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ABRIGOS AVARIADOS

Em centenas de paradas de ônibus; empresa contratada para garantir o bom estado dos equipamentos está falhando

Centenas de abrigos de 
ônibus que deveriam dar o 
mínimo de conforto ao usuá-
rio que aguarda a chegada do 
transporte estão sem manu-
tenção em Maceió. Com a 
marquise quebrada, sem 
bancos ou encostos, quebra-
dos ou instalados no meio 

do mato, esses abrigos “não 
abrigam ninguém”, prejudi-
cando o usuário. A empresa 
Nordeste Mídia Digital Ltda, 
da Paraíba, que explora a 
publicidade nas paradas de 
ônibus, é a responsável pela 
manutenção, mas não está 
cumprindo o seu papel. A 

SMTT não quis falar sobre 
o assunto. O Ministério 
Público Estadual vai apertar 
o cerco contra a empresa, 
até porque a Nordeste Mídia 
Digital Ltda está enrolada 
com a Polícia Federal e o 
Gaeco da Paraíba por outras 
irregularidades.   Página 4

Governo do 
Estado envia 
projeto à ALE 
para o ‘rateio’

Os cuidados
essenciais na
hora de trocar
de carro

   FUNDEB    SEGURO

Sem manutenção, abrigos de
ônibus não ‘abrigam ninguém’

EMPRESA QUE DEVERIA CUIDAR DOS EQUIPAMENTOS NÃO CUMPRE SUA OBRIGAÇÃO E PREJUDICA OS PASSAGEIROS

CRB renova 
com argentino 

Diego Torres 
para 2022
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   EDUCAÇÃO EM MACEIÓ

ALUNOS DO MUNICÍPIO

Voltaram com todo gás às salas de aulas; estrutura estimula a garotada

Rede municipal fecha o ano 
com recuperação de escolas
e aumento de matriculados
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ATOS DE RACISMO NO FUTEBOL não são apenas provocações de torcedores

2 O DIA Alagoas

Expressão
EDITORIAL

Racismo não combina com nada, muito menos com 
futebol. As deploráveis cenas protagonizadas por alguns 
torcedores do Athletico-PR, imitando macaco na partida 
decisiva da Copa do Brasil, contra o Atlético só demon-
stram claramente que o Brasil ainda não enfrenta a 
questão com a responsabilidade devida. Atos de racismo, 
usados em um jogo de futebol, não podem ser encarados 
apenas como uma provocação entre torcedores. Está-se 
diante de um crime – vale lembrar para os desavisa-
dos – imprescritível. É bom também avivar a memória 
dessa escória racista que não há desculpas para o crime 
cometido. A polícia investiga o caso, as imagens já foram 
amplamente divulgadas e em breve os culpados serão 
identificados e todos saberão seus nomes. Virão a público 
pedir desculpas, em um discurso forjado pela hipocrisia 
dando contas de que não pretendiam atingir ninguém. 
Racistas devem ser punidos de acordo com a lei, não se 
pede mais que isso. 

Não cola essa história de que tem bons antecedentes, 
que nunca cometeram outro tipo de crime, que são de 
boa família. É bem provável que não tenham nenhuma 
mácula com a justiça. São “brancos de conduta ilibada”. 
Nada justifica esse tipo de comportamento, a não 
educação doméstica degradada. Atacar seu semelhante 
fazendo alegoria de símio prova a crença dessas pessoas 
na supremacia branca, social, profissional enfim, em 
qualquer uma dessas nojeiras ditadas por grupos que 
acreditam ser realmente diferentes do outro. As diferen-
ças culturais, sociológicas, antropológicas, não implicam 
superioridade. Vale lembrar, portanto, para esses “anjos 
sem asas”, que todos são iguais. Nem é preciso que a 
lei diga isso, a natureza expressa a todo momento esse 
ensinamento. Muito embora, sabe-se que muitos não 
farão essa reflexão, iludidos que estão até seus últimos 
dias.  

