho, como sempre! 
Significa muitos dias de 
imenso trabalho. É extre-
mamente exaustivo fisica-
mente e emocionalmente, 
pois significa preservar a 
democracia interna, orga-
nizar os estados, equacio-
nar divergências internas, 
enfim, muito trabalho coti-
diano. Portanto, para mim 
significa um novo trabalho, 
como tantos que já fiz, e 
farei exigindo muito de mim 
mesma, muita disciplina, 
esforço diário e dedicação, 
como sempre.

E você sai candidata a 
quê, por onde? A depu-
tada federal?

(...)



“É imenso o prejuízo para 
milhares de famílias vulne-
ráveis de Alagoas e do País”, 
lamentou o deputado federal 
Paulão (PT/AL), ao comentar 
a extinção do Programa Bolsa 
Família, por decisão do presi-
dente Jair Bolsonaro, que vem 
tentando substituí-lo pelo 
“Auxílio Brasil”.  

O fim do Bolsa Família, 
levou o Partido dos Traba-
lhadores (PT) a anunciar 
que irá ingressar com uma 
ação no Supremo Tribunal 
Federal (STF), para manter 
o programa social, criado no 
primeiro governo do presi-
dente Lula. 

Segundo Paulão, a questão 
é que dos 40 milhões de bene-
ficiários do programa social, o 
número caiu para 14 milhões 

com o “Auxílio Brasil”. 
“É desumano, pois mais 

de 24,8 milhões de pessoas já 
estão sem nenhuma renda e 
isso vai engrossar ainda mais o 
cordão dos que estão na fila do 
osso pelo país”, afirma Paulão, 
destacando que Alagoas será 
um dos maiores prejudicados 
pelo governo federal, com o 
fim do Bolsa Família.

Paulão destacou ainda 
“que por birra política e 
incompetência, o governo 
Bolsonaro decretou o fim do 
Bolsa Família, sem ter para 
o lugar um programa estru-
turado, com normas legais, 
contribuindo, desta forma, 
para aumentar a população 
de maior vulnerabilidade no 
país”.

O Bolsa Família pagou sua 
última parcela em 29 de outu-
bro e deu lugar ao “Auxílio 
Brasil” instituído por Medida 

Provisória e lastreado na polê-
mica da PEC dos Precatórios. 
Além de dar o calote em quem 
tem precatórios para receber, 
a PEC fura o teto de gastos e 
provoca graves riscos fiscais 
ao País. 

“E o pior é que só se 
mantém até o final de 2022, 
portanto, não se trata de uma 
política pública continuada, 
como era o Bolsa Família”, 
alerta o deputado, que foi um 
dos poucos da bancada de 
Alagoas na Câmara a votar 
contra a ‘PEC do Calote’. 

Órfãos do Bolsa
De acordo com os dados 

revelados pelo parlamentar, 
em Alagoas mais de 305 mil 
famílias estarão prejudicadas 
pelas mudanças instituídas 
pelo governo Bolsonaro, pois  
ficarão sem o Bolsa Família e 
sem o auxílio emergencial.

VULNERABILIDADE deve crescer com o fim do benefício federalEstado
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DEPUTADO PAULÃO diz que o Partido dos Trabalhadores vai entrar na Justiça contra a extinção do programa social

Mais de 300 mil famílias estão 
sem o Bolsa Família em AL

Ricardo Rodrigues
Com Assessoria

  VITÓRIA DA ADVOCACIA

OAB: “Sala de Estado Maior é 
uma prerrogativa inegociável”

Na quinta-feira, 18, a 
Assembleia Legislativa de 
Alagoas derrubou o veto 
parcial aposto pelo governo 
ao projeto de lei ordiná-
ria nº 382/2020, de autoria 
do deputado Inácio Loiola 
(PDT), que dispõe sobre a 
definição de sala de Estado 
Maior, no âmbito do Estado 
como um direito do advo-
gado. A posição do colegiado 
presente ao plenário foi por 
unanimidade. O advogado 
Fábio Ferrário havia apresen-
tado à Casa subsídios técni-
cos acerca da legalidade e da 
justeza social da medida.

Pelo projeto, que define 
a sala de Estado Maior, 
conforme disposto na lei 
federal nº 8.906/1994, não 
havendo o espaço, o advo-
gado, independentemente 
da acusação que lhe seja 
imputada, deve imediata-
mente ver deferida a prisão 
domiciliar. O STF reconhe-
ceu a constitucionalidade da 
Sala, mas, na prática, ela não 
é respeitada no âmbito do 
sistema penitenciário alago-
ano.

“A decisão fortalece a OAB, 
que possui o papel de zelar 
pelos direitos e garantias 
dos cidadãos. Daí o interesse 
público na correta posição 

tomada pelos senhores depu-
tados estaduais”, afirmou 
o advogado Fábio Ferrário, 
que, em companhia do advo-
gado Nivaldo Barbosa Jr., 
presidente da OAB, seccional 
de Alagoas, esteve reunido 
com o presidente Marcelo 
Victor e parlamentares.

A Sala de Estado Maior é 
uma prerrogativa da advo-
cacia, como consta no Artigo 
7º do Estatuto da Advocacia 
e da OAB (EAOAB). Pleito da 
OAB Alagoas, a implantação 
no Sistema Penitenciário de 
Alagoas é tema de diálogo 
constante da Ordem com 
diversas frentes. Além disso, 
foi enviado em julho de 2020 
um pedido de providências 
urgente ao Conselho Esta-
dual de Segurança Pública de 
Alagoas (Conseg-AL) para a 
implantação do espaço.

Nivaldo Barbosa Jr., acre-
dita que a Sala de Estado 
Maior é uma prerrogativa 
inegociável e irrenunciá-
vel da advocacia e salienta a 
importância da derrubada do 
veto. 

“Essa é uma iniciativa 
pioneira no Brasil. A derru-
bada dos vetos ao Projeto de 
Lei é de extrema importân-
cia para que o espaço seja 
implantado de forma que 

respeite as prerrogativas da 
advocacia que são assegura-
das pelo Estatuto. Esse é mais 
um marco na luta pela garan-
tia dos direitos da advocacia 
e, consequentemente, da 
sociedade. Nosso agradeci-
mento ao presidente Marcelo 
Vitor e a todas as deputadas e 
deputados que nos permiti-
ram essa grande conquista”, 
afirmou o presidente.

Segundo o PL, a Sala de 
Estado Maior é representada 
por qualquer sala, despro-
vida de grades, localizada nas 
dependências de Comando 
das Forças Armadas (Exér-
cito, Marinha ou Aeronáu-
tica) ou Auxiliares (Polícia 
Militar ou Corpo de Bombei-
ros), e fora de qualquer 
unidade ou estabelecimento 
prisional, que possa, mesmo 
que potencialmente, ser utili-
zada, pelos oficiais que nela 
atuam, para o desempenho 
de seu mister funcional com 
toda a estrutura necessária 
para tanto, devendo conter 
minimamente de forma 
cumulativa instalações e 
comodidades condignas, 
com condições adequadas de 
higiene, alimentação, salu-
bridade e aptas ao exercício 
da atividade laboral, como o 
atendimento de clientes.
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ESTILO
A nossa vida é um sopro. Que seja recheada de muita LUZ, AMOR e PAZ.

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista Social

Sociedade com

PODEROSA | 

Os empresários Thiago Falcão e Sad 

Cavalari, leiam Restaurante Mestre 

Cuca, em parceria com a presidente 

da ALCOS, Jacira Leão, vão oferecer, 

no próximo dia 8 de dezembro, um 

almoço para lá de especial em 

homenagem ao dia dos Colunistas 

Sociais, e quem vai apimentar e fazer 

um pocket show +QVIP para soltar sua 

voz e encantar esses profissionais da 

comunicação é a talentosa cantora 

Priscila Prill. #aplausos

IN DESTAQUE | 

Um brinde +QESPECIAL para a 

elegante e carismática médica 

neurologista Valdirene Barbosa, 

ilustrando a coluna deste domingo.

TODO ELE | 

Com sua bagagem recheada na área 

da comunicação, o repórter Edilson 

Barbosa, leiam Programa AGITAÇÃO/

BAND Nordeste, estreia nesta 

segunda-feira, dia 22, o seu Programa 

Toca Tudo na Rádio Correio do 

Sertão. Sucesso, amigo!

TIM TIM | 

Com direito a bolo e taças e mais 

taças de espumantes, quem celebrou 

mais uma linda primavera em sua 

vida no último final de semana foi 

a bela Júlia Garielly, filha do 

empresário de sucesso Emerson 

Colibrir. Parabéns!