O episódio marcado de gestos racistas no Arena da 
Baixada, em Curitiba, não é o primeiro nem será o último. 
É apenas um recorte da sociedade brasileira, marcada 
pela desigualdade social e por uma constante tentativa 
em esconder suas origens. O que deveria ser motivo 
de orgulho – a força do sangue negro, é visto por estes 
como algo negativo. Pobres mortais, para quem é preciso 
dizer que o que há de melhor no país foi esculpido pela 
miscigenação. Todas as manifestações culturais e a arte 
em suas mais variadas vertentes só são palatáveis e tem 
o sabor que tem pela mistura racial. O Brasil sem esses 
ingredientes seria um país “insosso”. Sem o calor de suas 
manifestações culturais, sua gastronomia, a música, 
os diversos ritmos dançantes, enfim, sem o gingado 
que caracteriza o brasileiro, o que restaria? Qualquer 
coisa, menos a nação onde nasceria o maior jogador 
de futebol de todos os tempos. Pode-se citar expoentes 
em diversas outras áreas, mas por hora a figura de Pelé 
basta: um homem negro, que veio de origem humilde e 
que se tornou uma das maiores celebridades do mundo 
moderno.

Pelé o maior de todos
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Esse texto levou um 
tempo absurdo para ser 
escrito, desde a fatídica hora 
que tomei conhecimento da 
morte de Serivaldo Araújo, 
no último domingo. Prova-
velmente porque perder 
um amigo não seja um bom 
estímulo para escrever qual-
quer coisa a respeito, prová-
vel também que enquanto 
não enfrento o papel tenho 
a impressão que não preciso 
enfrentar a verdade do faleci-
mento do amigo-irmão Seri-
valdo Simplício Araújo. 

A gente se conheceu na 
década de noventa, quando 
dei meus passos iniciais na 
comunicação como radia-
lista. Eu iniciando minha 
carreira, ele, já um experiente profissional. Havia começado ainda 
menino, aos 17 anos, na então Rádio Clube de Rio Largo. Logo a comu-
nicação radiofônica tomou conta de sua vida e ele fez disso um propó-
sito. 

Foi produtor, apresentador, repórter e cronista esportivo. A carreira 
foi galgada pelo mérito, prática e experiência, mas acima de tudo pelo 
cuidado no falar e escrever. Bem antes da exigência de um diploma 
formal, para exercer a função de radialista, Serivaldo já se antecipava e 
estudava por conta própria temas ligados à profissão. 

Mais tarde se formou em Jornalismo. Escreveu por um período, aqui 
em O Dia Alagoas, uma coluna analisando a economia local e nacional. 
A versatilidade era uma marca dele: viajava entre a frieza dos números 
da economia ao entusiasmo da narrativa esportiva. Essa era uma carac-
terística marcante na sua conduta profissional. 

Sempre que estava diante de um novo desafio não se contentava 
com o conhecimento e práticas acumuladas, e dessa forma, partia 
para o estudo autodidata e adquiria o maior número possível de livros 
daquela área e os devorava com muito entusiasmo. Em sua biblioteca 
títulos desde regras, arbitragem e táticas do futebol, por exemplo, a 
jornalismo econômico passando ainda por conteúdos de produção 
radiofônica e televisiva. A biblioteca continha ainda títulos sobre histó-
ria e sociologia, disciplinas que o instigavam e apaixonavam. 

Descartando um pouco o interesse pessoal que tenho em glorificar 
um amigo, posso assegurar que Serivaldo tinha competência para exer-
cer a profissão de radialista e jornalista em qualquer bancada e redação 
desse país.  Eu o admirava não só por suas habilidades profissionais mas 
também pelo caráter.  Marido dedicado, sempre ao lado de dona Maria, 
sua esposa atenciosa, construiu uma família admirável, sob os preceitos 
da boa conduta. Pai exemplar, educou os filhos Serivaldo Júnior, Rose-
les e Meireles e garantiu a eles a formação pessoal e profissional que os 
fizeram bem sucedidos em suas profissões. Serivaldo foi um vitorioso. 

De família humilde e com poucos recursos, percebeu desde cedo 
que tinha que buscar seu espaço com garra e determinação e acima 
de tudo com compromisso e conhecimento. E foi assim que trilhou 
sua vida, aprendendo e ensinando. Sim, também foi professor quando 
jovem. Oportunidade que teve devido exatamente à sua dedicação e 
valorização aos estudos. 

Sua partida deixa uma lacuna, não só para a família, mas para o 
radiojornalismo alagoano. Os colegas de profissão que atuaram ao seu 
lado podem até se queixarem da exigência e perfeccionismo com que 
ele conduzia sua atuação, mas não discordarão de sua ampla cultura e 
aguçada inteligência. Essas, em minha humilde opinião, são as prin-
cipais características que o definiam como profissional. Daí talvez sua 
impaciência com amadorismos e falta de conteúdo, que identificava 
em alguns momentos da profissão.  

De minha parte, recebi o melhor que alguém pode ganhar de um 
amigo: cumplicidade. Sentimento que não inibia a crítica, verdade tão 
necessária em uma amizade, bem como o elogio, quando necessário. 

Embora amasse a comunicação, dividiu suas atividades profissio-
nais entre o microfone e a carreira como bancário. Primeiro no Banco 
do Brasil, onde pediu exoneração para se dedicar exclusivamente ao 
rádio. A atitude classificada pelos amigos como uma loucura, demons-
trava sua intensidade pelo que amava fazer. Descobriu logo cedo que 
não seria muito fácil manter a família apenas dependendo desse meio. 

Encarou um novo concurso e mais uma vez vitorioso voltou à 
função de bancário, agora, na Caixa Econômica Federal. Permaneceu 
nessa instituição até seus últimos dias. O trabalho como bancário fora 
intercalado pela sua paixão: a comunicação. 

Ainda tenho a impressão que a qualquer momento vamos ter aque-
las longas conversas. A sua partida aos 63 anos, que considero prema-
tura, deixa uma lacuna, não só entre seus familiares, mas também entre 
aqueles que o tinham como amigo. 

E nesse vazio me posiciono como um órfão de uma amizade, de 
quase três décadas, firmada na admiração, cumplicidade pelos ideais 
de uma vida tão digna quanto possível. 

Ao amigo fraterno, um forte abraço e o desejo de que seja abenço-
ado na vida eterna.

Ao amigo fraterno, Serivaldo 
Araújo, um forte abraço!

   ARTIGO  |  Pedro Barros *

* Jornalista



PELO PROJETO, todas as categorias serão beneficiadas, mas há proporçãoPoder

O governador Renan Filho 
(MDB) enviou à Assembleia 
Legislativa do Estado (ALE) 
o Projeto de Lei que autoriza 
o pagamento do rateio das 
sobras do Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valo-
rização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb), de 2021. 
A mensagem foi enviada ao 
presidente da ALE, deputado 
Marcelo Victor, no mesmo dia 
em que Câmara Federal apro-
vou o projeto de lei que altera a 
Lei do Fundeb. 

Pelo texto aprovado na 
Câmara Federal, psicólogos e 
assistentes sociais estão entre 
os profissionais de nível supe-
rior que poderão receber recur-

sos do Fundo. Com isso, abre-se 
um precedente importante, 
que pode estender esse bene-
fício aos demais profissionais 
da chamada “atividade meio”, 
servidores efetivos da Secre-
taria Estadual da Educação 
(Seduc).  

O projeto encaminhado 

pelo governador também 
contempla todos os servidores 
da Educação, mas distribui os 
valores de formas diferentes. 
De acordo com a Mensagem 
74/2021, 70% dos recursos 
serão rateados com os profes-
sores e demais categorias 
consideradas com da base do 

Magistério, ou seja, que estão 
trabalhando diretamente nas 
escolas. Os demais profissio-
nais de nível superior ficariam 
apenas com 30% dos recursos 
que serão rateados. 

Para a presidente da Asso-
ciação dos Servidores de Nível 
Superior da Secretaria Esta-
dual da Educação de Alagoas, 
Luziane Omena, o mais justo 
seria que essas sobras do 
Fundeb fossem rateadas igual-
mente para todos. “Afinal, esta-
mos todos no mesmo barco, 
passamos pelas mesmas difi-
culdades salariais”, acrescenta 
Luziane, que é técnica em 
Recursos Humanos da Seduc. 
Na mensagem, o governador 
não informa o valor total das 
sobras Fundeb que serão rate-
adas, mas o projeto de lei deixa 
claro que os recursos estão 

garantidos. Caso os parlamen-
tares aprovem a matéria ainda 
este ano, o rateio pode ser pago 
em janeiro ou fevereiro de 2022. 
Ou, no mais tardar, em março, 
antes de o governador Renan 
Filho - se for o caso - renunciar 
ao mandato, para disputar as 
eleições para o Senado.  