HAPPY B-DAY | 

A coluna de hoje é dedicada a este 

colunista social, Jailthon Sillva, que 

receberá nesta terça-feira, dia 23, 

milhões de homenagens por conta de 

seu aniversário. Vida longa para mim!
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  TEAM 
JAILTHON 
SILLVA
Hey, my friends… Já posso 
confidenciar um segredinho 
meu a vocês, meus leitores: 
eu estou me sentindo mais 
jovem e mais experiente… 

Ou melhor, Mais APAIXO-
NADO. Pois é, apaixonado 
pela vida e pelas oportuni-
dades que estão de vento em 
popa surgindo em minha 
vida. Na terça-feira, dia 23, 
vou ter a oportunidade de 
celebrar esta data tão espe-
cial, rodeado pelos meus 
familiares, e quero agradecer 

desde já à Deus, primei-
ramente, aos meus pais, 
familiares que são a base de 
minha existência, e a todos 
vocês por estarem sempre 
antenados em minha coluna 
e meus trabalhos, aos amigos 
e parceiros que estão sempre 
me apoiando. #essebrindeé-
devoces



As belezas naturais de 
Maceió oferecem experi-
ências diferentes para os 
moradores da orla marítima 
e lagunar. De um lado os 
melhores recursos, do outro 
descaso e abandono. Mas esta 
realidade está sendo revista 
com a construção do Parque 
da Lagoa, pois a Prefeitura de 
Maceió está revitalizando e 
vai oferecer moradia digna à 
margem da Lagoa Mundaú. 
Área do Vergel do Lago cria 
potencial turístico que pode 
ser explorado em breve. 

Patrícia Mourão, secretá-
ria municipal de Turismo e 
Esporte de Maceió, explica 
que a Prefeitura está empe-
n h a d a  n o  re s g a t e  d a s 
potencialidades da região 
lagunar, com vista no desen-
volvimento socioeconômico 
do Município.  

“Do ponto de vista do 
turismo, estamos traba-
lhando para que esta região 
se torne um point tanto para 
maceioenses quanto para 
quem vem nos visitar. Vamos 
oferecer um turismo de expe-
riência, de base comunitá-
ria, com as marisqueiras e os 
canoeiros”, relatou a secretá-
ria. 

A nova orla lagunar irá 
oferecer uma extensa área 
de lazer, com brinquedos 
infantis, quadras poliespor-
tivas, bicicletário, ciclovias 
e um Centro Pesqueiro para 
comercialização dos pesca-
dos e mariscos extraídos da 

Lagoa Mundaú. A 100m da 
lagoa está o conjunto habi-
tacional com 89 prédios e 
1.776 apartamentos, equi-
pados com cinco cômodos: 
sala, dois quartos, cozinha e 
banheiro. 

A marisqueira Sanara 
Lima aguarda ansiosamente 
a finalização da obra. Para 
ela, a construção do Parque 
além de gerar qualidade de 
vida, vai fortalecer a cultura 
da lagoa – que é inerente à 
cultura da capital alagoana.  

“Sempre fomos um povo 
esquecido, vivendo em situ-
ação precária. Mas o nosso 
trabalho é muito digno. Boa 
parte da nossa clientela é 
gente de fora, que vem toda a 
semana só para levar o nosso 
sururu. Espero que agora, 
depois dessa grande obra 
da Prefeitura, a gente possa 
ser valorizado”, comentou 
Sanara.

No mesmo sentido, o 
secretário de Assistência 
Social de Maceió, Carlos 
Jorge, comemora o avanço do 
progresso na região e afirma 
que fará todos os esforços 
para garantir proteção social 
aos povos da lagoa.

“ E s s a  c o m u n i d a d e 
sempre viveu esquecida, 
ausente de políticas públi-
cas e agora eu fico feliz ao ver 
essa grande transformação 
social. Agora é real, não existe 
mais nenhuma expectativa 
frustrada, agora a mudança 
é para valer. No futuro a orla 
lagunar será símbolo de 
transformação”, comemorou 
Carlos Jorge.

BELEZAS NATURAIS vão ganhar destaque com ações do Executivo de MaceióCotidiano

PATRÍCIA MOURÃO

“Estamos trabalhando para que esta região se torne um point da capital”

MORADIA

Sanara Lima aguarda ansiosamente seu novo lar

FRUTOS DO MAR

garantem o sustento de centenas de famílias da região

BELEZA NATURAL

e a pesca são importantes atrativos da orla lagunar da capital alagoana

SECRETÁRIA pretende explorar o turismo de experiência e de base com marisqueiras e pescadores na orla lagunar

Revitalizar a Mundaú pode 
potencializar turismo local

Secom Maceió
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ANDREY VIEIRA TRAZ UM TRABALHO que se mostra interessante e afortunado                                                    

   Màcleim   |  macleim@hotmail.com

Colunista

Depois do Play

  AFORTUNADOS 
Para mim, sempre será auspicioso perceber 
o quanto a fonte da música produzida em 
Alagoas permanece viva, jorrando e fiel à sua 
mata ciliar. Outra coisa boa é ter em mãos mais 
um resultado, um punhado de água dessa fonte, 
possibilitado pelo auxílio imprescindível da Lei 
Aldir Blanc. Pois bem, este é o caso do álbum 
‘Fortuna’, lançado recentemente pelo jovem 
músico e compositor alagoano Andrey Vieira, 
uma gratíssima surpresa para mim! Certamente 
também será para quem ainda não o conhece.
Fortuna era a deusa romana do acaso, da boa 
ou má sorte, do destino e da esperança. Na 
Roma antiga, era considerada filha de Júpiter 
e tinha até um festival realizado em sua home-
nagem. Sim, foi uma deusa de caráter duplo, 
mas sempre positivamente. Na era moderna, 
seguramente, o jovem músico Andrey Vieira 
escolheu o substantivo feminino fortuna, como 
aquilo que tem que ser e não como representa-
tividade da deusa romana, ou menos ainda do 
conceito atribuído a ela, a deusa, por Maquia-
vel. Portanto, um belo título para um trabalho 
que se mostrou interessante e afortunado.

Homenagem Ao Ídolo
Claro, sem qualquer correlação ao parágrafo 
anterior, ‘Djavan’ (Andrey Vieira) é o título da 
música que inicia o álbum. E, mais claro ainda, 
traz uma guitarra base fazendo a levada carac-
terísticamente djavaniana. 
De acordo com o próprio Andrey, trata-se de 
uma homenagem ao ícone da música alagoana, 
que tem influenciado uma verdadeira legião 
de seguidores aqui e alhures. O interessante 
está na letra, que é bastante simpática em suas 
descrições comparativas, entre a musa inspira-
dora da canção e algumas expressões e estilos 
de arte, além de um ligeiro equívoco na avalia-
ção sobre a obra do pós-impressionista Van 
Gogh. 
Todavia, voltando ao Djavan, o cara, a homena-
gem feita pelo compositor ao ídolo soa inusi-
tada, pelo tanto de realismo, quando afirma: 
“Nem que eu chamasse a melhor banda do 
mundo / E convidasse o Djavan pra cantar / 
Essa canção não chegaria nem perto / Do que 
sinto e que quero mostrar.” 
Sem dúvida, foi a melhor escolha para abrir o 
álbum, sob o ponto de vista da coerência com o 
título ‘Fortuna’. 
Em ‘Zona de Conforto’ (Andrey Vieira), a 
profusão de guitarras dá lugar, num segundo 
momento, a uma levada mais swingada, 
com efeito wah wah, que de alguma maneira 
provoca um alívio auditivo, literalmente uma 
zona de conforto, como sugere o título. É 
um refresco ao tanto de efeitos e reverb que 
permeiam a faixa. 
Já em ‘Carnaval’ (Andrey Vieira), a melancolia 
que inicia essa terceira faixa, com um solinho 

de teclado que nos remete à paz no interior 
de uma igrejinha pouco frequentada, logo 
é quebrada pelas guitarras e pela atmosfera 
pop-rock que, de fato, definem bem a estética 
proposta por Andrey Vieira nesse trabalho. 
Aliás, há que se ressaltar a performance do trio 
que embasa, com competência e criatividade, 
essa pegada: baixo, guitarra e bateria, respecti-
vamente, Cassio Fernandes, Marx Barros e Yuri 
Torres.  
Na metade do álbum, chegamos à ‘Bahia’ 
(Andrey Vieira e Lucas Costa), mais uma canção 
com clima pop-rock, que, aparentemente, 
parece ser mais um retrato do que foi viven-
ciado pelo autor em suas relações pessoais. 
Entretanto, o bacana é que Andrey Vieira não 
precisou perder nem abrir mão da inteligência, 
passando ao largo de ser piegas ou melosa-
mente dramático. As letras são bem elaboradas! 
‘Invisível’ (Andrey Vieira e Debora Barros), 
segue a trilha da anterior, que nos conduz, 
definitivamente, ao momento romântico do 
álbum e, claro, o recurso mais farto é mesmo 
uma baladinha, daquelas que, nos bailes de 
antigamente, aproveitava-se para a hora do 
rosto colado, no famoso momento mela-cueca. 
O inusitado, nessa balada, é o advento do trom-
pete muitíssimo bem posto e executado por 
Brunno BK.