O projeto do rateio do 
Fundeb tem dez artigos. No 
artigo 6º, diz que o pagamento 
do rateio terá como base os 
valores do 13º salário pago este 
ano aos servidores estaduais. 
No artigo 7º, afirma que o rateio 
não sofrerá desconto previden-
ciário e que também não será 
incorporado à remuneração 
dos beneficiários. No artigo 8º, 
o governador se compromete 
a viabilizar as dotações orça-
mentárias para honrar com 
rateio, assim que aprovado.

MATÉRIA enviada pelo governador pode sofrer emendas e ratear valores iguais para todos os servidores da Educação

ALE recebe o Projeto de Lei 
que autoriza rateio do Fundeb
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Ricardo Rodrigues
Repórter

RENAN FILHO

Encaminhou Projeto à Assembleia que contempla a “atividade meio” da Seduc

   CÂMARA FEDERAL APROVA PROJETO DE LEI QUE ALTERA O FUNDEB

A Câmara dos Deputados 
rejeitou emendas do Senado 
e enviou à sanção o Projeto 
de Lei 3418/21, que adia para 
2024 a definição de novos 
índices para rateio dos recur-
sos do Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valo-
rização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb). Esses 
índices se referem a valor 
anual por aluno entre etapas, 
modalidades, duração da 
jornada e tipos de estabeleci-
mento de ensino.

De autoria da deputada 
Professora Dorinha Seabra 
Reze n d e  ( D E M - TO ) ,  o 
projeto passa a data de atua-
lização da Lei do Fundeb 
Permanente (Lei 14.113/20) 
de outubro de 2021 para 
outubro de 2023.

O projeto foi aprovado 
na forma do substitutivo do 
relator, deputado Gastão 
Vieira (Pros-MA). Segundo o 
texto, os psicólogos e assis-
tentes sociais atuantes nas 
escolas conforme prevê a Lei 
13.935/19 poderão receber 
remuneração com recursos 
do Fundeb. Para isso, estados, 
Distrito Federal e municípios 
deverão usar parte dos 30% 
não vinculados aos salários 

dos profissionais da educa-
ção.

Entretanto, ainda vale 
a regra de que uma parcela 
desses recursos deve ser apli-
cada em despesas de capital 
(equipamentos, por exem-
plo).

profissionais 
da educação
O PL 3418/21 muda a lista 

de profissionais que poderão 
receber até 70% dos recur-
sos do Fundeb como parte 
da política de valorização do 
magistério.

Em vez de fazer referên-
cia aos profissionais listados 
na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (Lei 9.394/96), 
o texto aprovado especifica 
que terão direito, quando em 
efetivo exercício nas redes de 
ensino de educação básica: 
os docentes; os profissionais 
no exercício de funções de 
suporte pedagógico direto 
à docência, de direção ou 
administração escolar, 
planejamento, inspeção, 
super visão,  orientação 
educacional, coordenação e 
assessoramento pedagógico; 
e os profissionais de funções 
de apoio técnico, administra-
tivo ou operacional.

Para dar mais segurança 
jurídica ao pagamento de 
salários, vencimentos e bene-

fícios de quaisquer naturezas 
a esses profissionais, o projeto 
cria uma exceção à proibição 
de que os recursos do Fundeb 
não podem ser transferidos a 
outras contas além daquelas 
criadas especificamente para 
movimentar os recursos.

Uma das emendas rejei-
tadas especificava que os 
recursos seriam restritos aos 
profissionais da educação 
pública. A outra emenda 
pretendia retirar a possibi-
lidade de recebimento de 
recursos por parte de escolas 
do Sistema S.

indicadores 
educacionais
 Para o exercício financeiro 

de 2023, os indicadores de 
melhoria da aprendizagem, 
que permitem o repasse de 
recursos adicionais (comple-
mentação-VAAR), serão defi-
nidos por regulamento, de 
forma a considerar os impac-
tos da pandemia de Covid-19 
nos resultados educacionais.