Sagacidade Literária
‘Saga Cidade’ (Andrey Vieira) quebra o climi-
nha romântico e o compositor parece voltar 
ao tema inicial de Djavan, a música, quando a 
letra cita algumas palavras já utilizadas, tipo art 
déco, por exemplo. A sacada aqui é que toda a 
estrutura da música parece ter sido proposita-
damente feita para soar e parecer um flash de 
memória. A começar pela forma, que não tem 

repetição e é rápida em andamento e minuta-
gem, dura pouco mais de um minuto. 
‘Seu’ (Andrey Vieira), tem uma peculiaridade: 
toda levada que se utiliza da acentuação rítmica 
a tempo, torna-se interessante por natureza! 
Essa foi a luz dessa “balada saliente”. Claro, a 
temática continua sendo as relações amorosas 
do compositor e, no caso específico, de um 
futuro traçado e previsto, porém, com pitadas 
de sagacidade literária, quando cita: “Meu 
ofício literário tem um Norte”.  Aliás, se musi-
calmente Andrey Vieira prosseguir com essa 
proposta e pegada musicais, estará traçando 
um Norte bem promissor para a sua carreira!
‘Versos Sobre o Que Passou’ (Andrey Vieira) põe 
um ponto final e é uma daquelas baladas bem 
características, sem margens para outro tipo 
de leitura. Foi a forma escolhida para finali-
zar o álbum, em coerência, sobretudo, com o 
discurso construído nas bem urdidas letras do 
compositor, que assina solitário a autoria de 
seis, das oito faixas do álbum. Então, como uma 
espécie de balanço final e geral, Andrey Vieira 
fala do que passou como opção, e diz que paci-
ência nunca é regra. Porém, existe uma regra, 
que não carece de paciência, para fruir o traba-
lho deste jovem músico e compositor talentoso 
que, em meio a tantas músicas desnutridas, que 
brotam como gremlins no streaming da rapa-
ziada de sua geração, não pretendeu inventar 
a roda e, por isso mesmo, foi afortunado.  Ah, 
sim, a regra é simples: ouvi-lo com o zelo de um 
fruidor atento!
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  O que é a tabela FIPE e como 
ela influencia o seguro auto?
A FIPE desenvolve levantamentos de dados e gera 
índices e indicadores de tabelas com informações e 
quantidades de variáveis econômicas. Dessa forma, 
atualiza a tabela todo mês para servir de referência 
em negociações.
Muitas pessoas, especialmente quando vão 
comprar o primeiro automóvel ou vender o seu 
usado, acabam usando a internet para fazer pesqui-
sas. Os tópicos buscados costumam envolver os 
problemas mais comuns que o carro pode apre-
sentar as opiniões de pessoas que já têm o veículo, 
o valor médio da revisão do carro e até algumas 
cotações em seguradoras.
Na maior parte das vezes, as pessoas começam essa 
busca a partir de sites de venda de veículos, acom-
panham os testes que já foram feitos e procuram se 
informar sobre o preço do automóvel por meio da 
tabela FIPE.
Selecionamos algumas informações importantes 
sobre a tabela FIPE, que é a mais usada e conhecida 
ferramenta do mercado nacional ligada à precifi-
cação média dos veículos. Continue a leitura para 
entender mais sobre o assunto!

  O que é a tabela FIPE?
É uma tabela que apresenta a média nacional de 
preços de automóveis usados ou novos. A tabela 
FIPE foi elaborada pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas, tendo como base pesquisas 
feitas em 24 estados do país para que a diferença 
entre os preços de um mesmo automóvel não fosse 
tão grande.
Estamos falando, portanto, de um parâmetro do 
mercado brasileiro, de uma tabela que apresenta 
valores médios de acordo com a marca, o modelo e 
o ano de um automóvel.
A tabela FIPE não considera informações como 
estado do veículo, quilometragem, região, cor, 
acessórios instalados e quaisquer outros fatores 
que possam influenciar no preço para mais ou para 
menos.

  Como funciona 
a tabela FIPE?
A construção do índice tem como base a coleta de 
preços do mercado relativos a motocicletas, carros, 
micro-ônibus, ônibus e caminhões seminovos e 
novos em determinados períodos de tempo. Isso 
significa que os valores são atualizados constan-
temente todos os meses. Com esses valores em 
mãos, os pesquisadores fazem a análise estatística 
de preços muito abaixo ou muito acima da média, 
considerando a montadora do automóvel, o ano de 
fabricação e o modelo de referência  Após descartar 
a discrepância estatística, os preços que restaram 
são utilizados para estabelecer a média. Na sequên-
cia, essa média é referenciada na listagem de valores 
apresentados pela tabela FIPE.

  Qual a importância a tabela?
A tabela FIPE é um ótimo ponto de partida para que 
pessoas, ao negociar ou avaliar veículos, tenham 
um instrumento em mãos que garanta um ponto 
de partida para conduzir a compra ou a venda. Ela 
serve como referência, pois situa os compradores 
e vendedores. Vale lembrar que o valor pode sofrer 
mudanças por causa de vários fatores que incidem 
na formação de preço de determinado automóvel.
Além da tabela FIPE servir como base para as 
negociações de compra e venda de automóveis, ela 
também pode ser utilizada em contratos de segura-
doras e financeiras. Ela também é fundamental para 
o cálculo do IPVA. 
O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Auto-
motores é cobrado uma vez ao ano, e a taxa é 
calculada com base no valor do veículo sinalizado 
na tabela FIPE, variando de acordo com cada estado 
do país.
Se você comprar um carro no valor de R$ 50 mil no 
estado de Alagoas, sua alíquota é de 4% o que signi-
fica que você vai pagar um total de R$ 2 mil de IPVA. 
Assim, é possível saber antecipadamente o valor 
do seu IPVA para analisar o quanto você vai ter que 
investir para manter o carro, evitando surpresas na 
hora de uma compra, por exemplo.

  Como a tabela FIPE 
impacta o seguro auto?
Uma dúvida comum sobre a tabela FIPE tem 
relação a como ela impacta o seguro do automóvel. 
A indenização do seguro de veículo é paga com refe-
rência no preço médio dessa tabela e não no valor 
máximo, como muitos pensam. Considera-se o mês 
que a indenização vai ser paga, e não o mês em que 
o dono do automóvel contratou o seguro do carro.
O montante da indenização está sujeito tanto à 
valorização quanto à desvalorização, de acordo com 
o valor de mercado do automóvel.
Vamos a um exemplo? Imagine que você contratou 
o seguro auto em fevereiro, e a tabela FIPE afirmava 
que seu automóvel valia R$ 45 mil. Em agosto, seu 
veículo foi roubado e não foi encontrado, ou seja, 
você tem direito à indenização. O pagamento da 
indenização foi liberado no mesmo mês. Se em 
agosto a tabela FIPE dizia que o seu carro valia R$ 
46 mil, você tem que receber R$ 46 mil (e não R$ 45 
mil). Nesse caso, você acaba ganhando dinheiro 
graças à valorização do automóvel, mas o inverso 
também pode ocorrer.

  Conclusão
Em suma,agora que você entendeu a importância 
da tabela FIPE, também precisa compreender como 
um seguro é crucial para quem possui veículo. 
Afinal, há muita exposição diariamente a diversas 
situações que podem resultar em riscos significa-
tivos, como furto, roubos e acidentes. Mas, você 
não quer perder seu veículo, certo? Principalmente 
em casos de financiamento, que terá de ser pago 
por muito tempo depois. Além disso, os riscos de 
trânsito também são muitos e constantes, especial-
mente se você circula bastante, como em viagens. 
E você está sujeito a isso mesmo que não tenha 
que andar por muitos quilômetros. Com o seguro, 
você se protege de ter que arcar com as despesas, 
normalmente altas, em casos de sinistro ou de 
problemas de ordem climática. No entanto, você 
nunca estará preparado para esses acasos como 
estaria com um seguro.

ENTENDA COMO a tabela FIPE impacta no valor do seguro auto

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro
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  Contra quem?
Nesse momento onde cada 
time tem dois jogos pela 
frente, não interessa pensar 
em adversário, se os do 
CRB são fortes ou fracos, e 
a mesma coisa serve para 
o CSA. O CRB enfrenta o 
Vitória, em Maceió, e o 
Operário, no Paraná. O 
CSA tem o Coritiba fora de 
casa e encerra contra o já 
rebaixado Brasil de Pelo-
tas, em Maceió. Quem está 
pensando na Série A, não 
pensa no adversário que 
tem pela frente. Ganhar ou 
perder já vi muito esse filme 
nessa temporada.

  Pré-Copa 
do Nordeste
Com uma vitória por 2 a 0 no 
jogo da volta diante do Moto 
Clube, o CRB garantiu a sua 
vaga para a fase de grupos 
da Copa do Nordeste, em 
2022. O resultado foi exce-
lente, mas o jogo foi muito 

ruim. Mais uma vez o CRB 
não jogou bem, e, apesar da 
classificação, o torcedor saiu 
preocupado com o rendi-
mento do time, especial-
mente pelos dois últimos 
jogos na Série B, na busca 
pelo acesso à Série A no ano 
que vem.

  Arbitral 
para 2022
A FAF reuniu os dirigentes 
dos clubes profissionais de 
Alagoas e já definiu tudo 
quanto à temporada do ano 
que vem. Como nos dois anos 
anteriores, vai começar com a 

Copa Alagoas, que terá como 
novidade os times da 1ª divi-
são e da 2ª divisão, divididos 
em dois grupos de oito times. 
A competição começa no dia 
9 de janeiro. Já o Campeonato 
Alagoano será iniciado em 19 
de janeiro, com a participa-
ção de 8 clubes.

TIME AGORA estuda forma de passar pelo Vitória, na penúltima rodada da Série BEsportes

O CRB conseguiu a classifi-
cação para a fase de grupos da 
Copa do Nordeste 2022, após 
eliminar o Moto Club-MA, 
vencendo o jogo da volta por 2 a 
0. Com um gol de diferença no 
placar agregado, o Galo garan-
tiu mais um compromisso 
para o calendário da próxima 
temporada e R$ 1,4 milhão de 
cota pela participação.

A vitória, além de colocar 
o time regatiano no campe-
onato regional, serviu para 
levantar a “moral” do elenco 
que não depende mais apenas 
das próprias forças para conse-
guir o acesso à Série A.

“A Copa do Nordeste é uma 
competição importante para 
o clube e a gente sabia que 
precisava fazer o resultado 
e os dois gols. Em nenhum 
momento pensamos ou 
trabalhamos com a possibili-
dade de pênaltis. Além disso, 
serviu como um bom teste em 

cima do que vamos enfrentar 
nos dois últimos jogos da Série 
B. Sabemos que os adversá-
rios nos estudaram e variar 
o jeito de jogar é importante 
para tentar também surpre-
ender as outras equipes”, disse 
o auxiliar técnico, Anderson 
Valiñas. 

Para ele, a decisão do pré-
-Nordestão foi um divisor de 
águas para o futuro do clube 
na luta pelo acesso. “Estamos 
aqui desde o início da Série B e 
vemos no dia a dia que a equipe 

sempre se doou. O Moto Club 
veio para não perder a classi-
ficação, então a nossa postura 
foi muito boa, principalmente 
no segundo tempo. As alte-
rações mudaram muito e é 
importante ter um grupo que 
dê boas respostas” defende. 

Sobre a classificação, 
Valinãs afirma que a vitó-
ria diante do time mara-
nhense foi muito importante 
pensando no próximo ano, 
mas já deu um gás para o 
restante da temporada. “Traz 

uma confiança maior para os 
confrontos contra o Vitória e 
contra o Operário, pensando 
jogo a jogo. Os jogadores que 
se destacaram na partida 
mereciam ter esse momento, 
porque trabalham muito no 
dia a dia. Para todo o grupo, 
foi uma vitória que nos dá um 
impulso em busca do acesso”.

O Galo já volta a campo 
n segunda-feira, 22, contra o 
Vitória, no Rei Pelé. “A gente 
sabe que as logísticas de deslo-
camento são muito desgas-
tantes. A recuperação é muito 
importante nesse momento, 
tanto de descanso, como 
também de alimentação. Esses 
três dias em casa, podendo 
fazer a recuperação completa 
é importante”.

De um lado, o otimismo da 
comissão técnica. Do outro, 
o realismo de jogadores. 
Durante a semana, em entre-
vista coletiva, o meia Diego 
Torres disse que o fato de o 
time não depender apenas das 
próprias forças dificulta ainda 

mais o sonho de ascender à 
Primeira Divisão. Segundo ele, 
a tarefa agora é buscar as vitó-
rias e se desculpar com o torce-
dor pelos pontos perdidos. O 
jogador disse que a ansiedade 
foi o que mais prejudicou o 
desempenho e fez o rendi-
mento da equipe cair ao longo 
da Segundona. 

“A segunda parte do 
Brasileirão está sendo muito 
brigada, porque os times da 
parte de cima da tabela já se 
conhecem e fica mais compli-
cado. Acho que nós perdemos 
muitos jogos e sentimos a 
ansiedade. Agora é pensar em 
coisas positivas e conquistar 
vitórias”, opina o camisa 10. 

O Regatas se despede da 
Série B no dia 28, jogando 
diante do Operário-PR, fora de 
casa. Além de precisar vencer 
os dois jogos e não ter margem 
de erro, a equipe precisa 
contar com a “ajuda” de Goiás, 
Guarani e Avaí para “achar” 
uma vaga no G-4 da competi-
ção.

PRESSÃO PELA VITÓRIA por dois gols de diferença deixou o time regatiano tenso; mas, no final, deu Galo novamente

Foi difícil, mas CRB garante 
vaga no Nordestão de 2022         
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TIMES ALAGOANOS cochilaram durante a ‘longa viagem’ da Série B

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  Duas vagas abertas para o acesso à Série A
Com a confirmação de duas vagas para Botafogo e Coritiba, a Série B só tem mais duas 
disponíveis para cinco outros times que ainda sonham com o acesso. São eles: Goiás, Avaí, 
Guarani, CRB e CSA, nessa ordem mesmo de probabilidades, com uma diferença muito 
pequena entre um e outro clube. Os dois primeiros só dependem deles. É ganhar os dois 
últimos jogos e a Série A estará garantida. Para os outros três, além da necessidade de 
vencer, precisam torcer por tropeços de quem está na frente.
Lamentar, agora, pontos perdidos pelo meio do caminho, não adianta muito. Com certeza, 
essa Série B foi a que mais se apresentou com chances para o acesso, mas CRB e CSA não 
entenderam isso muito bem. O CRB começou cumprindo alguns objetivos na pontua-
ção, era um dos ataques mais positivos, mantinha uma invencibilidade jogando em casa, 
ganhava pontos importantes na casa do adversário, mas depois foi caindo, caindo e os 
pontos não chegavam mais como antes.
O CSA, que começou muito mal, trocou de treinador duas vezes na competição e foi buscar 
Mozart Santos, que tinha saído para o Cruzeiro, não estava se dando bem, pediu para sair 
e voltou para o CSA. A partir daí a situação mudou. Com três, quatro e até cinco vitórias 
seguidas, o time foi se recuperando e chega na briga por uma vaga no acesso, mesmo que 
seja o time com menor percentual na tabela, entre os cinco que ainda lutam por isso.