Quando ocorrerem situa-
ções de calamidade pública, 
desastres naturais ou excep-
cionalidades de força maior 
em nível nacional que não 
permitam a realização 
normal de atividades peda-
gógicas e aulas presenciais 
nas escolas participantes 
da aplicação do Sistema 

de Avaliação da Educa-
ção Básica (Saeb), não será 
necessário que essa escola 
cumpra o mínimo de 80% de 
participação dos estudantes 
para poder receber a comple-
mentação-VAAR.

Em razão do novo formato 
do ensino médio, a partir de 
2022, as informações apura-
das com base no Saeb de 2025 
deverão ser aferidas de forma 
progressiva.

O Saeb é um teste apli-
cado a cada dois anos a estu-
dantes dos 5º e 9º anos do 
ensino fundamental e do 3º 
ano do ensino médio da rede 
pública e de uma amostra da 
rede privada.

Para a autora do projeto, 
as mudanças viabilizarão 
o apoio de municípios e 
estados aos profissionais da 
educação. “Com o acordo 
feito, foi possível incluir 
psicólogos e assistentes 
sociais entre aqueles que 
poderão contar com mais 
recursos do novo Fundeb”, 
afirmou Professora Dorinha.

arrecadação
Sobre a distribuição do 

valor anual por aluno (VAAF) 
e do valor anual total por 
aluno (VAAT), um dos indi-
cadores para fins de rateio 
entre estados e municípios, 
o potencial de arrecadação 

tributária dos entes fede-
rativos somente poderá ser 
usado a partir de 2027.

Assim, até lá  valem 
os demais parâmetros: 
nível socioeconômico dos 
educandos e indicadores de 
disponibilidade de recursos 
vinculados à educação de 
cada ente federado.

Outro ajuste feito pelo 
projeto é na data de envio de 
informações de gastos reali-
zados no penúltimo exercí-
cio financeiro para fins de 
definição do valor anual total 
por aluno (VAAT) para o exer-
cício seguinte. Em vez de 30 
de abril, os entes federativos 
poderão alimentar os siste-
mas de informações (Siconfi e 
Siope) até 31 de agosto.

A apuração de dois indi-
cadores que o ente federado 
deverá cumprir para a defi-
nição do rateio dos recursos 
federais do Fundeb será feita 
por dois órgãos federais: o 
Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação 
(FNDE) quanto à disponi-
bilidade de recursos com 
base no valor anual total 
por aluno (VAAT); a Secre-
taria do Tesouro Nacional 
(STN) quanto à utilização 
do potencial de arrecada-
ção tributária, com base nas 
características sócio demo-
gráficas e econômicas.

Psicólogos e assistentes sociais estão entre os
profissionais que poderão receber recursos do Fundo

Eduardo Piovesan
Agência Câmara
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Trabalhar com transporte 
por aplicativo foi a alterna-
tiva sem vínculo empregatí-
cio encontrada por inúmeros 
profissionais das mais diver-
sas áreas para conseguir uma 
renda diante do desemprego 
em alta e a precarização dos 
contratos de trabalho, cuja 
possibilidade foi aberta com 
as alterações das leis traba-
lhistas feitas pelo Governo 
Bolsonaro com a ‘desculpa’ 
de que ampliaria as frentes 
de trabalho. 

Para ser ‘uber’ bastava 
ter uma carteira de habili-

tação e um veículo, próprio 
ou alugado, fazer o cadastro 
e ser aprovado pela plata-
forma. No entanto, a alter-
nativa vem se tornando 
inviável diante da escalada 
dos preços dos combustíveis, 
que em menos de três anos 
subiu mais de 200%. Bem 
como o preço das diárias.

O resultado não podia 
ser outro: crise no setor. A 
margem de lucro foi reduzida 
para os motoristas, o que fez 
com que muitos desistissem 
da atividade. Quem costuma 
usar o serviço de transporte 
por aplicativo já percebeu 
o reflexo desta crise com a 
queda no número de carros 

em Maceió, o maior tempo 
de espera e os valores mais 
altos das corridas. 

A professora Catarina 
Lopes mora na Pajuçara 
e sentiu a diferença. “Há 
uns seis meses o tempo de 
espera era de no máximo 
quatro minutos. Hoje, não 
raramente, preciso espe-
rar em média onze minu-
tos para um Uber chegar, 
fora os cancelamentos que 
a c o n t e c e m  c o m  m u i t o 
mais frequência. As viagens 
também estão mais caras, 
um aumento de cerca de 
30% porque tem sido mais 
frequente as tarifas dinâmi-
cas”, reclama.

EM MACEIÓ, AS 

Operadoras que atuam no transporte por aplicativo estão enfrentando rejeição de motoristas e de passageiros

USUÁRIOS RECLAMAM xda demora no atendimento e dos valores das ‘corridas’Estado
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ALTA DA GASOLINA e aumento das diárias dos carros faz motoristas de operadoras desistirem do transporte de passageiros  

Crise faz o transporte por 
aplicativo recuar em Maceió

Iracema Ferro
Repórter    DESCASO

Empresa abandona abrigos 
para os usuários de ônibus 

Os abrigos de ônibus 
em Maceió – em sua grande 
maioria – estão abandona-
dos. Não abrigam o usuá-
rio do sol nem da chuva. 
Nem oferecem as mínimas 
condições de conforto 
para quem espera o ônibus 
por alguns minutos. Falta 
manutenção na maioria 
dos abrigos e, em muitos 
deles, só mesmo a substitui-
ção por outros. Isso acon-
tece, principalmente, nos 
corredores de ônibus mais 
distantes da área nobre da 
cidade e do Centro. Devido 
à falta de condições, muitos 
usuários preferem aguardar 
o transporte mais afastado 
dos abrigos.

A instalação, manu-
tenção e conservação dos 
abrigos de ônibus urbanos 
em Maceió são de respon-
sabilidade da empresa 
Nordeste Mídia Digital 
Ltda. A obrigação é da 
empresa, mas a fiscaliza-
ção é da Superintendência 
Municipal de Transportes 
e Trânsito (SMTT). Quando 
o serviço não funciona e a 
SMTT não fiscaliza a pres-
tação do serviço, o Ministé-
rio Público Estadual (MPE) 
deve ser acionado para 
fazê-lo. Até porque, deve 
haver entre a empresa e 
o órgão gestor de trânsito 
esse entendimento para a 
boa prestação do serviço. 
Ao menos, deveria ser. Mas, 
quando a SMTT não cobra, 
a coisa desanda, situação 
em que está hoje.

Quando o MPE entra no 
caso, a primeira questão 
a ser observada é a lega-
lidade da relação entre a 
empresa e o órgão público. 
Neste caso, a Nordeste 
Mídia Digital Ltda entrou 
em Maceió para a explo-
ração das propagandas 
nos abrigos de ônibus 
ainda na gestão do prefeito 
Rui Palmeira. Naquele 
momento, a empresa ofere-
ceu 30 abrigos de graça para 

a Prefeitura de Maceió e foi 
se expandido até ficar com 
todos. São mais de 300.

Por  enquanto,  não 
se sabe se houve licita-
ção para a contratação 
dessa empresa para a 
atual gestão ou se a coisa 
foi apenas herdada pela 
equipe do prefeito JHC. A 
reportagem questionou 
esses fatos junto à SMTT 
mas o superintendente, 
delegado federal André 
Costa, não respondeu nem 
delegou à sua Assessoria 
de Comunicação (Ascom) 
as respostas aos questio-
namentos. A promotora 
Fernanda Moreira – da 
Fazenda Pública da Capi-
tal - está de férias. “Quando 
voltar, em janeiro, vejo essa 
questão com mais detalhe”, 
disse ela. O promotor Jorge 
Dória, da 66ª Promotoria 
de Urbanismo da Capital, 
disse que o problema é sério 
e que também vai exigir as 
explicações à SMTT. 

S ó  p a ra  i l u s t ra r,  a 
empresa Nordeste Mídia 
Digital Ltda é da Para-
íba e está enrolada até 
o pescoço com a Polícia 
Federal. A empresa foi alvo 
da Operação Xeque-Mate 
desenvolvida pelo Gaeco 
do Ministério Público da 
Paraíba, com o apoio da 
Polícia Federal, no primeiro 
semestre deste ano. A 
proprietária da empresa, 
Juliana Fragoso Moreda, foi 
citada nas investigações e, 
para não ser presa, solici-
tou ao Tribunal de Justiça 
da Paraíba ( TJ/PB), um 
habeas corpus preventivo, 
que acabou sendo negado. 
Também não houve decre-
tação de prisão da empre-
sária.