Thiago Luiz
Estagiário

DECISÃO PELA VAGA FOI NO
Rei Pelé e o CRB teve muito trabalho para fazer o placar contra o Moto Club/MA

l Durante a reunião do arbitral, 
o presidente da ACDA, Josenildo 
Souza,  emnome da  imprensa 
esportiva, fez um apelo aos 
dirigentes da FAF e de clubes que 
olhem mais para o trabalho desses 
profissionais. Foi um puxão de 
orelhas em quem não está nem aí 
para oferecer boas condições para 
o trabalho;
l Este ano, em alguns jogos em 
Olho D’Água  das Flores, com muita 
chuva,  nas cabines parecia uma 
cachoeira de tanta água no local 
de trabalho dos profissionais. Por 
mais que os colegas reclamassem, 
a FAF e o clube não fizeram nada;
l Foi ruim também trabalhar 
em Arapiraca, com o estádio que 
sempre  estava em reforma. Em dia 
de chuva também era uma loucura, 
além da invasão de torcedores 
do ASA no setor reservado para a 
imprensa. E olhe que a cidade vai 
ter dois representantes, em 2022: o 
ASA e o novato Cruzeiro, campeão 
da 2ª divisão deste ano;
l Mesmo que os dirigentes 
do CSA digam que estão com as 
atenções voltadas para os jogos 
contra Coritiba e Brasil de Pelotas, 
o clube já tem eleição marcada 
para escolha da diretoria: 6 de 
dezembro. Com duas candidaturas, 
o clube vai se planejar logo para 
2022 ou vai deixar para agir depois 
das eleições? Essa é a pergunta da 
torcida.

  ALFINETADAS...
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MKT Show: três dias de múltiplas experiências.

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalhaí
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  ENCONTROS, 
IDEIAS E FÉ!
O primeiro dia da edição 2021 do 
Trakto Mkt Show foi marcada por 
grandes encontros, uma profusão 
de ideias sendo compartilhadas e 
uma boa dose de Fé envolvendo os 
principais palestrantes.
Tiago Brunet e Carlinhos Maia 
levaram para o palco suas expe-
riências profissionais e insights, 
mas deixaram claro que sem Fé 
a estrada fica mais difícil de ser 
trilhada.
Pelos corredores muita gente 
interessante e os tão esperados 
abraços, sorrisos e troca de ideias 
e parcerias comerciais. Teve ainda 

espaço para estandes comerciais e 
para a arte de @yarapao_ pintando 
ao vivo e recebendo todos as estre-
las do evento em sua instalação.
Como no Trakto o sucesso não se 
limita ao palco, emerge do público, 
teve Pitch, criança de 9 anos já 
empreendendo na web, profes-
sora influenciadora declarando 
que estará no palco como atração 
no próximo ano... E tantas, tantas 
outras boas histórias que não tem 
como descrever por aqui. É preciso 
ir lá, viver e escrever a sua história.
Aliás, por falar em história, essa foi 
a grande ´dica` que Carlinhos Maia 
deixou ao encerrar o dia, “contem 
boas histórias, com começo, meio e 
fim. Uma hora o sucesso acontece”. 

Luana Nunes no comando da 

assessoria de imprensa do MKT SHOW

Uliana e Carina brincando feito 

criança nesse parque de ideias

Isabela e Careca distribuindo 

positividade pelos corredores

Nossos destaques nacionais 

do humor, Macla e Ed Gama

Joel Jota e Yara Pão, motivação e arteInfluenciadora @brunaanatalia e Kaka Diniz

Palestrantes Sonia Onuki e Agda Bianco

Lucas Mikie de olho nas tendências

Coaches Edjane Mello e Andréia Custódio

Nanda Rodrigues e sua clone virtual



N ã o  é  s e m p r e  q u e 
um novo carro chega ao 
mercado com a obrigação 
não somente de substi-
tuir a versão anterior como 
ainda preencher o espaço 
de outros  modelos  da 
marca. No caso do Honda 
City 2022, a nova geração 
vai mais longe e substituirá 
três carros: a versão antiga, o 
Civic no caso do sedã, e o Fit, 
com a inédita configuração 
hatch. Esse movimento é só 
uma parte da nova estraté-
gia da marca no Brasil, que 
busca renovar sua linha de 
produtos para atender a um 
mercado mais exigente e 
ainda se adequar às novas 
regras de emissões que 
entram em vigor em janeiro 
– por isso a estreia agora do 
novo motor 1.5. Porém, há 
outro propósito por trás 

desse plano: reduzir custos 
de produção com uma oferta 
mais racional de produtos 
fabricados no País. Preços 
das versões do City sedã e 
principais equipamentos 
de série: EX: R$ 108,3 mil 
com central multimídia de 
8 polegadas, câmera de ré, 
6 airbags, monitoramento 
de pressão de pneus, chave 
presencial, lanternas em 
LED, botão de partida, faróis 

de neblina, rodas de liga 
leve de 16 polegadas - EXL: 
R$ 114,7 mil - Acrescenta 
bancos de couro, quadro 
de instrumentos digital de 
7 polegadas,  sistema Lane 
Watch (câmera para pontos 
cegos) e sensor de estacio-
namento traseiro - Touring: 
R$ 123,1 mil  - Acrescenta 
sistema Honda Sensing, 
faróis full LED e sensor de 
estacionamento dianteiro.

A  Toy o t a  d o  B r a s i l 
apresenta a linha 2022 do 
SUV grande, líder em seu 
segmento, o SW4. O prin-
cipal destaque na atua-
lização do ano/modelo 
está na chegada da versão 
Diamond no topo da gama, 
que traz mudanças impor-
tantes em design e nível de 
equipamentos, tornando 
o portfólio SW4 ainda 
mais exclusivo. Lançada 
pela primeira vez como 
versão especial em 2018, a 
Diamond se destacou por 
oferecer exclusividade ao 
portfólio, atraindo clientes 
que buscavam por um toque 
refinado aos já tradicio-
nais atributos de robustez 

e conforto. Sempre atenta 
à voz dos consumidores, o 
retorno da Diamond oferece 
como um dos diferenciais 
da linha acabamento com 
pintura bicolor (dual tone), 
novas rodas e sistema ótico, 
grade, pára-choques e luzes 
em LED. No interior, um 
novo esquema de cores 
nos estofados e nas portas, 
assim como desenhos dife-
renciados nos relógios do 
velocímetro e tacômetro 
ressaltam o design. Em rela-
ção ao nível de equipamen-
tos, a versão SW4 Diamond 
agrega carregador de celular 
sem fio, ar-condicionado 
de duas zonas automático e 
digital, além de abertura de 

porta-malas com sensor de 
movimentação dos pés (kick 
sensor). Do ponto de vista da 
segurança, equipa, também, 
o novo sistema de visão 360°, 
alerta de tráfego cruzado 
traseiro (RCTA) e alerta 
de ponto cego (BSM). Já o 
pacote de segurança ativa 
Toyota Safety Sense (TSS) 
recebeu função para detec-
ção de pedestres e ciclistas. 
Essas são características 
incorporadas ao modelo se 
somam aos reconhecidos 
valores de Qualidade, Dura-
bilidade e Confiabilidade do 
DNA Toyota. O novo SW4 
Diamond mantém o motor 
diesel 1GD de 2.8 litros com 
204 cv de potência.

Fiat Pulse vence 
prêmio de Design
O Fiat Pulse começa a 
chegar nas mãos dos 
primeiros clientes e já 
estreou sua sala de troféus. 
E o reconhecimento veio 
pelo estilo do primeiro 
SUV da Fiat desenvolvido 
e produzido no Brasil. O 
novo modelo da marca 
acaba de receber o Prêmio 
Design MCB, certificação 
promovida pelo Museu 
da Casa Brasileira, que 
reconhece os destaques do 
design nacional. O Pulse 
levou a melhor na catego-
ria Transporte. Com estilo 
único tanto na gama Fiat 
quanto entre seus concor-
rentes, o Fiat Pulse nasceu 
do trabalho do time de 
profissionais com as mais 
diferentes especialidades 
no Design Center South 
América da Stellantis, no 
Polo Automotivo de Betim 
(MG).

Citroën realiza 
Black Week com 
condições especiais
A Citroën oferece bônus 
e condições especiais 
para todas as versões do 
seu utilitário esportivo C4 
Cactus, durante toda essa 
semana na “Black Week 
Citroën”. Realizada até 
o dia 23 de novembro, a 
ação contempla descontos 
imperdíveis, ofertas espe-
ciais de financiamento 
e veículos disponíveis à 
pronta entrega.  Durante 
a “Black Week Citroën” o 
consumidor pode adquirir 
um C4 Cactus zero km a 
partir de R$ 94.990,00 na 
versão Live AUT. A série 
especial do SUV multipre-
miado também parti-
cipa da ação, o exclusivo 
X-SERIES é comercializado 
de a partir de R$ 99.990,00.  
O Citroën C4 Cactus possui 
completo pacote funcional 
com a central multimídia 
Citroën Connect Radio, 
tela touch de 7” e conec-
tividade Apple Car Play e 
Android Auto.
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As montadoras nipônicas se movimentam para lançar novos modelos com 
menos custo de fabricação, na tentativa de aumentar os lucros aqui no Brasil.
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   Igor Pereira   |  igor93279039@hotmail.com
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Bicicleta elétrica com 
forte desempenho e 
design arrojado
A Eletricz, distribuidora 
brasileira especializada 
na mobilidade elétrica, 
acaba de lançar no 
mercado brasileiro a 
nova bicicleta elétrica 
Fat Bike Coswheel T20. 
O novo modelo oferece 
ótimo desempenho, 
design arrojado, velo-
cidade máxima de até 
45 km/h, autonomia de 
até 160 quilômetros e 
pesa apenas 32 kg. Ela 
está sendo vendida com 
preços a partir de R$ 
11.691,00, à vista. A nova 
Fat Bike Coswheel T20 
oferece ao consumidor 
brasileiro o que existe de 
mais moderno e arrojado 
no mercado global de 
bikes eletrificadas. “É 
uma bicicleta completa, 
ideal para o público que 
busca tecnologia de 
última geração e deseja 
uma mobilidade ecolo-
gicamente correta e sem 
congestionamentos”, 
explica Márcio Canzian, 
CEO da Eletricz. Esta 
bateria pode ser remo-
vida e carregada dentro 
de casa em uma tomada 
comum. Há duas opções 
de baterias: 48 V e 10Ah, 
na versão de entrada, e 
48V e 20Ah, na versão 
Plus. Com isso, sua 
autonomia pode chegar 
até a 80 ou 160 quilôme-
tros, respectivamente, 
no modo assistido. Essas 
baterias levam, em 
média, cerca de 4h30 para 
serem completamente 
recarregadas.

   DUAS  |  RODASNovo Honda City chega
para aposentar os Civic e Fit

Toyota anuncia linha 2022 do SW4, 
destaque para verão Diamond
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Este material deveria ter saído na semana passada, mas, por engano nosso, manda-
mos para a redação um outro texto. Efetivamente, o evento já se realizou, mas os 
textos continuam importantes. Pedimos desculpas aos organizadores do seminário e 
aos leitores, mas a matéria que enviaram é de alta importância como documento da 
vida cultural das Alagoas na pandemia e, então, decidimos publicar como documento 
histórico.

Vamos ler!
Um abraço,

Luiz Sávio de Almeida

Alagoas:
conhecimento

e poder!
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O curso de Especialização em História de Alagoas (Ifal/
campus Maceió) deu início às suas atividades acadêmicas 
em maio deste ano, através da disciplina Formação do Es-
paço Alagoano, ministrada pelo prof. Luiz Sávio de Almeida. 
A partir dos estudos e debates gerados por esta disciplina – 
instigando os alunos à crítica dos fundamentos da história 
alagoana –, surgiu a necessidade de formar grupos de estu-
do e pesquisa, dentro e fora do curso. 

Dentre os principais, destacamos o grupo Oeste Alagoa-
no; novos olhares, chamando atenção para a necessidade 
de consolidar e ampliar uma linha de estudo sobre a região 
sertaneja. Para tanto, o grupo já realizou o Seminário Ser-
tão: Lembranças e Memórias. O outro grupo foi o Índios de 
Alagoas, que busca uma nova perspectiva de abordagem 
acadêmica, voltado para as relações produtivas e de poder. 
No caso deste, trata-se do grupo de estudos Índios de Alagoas: 
cotidiano e etno-história, que surgiu na Ufal há mais de 20 anos 
e busca se renovar com novos estudos e temáticas de pes-
quisa. E, finalmente, o grupo Alagoas: conhecimento e poder, 
que destacaremos aqui.

No caso específico do grupo Alagoas: poder e conheci-
mento, ele nasce da necessidade de democratizar o acesso 
aos estudos e pesquisas sobre Alagoas, em especial aqueles 
sobre a história, a realidade social, econômica, política e 
cultural do nosso estado. Trata-se de um grupo que preten-
de fomentar o debate e o acesso ao conhecimento produzi-
do nas instituições de ensino superior de Alagoas. Entre os 
seus membros, o grupo conta com os professores Luiz Sávio 
de Almeida, seu idealizador, prof. Emérito da Ufal e da Es-
pecialização em História de Alagoas; Amaro Hélio Leite da 
Silva, professor do Ifal e coordenador da mesma especiali-
zação; Claudemir Martins professor do Ifal e coordenador 
do Núcleo de Estudos Afro-brasileiro e Indígena (Neabi/Ifal 
Piranhas); e Lúcio Verçosa, professor da pós-graduação em 
Sociologia da Ufal.

O grupo já deu início às suas atividades com o seminário 
‘A Reforma Agrária em Discussão’, a partir da exposição e de-
bate acerca da tese do professor Dr. Claudemir Martins. Nes-
te evento, tivemos como debatedores Cícero Albuquerque, 
professor da Ufal e especialista nos estudos agrários em Ala-
goas; Débora Nunes, coordenadora nacional do Movimento 
de Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST); além da parceria 
do Neabi Ifal Piranhas na organização.

A segunda atividade do grupo já está programada, será o 
Seminário Alagoas: terra e poder, que foi realizado nos dias 
8, 9 e 10 de novembro, às 19:00h, através da parceria com 

a Especialização em História de Alagoas (Ifal Maceió). Nes-
te evento tivemos a participação, no dia 8/11, do professor 
Amaro Hélio Leite da Silva, sobre índio e guerrilha no sertão 
de Alagoas; no dia 9/11, Lúcio Verçosa, sobre Terra, trabalho 
e direitos no mundo canavieiro; e no dia 10/11, Luiz Sávio de 
Almeida, com o tema A economia indígena: sobrevivência e 
mercado. O seminário teve transmissão online, através do 
youtube do Ifal (campus Maceió). 

Nosso objetivo, enquanto curso de Especialização em 
História de Alagoas, é contribuir para o fomento do estudo e 
pesquisa sobre a formação histórica do nosso povo e de suas 
regiões, a exemplo daqueles e daquelas, respectivamente, 
que serviram de base para a criação do próprio curso e que 
foram/serão tratados pelas suas disciplinas. Daí o nosso in-
centivo e promoção na formação de grupos de pesquisa e 
na realização de eventos acadêmicos que discutam Alagoas.

No I Seminário do Grupo “Alagoas: Poder e Conhecimen-
to”, ocorrido em 23 de setembro de 2021 em parceria com o 
Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI – IFAL 
Campus Piranhas), tivemos a oportunidade de debater a obra 
“Resistência do campesinato em meio à contrarreforma agrá-
ria no Brasil: da luta pela terra à luta para permanecer nos ter-
ritórios dos assentamentos rurais no Sertão de Alagoas”. Um 
livro de minha autoria, fruto da tese de doutorado e publica-
do pela Editora da Universidade Estadual do Ceará. 

O objetivo central do estudo foi compreender o processo 
de recriação do campesinato assentado, a partir das lutas e 
das resistências dessa fração da classe camponesa na con-
quista dos assentamentos rurais na Mesorregião Geográfica 
do Sertão do estado de Alagoas, como forma de acesso à ter-
ra e, consequentemente, possibilidade de construção de fra-
ções territoriais de resistência camponesa, como garantia da 
sua existência social em meio às contradições do capital e do 
avanço do agronegócio. Participaram, na condição de deba-
tedores, Débora Nunes, dirigente e assentada do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST-AL) e Cícero Albu-
querque, historiador e professor da Universidade Federal de 
Alagoas. Um dos conceitos, que estrutura o estudo e se fez 
presente no debate, é o de contrarreforma agrária.

O Curso de Especialização em História de 
Alagoas no Seminário Alagoas: terra e poder

Um livro e a reforma agrária

   ARTIGO  |  Amaro Hélio Leite da Silva

   ARTIGO  |  Claudemir Martins Cosme Doutor em Geografia, professor do IFAL e Coordenador NEABI-Campus Piranhas
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Pelas bandas do leste alagoano, os canaviais. 
São plantações longilíneas (em termos temporais 
e territoriais) que vão de longe a longe, como se 
espalhadas de um canto a outro do horizonte. A 
paisagem entouceirada, quase um completo con-
tinuun, parece por demais evidente para qualquer 
passante. Mas, como argutamente apontou o es-
critor David Foster Wallace, “as realidades mais ób-
vias, ubíquas e importantes são frequentemente as 
mais difíceis de se ver e discutir”. Por debaixo da 
calejada terra dos canaviais, existe um mundo e é 
um mundo invisível que se articula com o visível. 