Enquanto isso, os abri-
gos de ônibus em Maceió 
– sob a responsabilidade da 
Nordeste Mídia Digital Ltda 
– continuam abandonados. 
Seja no meio do mato, com 
as marquises quebradas, 
sem assentos ou encostos. 
Ou então, não estão onde 
deveriam estar.

Deraldo Francisco
Repórter

“Lucro está caindo a cada mês”, diz motorista
Jarbas Santos é motorista 

de Uber e viu seu lucro com 
a atividade se esvair nos 
últimos meses. “A Uber fica 
com cerca de 30% do valor 
das corridas, outros 20% a 
25% eu gasto com combus-
tível. Quando a gasolina 
estava abaixo dos R$ 5,00 
eu conseguia ter um lucro 
de R$ 250,00 nos dias bons, 
agora fica em R$ 120,00. O 
repasse que a Uber faz não é 
compatível com o preço da 
gasolina, o que vem invia-
bilizando nossa atividade. 
Se o combustível aumentar 
mais, acabaremos pagando 
para trabalhar”, desabafa.

Camilo Oliveira desistiu 
do transporte por aplica-
tivo há cerca de dois meses 
e tem ido semanalmente ao 

Sine de Maceió em busca 
de um novo emprego. Por 
enquanto, está ajudando no 
mercadinho do cunhado, 
no Tabuleiro do Martins. 
“O carro que eu usava para 
fazer uber não era meu, 
era alugado e eu pagava R$ 
400,00 por semana, R$ 1,6 
mil por mês. Com os aumen-
tos do preço de combustível 
e os repasses das corridas 
incompatíveis, acabei desis-
tindo porque precisava 
trabalhar três dias para pagar 
o aluguel, mais dois para o 
combustível e meu lucro era 
de um dia apenas”, revela.

Já Tadeu Santos garante 
que só conseguiu se manter 
no ramo do transporte por 
aplicativo graças ao uso do 
Gás Natural Veicular (GNV). 

“Com um cilindro cheio de 
GNV consigo rodar cerca 
de 130 quilômetros e pago 
R$ 4,59 por metro cúbico 
do gás natural. O preço está 
alta e vai subir mais, mas só 
estou dando conta de conti-
nuar com o uber porque 
não uso gasolina. Quem tem 
transporte por aplicativo 
como única fonte de renda, 
não tem cilindro de GNV e 
tem carro flex está rodando 
apenas usando álcool e 
mesmo assim preferindo 
circular a noite porque o 
consumo de combustível é 
menor. Com o gás consigo 
uma média de R$ 200,00 de 
lucro por dia, o que ainda 
torna o trabalho viável. 
Tenho vários amigos que 
desistiram”, comenta.



Apesar de um ano pandê-
mico, a Prefeitura de Maceió 
alcançou um recorde no 
número de matriculados na 
rede de ensino. O desempe-
nho satisfatório não parou 
por aí: criação do Bolsa Escola 
Municipal, 250 nomeações 
de professores, além da direta 
melhoria estrutural das unida-
des são pontos fortes empla-
cados pelo Município neste 
ano.

O primeiro passo para 
mudar a realidade do ensino 
foi a diminuição do distancia-
mento entre a gestão central e 
as equipes gestoras das unida-
des educacionais. Os primei-
ros resultados logo surgiram, 
com um crescimento de quase 
10% no número de matrícu-
las, que estava em redução 
significativa nos últimos anos. 
Foram quase 5 mil matrículas, 

quando comparado ao ano de 
2020.

Seguindo com o propó-
sito de aumentar o número de 
estudantes matriculados na 
rede municipal de ensino, a 
Prefeitura de Maceió lançou o 
Bolsa Escola Municipal (BEM), 
maior programa de transfe-
rência de renda da história de 
Maceió. Foram seis parcelas 
com valores de R$ 70,00 a R$ 
300,00 pagos às famílias dos 
estudantes matriculados na 
rede.