Nas linhas seguintes, escritas em tom solto de 
ensaio, narrarei algumas passagens por esses dois 
mundos. Passagens de experiência em pesquisas 
anteriores, nas quais me deparei, dentre outras 
questões, com o enraizamento da cana imbrinca-
do ao desenraizamento dos trabalhadores.

***

Os canaviais não têm cerca. E por que teriam? 
Seus limites são os acostamentos da rodovia, uma 

curva de rio, a saliva salobra das lagoas, o hálito 
seco do Agreste; sem pudor, adentram até mesmo 
bocas de grota e chegam a lamber a beira da pista 
do aeroporto da capital, de nome Zumbi dos Pal-
mares. Não são os canaviais que estão cercados, 
mas é a maioria das cidades do leste alagoano que 
está cercada por eles. Ainda que seja uma cerca fei-
ta de nós, caules e de palhas verdes, ela está ali. E 
tem mais força do que se fosse de estacas e arames 
farpados. 

Durante minhas andanças pelas cidades ro-
deadas dessas plantações ensimesmadas, pude 
conversar com muitos trabalhadores canavieiros. 
Nesses encontros, foi frequente ouvir o termo “os 
da rua”. Ser “da rua”, “da ponta de rua” é a deno-
minação local para habitantes das cidades. Pro-
vavelmente, por trás dessa expressão, exista ainda 
uma centralidade do rural, da morada como lugar 
ligado à terra, pois a rua é via de passagem; é um 
caminho; é acesso ou saída da casa, porém nun-
ca a morada. Portanto, no fundo, tal termo talvez 
sugira que as raízes de muitos “dos da rua” ainda 
estão fincadas na terra, e não no asfalto ou para-
lelepípedos. 

Sobre o desenraizamento canavieiro: as cercas,  os “da rua” e a “má alegria”

   ARTIGO  |  Lúcio Verçosa Autor do livro “Os homens-cangurus dos canaviais alagoanos: um estudo sobre trabalho e saúde” e professor da UFAL

Nosso entendimento é que não somente a so-
ciedade brasileira é carente de uma verdadeira 
política de reforma agrária, como processo que 
desconcentrar a estrutura fundiária em favor do 
campesinato, dos indígenas e dos quilombolas, 
eliminando o latifúndio e o minifúndio. A reali-
dade do campo alagoano corrobora essa linha 
de interpretação, pois, historicamente, essa bur-
guesia latifundista comanda as relações de po-
der no estado, subordinando o campesinato sem 
terra e mantendo a desigualdade da posse, uso e 
propriedade da terra. Neste bojo, a concentração 
fundiária, materializada na reprodução do mini-
fúndio e do latifúndio, é uma marca do espaço 
agrário alagoano. Essa realidade começa a en-
frentar resistências com o surgimento do MST, 
em meados dos anos de 1980, e sua espacializa-
ção pelo estado de Alagoas ao longo das déca-
das posteriores. Nessa esteira, também surgem 
a Comissão Pastoral da Terra (CPT-AL) e diversos 
movimentos e organizações sociais do campo, a 
exemplo do Movimento de Libertação dos Sem 
Terra (MLST). 

Estes três, que fazem parte e contribuíram 

para a construção do livro, tem sido os protago-
nistas da luta pela reforma agrária no Sertão ala-
goano, através das ocupações de terra e acampa-
mentos, processos essenciais para explicitar os 
conflitos de classe e, principalmente, para pres-
sionar o Estado e os governos no cumprimento 
do que reza a Constituição de 1988, no tocante 
a obrigatoriedade de implementação da política 
de reforma agrária. A ação dos movimentos e or-
ganizações sociais, mesmo não conseguindo ar-
rancar a reforma agrária da letra da lei, tem con-
seguido grandes conquistas no Brasil, não sendo 
diferente em Alagoas. Falamos da conquista dos 
assentamentos rurais, que mesmo em meio à 
toda precariedade imposta pelo Estado e os go-
vernos, têm proporcionado uma vida bem me-
lhor para o campesinato, quando se compara o 
período anterior a condição de assentado, quan-
do, na condição de sem terra, era explorado nas 
fazendas como meeiros, arrendatários, vaquei-
ros, moradores de condição. Estão espacializa-
dos pelo território alagoano 178 assentamentos 
rurais federais com 13.017 famílias assentadas, 
sendo que, na mesorregião do Sertão, estão 
23,03% (41) dos assentamentos e 11,16% (1.453) 

do total de famílias. A maioria deles foi fruto da 
luta, do enfrentamento e da resistência da classe 
camponesa contra a burguesia latifundista. 

Esses e outros temas, que permeiam o livro, 
foram debatidos no I Seminário. Um espaço re-
levante para a reflexão crítica, justamente por 
possibilitar o debate de obras que contribuem 
para aprofundar a compreensão e, consequen-
temente, para a transformação da realidade ala-
goana. Houveram novos debates nos dias 8, 9 e 
10 de novembro. Para finalizar essa breve síntese, 
recorremos ao pensamento do geógrafo David 
Harvey, quando põe em relevo a importância do 
pensamento político-econômicos de Karl Marx, 
ao defender que a verdadeira ciência começa 
quando conseguimos fazer com que conceitos, 
abstrações e formulações teóricas voltem à vida 
cotidiana e iluminem os porquês das lutas coti-
dianas, em especial, aquelas que os trabalhado-
res e trabalhadoras enfrentam na longa batalha 
pela sobrevivência. Se esse objetivo tiver sido 
alcançado com o livro em questão, acreditamos 
que contribuímos para o avanço das lutas e das 
resistências do campesinato no Brasil.

Assentamento Serrote 

Aroeiras, em São 

Miguel dos Campos
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COMPRE autores alagoanos na Quilombada.

Em conversa com um ex-morador das fazen-
das, que atualmente é cabo (fiscal) de uma usina, 
ouvi o seguinte comentário:  “que cheiro da terra 
molhada e eu sem poder plantar)”. Lamenta... Eles 
têm vontade de plantar, mas não têm aonde. [...] 
Eu mesmo, me criei na agricultura e quando chove 
eu ainda tenho vontade também. 

O “cheiro da terra” ativa as lembranças de um 
passado recente, de uma estação anterior à expul-
são das fazendas e destruição dos roçados. Um 
tempo aparentemente desfeito pela monotonia 
do enraizamento abusivo da cana-de-açúcar, mas 
que ainda está vivo no subterrâneo da memória 
oral e dos sentimentos.   

Jorge, um jovem trabalhador canavieiro que na 
infância morou em diversas fazendas, disse-me 
o seguinte: “Muitas vezes, o meu pai até chorava 
quando se lembrava da época que morava na fa-
zenda. E é muito diferente morar na cidade, quem 
mora na cidade é a mesma coisa de um passarinho 
dentro de uma gaiola, porque não tem para onde 
correr, é viver do jeito que Deus quer. Tudo que a 
gente come e que a gente bebe na cidade é com-
prado, se não tiver o dinheiro ele nem come e nem 
bebe. Já na fazenda era muito diferente. A gente 
não pagava a luz nas fazendas que tinham luz, nós 
apenas pagávamos o imposto do INSS. Mas na rua 
você compra uma caixa de fósforos e nela já vem 
uns 15% de tributos. Hoje até para pisar no chão 
tem que pagar, se cuspir no chão tem que pagar. 
Hoje em dia, se uma pessoa dissesse que me daria 
uma casa para morar em uma fazenda com tantas 
tarefas de terra para morar e plantar, eu daria gra-
ças a Deus!”.

A fala de Jorge revela a cidade como gaiola de 
arames invisíveis. Arames expressos no modo de 

vida amplamente regido pelo dinheiro, que vai da 
caixa de fósforo ao “cuspe no chão”. Como bem 
disse o jagunço de Augusto Matraga, do conto de 
Guimarães Rosa, “o sol de cima é o dinheiro!”, e 
na cidade esse sol se apresenta sem a sombra dos 
roçados, do pomar, das grandes árvores frutíferas 
e da criação – sombras de outrora. O dinheiro se 
apresenta como um sol sem nuvens, como me-
diador universal. Tem que pagar até para “pisar no 
chão”, pois o chão, a terra, virou mercadoria por 
todos os lados.

Nem sempre foi assim. Houve época em que o 
trabalho não era exclusivamente sinônimo de tem-
po morto, enclausurado pelo dinheiro. Noutrora, 
quando havia algum acesso à terra (mesmo que 
deveras limitado e sem o título de propriedade), 
existia também trabalho para si, voltado para o va-
lor de uso: abrindo uma capoeira, cultivando roça, 
criando pequenos animais. Nem só de dinheiro 
viviam os homens e mulheres que labutavam nos 
eitos de cana. A casa de farinha, hoje cada vez mais 
difícil de encontrar, é um símbolo desse tempo.

As palavras de Jorge tocam ainda no terreno do 
indizível, de algo sombrio guardado bem no fundo 
de muitos camponeses e ex-moradores que foram 
desterrados. É o que uma das depoentes de Ecléa 
Bosi, no livro O tempo vivo da memória, definiu 
como “medo maior de todos”: o medo de passar 
fome. Acostumados a plantar para comer, ao não 
ver um mísero pedaço de chão, sem terra alguma, 
eles se preocupam: “Como é que vou comer?”. Na 
cidade, comer e beber não passa mais pelas nas-
centes, matas, por algo “que a terra deu, dá e cria”. 
Agora, caminha pelos boletos bancários e vai até o 
alcance dos holerites.  

Existem ainda outros elementos ocultos na 

condição de quem é amputado da terra; é fome 
que não se mede com quilos de farinha, é sede 
que não se mata com talagadas d’água. A vonta-
de incontrolável de plantar ao sentir o cheiro da 
terra tocada pelos pingos de chuva, para além da 
lembrança, transborda o anseio daquilo que Simo-
ne Weil chamou de enraizamento: desejo de fazer 
com que das raízes arrancadas, a contragosto, bro-
te a conservação viva de certos tesouros do passa-
do campesino e certos pressentimentos de futuro. 
Um futuro em que a terra, como bem falou o Mes-
tre Verdelinho, “acabe com toda a má alegria”. 

Apesar da permanência de antigos “desacer-
tos”, a exemplo das fraudes na pesagem da cana 
cortada (que rebaixam ainda mais o salário que 
é determinado por produção), no presente existe 
uma “má alegria” profunda que é de natureza mui-
to distinta, e que está diretamente relacionada ao 
desenraizamento na cidade. 

Certa feita, dentro do ônibus, ouvi a conversa 
de dois sujeitos das “pontas de rua”. Bisbilhotei de 
canto de olho e de ouvido. Guardei de cor o que 
um deles falou, como se fosse a imagem de um ar-
rebol: “Não sei o que o homem foi fazer na lua. Lá 
não se planta feijão, milho e nem macaxeira. Não 
se planta nada. Foi fazer o que lá?! Eu não enten-
do!”

Essa conversa, aparentemente banal, traz algo 
revelador, pois, se trocarmos a palavra “lua” por 
“rua”, encontraremos o retrato do que é o desen-
raizamento camponês: na cidade, é mesmo que 
estar fora da terra, flutuando sem rumo e sem um 
centro de gravidade, num espaço que lhe é alheio. 
E lá, da imensidão fria, ele olha para o brilho das 
estrelas, com a esperança de retorno para a terra, 
para o lugar de onde partiu e se sente parte.

Nosso grupo foi criado com a finalidade de dis-
cutir Alagoas, no sentido de procurar melhor en-
tendê-la, e isto tem um claro significado político, 
mormente quando associa dois termos: conheci-
mento e poder. Nasceu a partir de aulas ministra-
das no Curso de Especialização em História e que é 
realizado pelo IFAL, Campus Maceió. Seu objetivo 
sempre nos foi claro:  apresentar o que vem sendo 
produzido em termos acadêmicos sobre Alagoas, 
mormente em artigos, livros,  tccs, dissertações e 
teses.  Ele quer ouvir o que se tem escrito e dito so-
bre as Alagoas, abrigando a todas as posições, salvo 
as que defendam a violência, a droga e contrariem 
a construção da ordem constitucional brasileira.

Claro que o grupo tem um viés: está preocupa-
do sobretudo com a divulgação do que vem sendo 
produzido, divulgando autores e suas preocupa-
ções, entendendo que todo o escrito é mais uma 
contribuição para aclarar os mistérios da estrela 
radiosa que vive no seio de uma nebulosa. Parece 
contraditório ser radiosa na nebulosidade? A per-
gunta faz parte da própria nebulosidade que trans-
formou Alagoas em intensa e perfeita interjeição. 
Nós nos transformamos em um povo-interjeição 
e em um povo-sem-impossibilidade, ao ponto de 
certa feita e sem qualquer intenção de blague, ter-
-me aventurado a dizer que Alagoas é a terra onde 
toda e qualquer mentira tem altíssima probabili-
dade de ser verdade e, portanto, beiramos tanto o 
impossível: “Mas isso é impossível! Porra!”.

É como, por outro lado, se tivéssemos perdido a 
condução de críticas. Se alguém diz: “Lampião e Maria 
Bonita invadiram Maceió, dançaram o xaxado na 
Rua do Comércio, foram na Casa Neno, que vende 
ao grande e ao pequeno, roubaram cinco fogões e 
se danaram para o sertão!”. Você escuta e diz: “Ave-
-Maria!”.  Depois é que a ficha vai cair e você se 
lembrará de que não existe mais a Casa Neno na 
Rua do Comércio e que os dois morreram assassi-

nados.   Se não é sempre assim,  assim parece que 
é. Quem sabe Alagoas inexiste? É uma invenção? 
Alagoas-ficção? 

Quando discuto ou ministro a disciplina For-
mação Histórica de Alagoas, sempre inicio por 
estas pequenas questões e, ao término, pergunto 
quantas Alagoas existem dentro das Alagoas? Esta 
possibilidade de ela ser múltipla, sempre me incita 
a tratá-la no plural: o senhorial das Alagoas. Ficam 
extremamente sugestivos, o artigo e a preposi-
ção contraídos no das: existe algo determinado, a 
que algo pertence e que são tantas, como são as 
pequenas estrelas no céu. Alagoas desde cedo me 
ensinou que apontar para a beleza pode dar ver-
ruga no dedo; então, nas Alagoas é preciso tomar 
cuidado com o indicador. Desde cedo me ensinou 
que o queijo evapora: Dedo mindinho, seu vizinho, 
maior de todos, fura bolo, cata piolho. Cadê o queijo 
que tava aqui? O rato carregou! Lá vai o gato atrás 
do rato... Mas para quê, digo eu, quem sabe vão di-
vidir o queijo.

No seio da formação alagoana sempre a terra 
esteve em evidência e sempre duas contrapar-
tidas políticas sempre estiveram, também, em 
plena evidência: o pacto do açúcar e o agrarismo 

que consolidou o nosso poder de mando. E fomos 
ensinados a aprender o que não somos, o que se 
pode notar desde o  primeiro escrito formal sobre 
nossa história e que esteve nas mãos do brilhan-
te Caroatá, nos idos dos setenta do século XIX. 
Daí se pode notar, que genialidade nunca esteve e 
nunca estará automaticamente ligada à verdade. 
Ele constrói um paradigma que ainda corre pelos 
escritos alagoanos. O segundo paradigma foi ela-
borado pelo Dias Cabral, sobre quem escrevi um 
tanto quanto erradamente ao falar sobre a criação 
dos paradigmas sobre Alagoas. Aproveito para di-
zer que errei, pois ainda não sabia ver a sua gran-
diosidade no seio da intelectualidade que buscava 
nos desvendar. O terceiro é de uma pessoa modes-
ta a princípio, vindo das lides do abolicionismo, do 
abolicionismo e da formação da classe operária: 
Dias Cabral. Caroatá nunca, mas o brilhante Dia 
Cabral e o Pedro Nolasco Maciel, seguramente sa-
beriam que em Alagoas existe o homem-canguru.

Chamo a atenção para Lúcio Verçoza e Amaro 
Hélio Leite dos Santos. O primeiro com as Alagoas-
-Canguru e o segundo com as Alagoas tentando ser 
diferente, ambos continuando a geração dos filhos 
do trabalho, nascida pelos meados do século XIX,  
feita como representação, nas pequenas redações 
dos pequenos jornais operários que circularam 
por Alagoas. É uma história escrita com a lingua-
gem sociológica em Lúcio Verçosa e em linguagem 
política em Amaro Hélio dos Santos. Estaria sendo 
a história colocada como dominante? Não, apenas 
é dito que as várias línguas se referem a uma coisa 
comum: tempo e transformação. Sobretudo, é uma 
história que não se ajunta à ficção e que contribui, 
seriamente, para o entendimento do que seja esta 
Alagoas que são tantas, novamente evocando e in-
vocando o poeta.

Amaro e Lúcio respondem por uma nova gera-
ção de intelectuais.

Alagoas: interjeições, verdades do homem canguru e dos índios de uma aldeia

   ARTIGO  |  Luiz Sávio de Almeida Professor