Gilberto da Silva, avô de 
Kelly da Silva Alves, estudante 
do 5º ano da Escola Munici-
pal Nosso Lar I, agradeceu o 
benefício e disse que o valor 
ofertado ajudou nas contas de 
casa. 

“O dinheiro que nós rece-
bemos do BEM ajudou muito 
em casa. Deu para comprar 
muitas coisas para minha 
neta, fazer uma feira e atender 
outras necessidades dela. Nós 

gostamos muito ado trabalho 
feito na Escola Nosso Lar”, 
disse.

Ainda priorizando o bem-
-estar dos estudantes e enten-
dendo que o bom rendimento 
em sala de aula é, também, 
resultado de uma rotina 
saudável, foi implementado 
o fornecimento do desjejum 
para todas as escolas de ensino 
fundamental que já retoma-
ram as aulas presenciais.

Para o secretár io de 
Educação, Elder Maia, a 
ação contemplará, em espe-
cial, àqueles estudantes que 
compõem famílias que vivem 
em situação de vulnerabili-
dade social. 

“Em razão da família não 
dispor de condição socio-
econômica, os estudantes 
chegam nas escolas sem ter 
tomado o café da manhã e 
agora tem disponível nas 

escolas, com toda alimenta-
ção saudável e devidamente 
higienizada”, confirmou Maia.

Alfabetizar é preciso
O desafio de fortalecer o 

processo de alfabetização dos 
estudantes da rede, também 
foi contemplado nas ações 
do ano de 2021 da Secreta-
ria Municipal da Educação. 
Com a implementação do 
programa Alfabetiza Maceió, 
educadores puderam contar 
com uma formação continu-
ada com enfoque absoluto na 
qualificação da alfabetização 
e letramento dos estudantes, 
em Língua Portuguesa e Mate-
mática.

Mara Ramalho, coorde-
nadora pedagógica da Escola 
Municipal Major Bonifácio 
Silveira, participou das minis-
trações promovidas pelo 
programa Alfabetiza Maceió e 
as classificou como acolhedo-
ras e eficientes. 

COMUNIDADE ESCOLAR conta com melhor estrutura nas unidadesCotidiano
OBRAS: Unidades escolares receberam reformas para melhor acolher os estudantes da rede municipal de Maceió

Matrículas em alta e destaque  
de profissionais marcam 2021

Secom Maceió

Profissionais da educação em foco
A nomeação dos 250 novos 

profissionais representou um 
enorme passo para a melho-
ria na qualidade do ensino. 
Juliane Tenório, umas das 
profissionais nomeadas, falou 
sobre a emoção de ser convo-
cada após um longo período 
de expectativa para a nomea-
ção ser enfim efetivada. 

“A sensação é maravi-
lhosa de ter sido chamada, 
ainda mais nesse momento 
que nosso país está passando. 
Essa convocação abre novas 
portas, não só para nós profis-
sionais, como também para as 
crianças que estão sem ir para 
as escolas, pela falta de um 
professor em sala de aula e a 
Prefeitura está cumprindo seu 
papel que prometeu, eu me 
sinto uma felizarda”, disse.

Além das nomeações e 
convocações, outras 576 vagas 
foram ofertadas através do 
Processo Seletivo Simplificado 
da Educação para professores 
de diversas disciplinas e etapas, 
auxiliares de sala, psicólogos, 
assistentes sociais e intérpre-
tes de Libras, com resultado 
preliminar das provas de título 
e resultado previsto ainda para 
o mês de dezembro.

Estas iniciativas de reco-
nhecimento dos trabalhos 
prestados pelos profissionais 
da Educação aconteceram 
por meio do programa Valo-
riza Educação, voltado exclu-
sivamente para a valorização 
salarial e material de todas as 

carreiras da educação.
A Prefeitura de Maceió 

investiu mais de R$ 12 milhões 
em obras de unidades educa-
cionais do Município em um 
único ano. Entre os Centros 
Municipais de Educação 
(CMEIs) houve a inaugura-
ção do CMEI Walter Pitombo 
Laranjeiras, no Vergel do Lago, 
após uma espera de mais de 10 
anos pela população do local. 

Além disso, foram iniciadas 
as obras de um CMEI no Ouro 
Preto e no conjunto Cidade 
Sorriso I, que irão contemplar 
cerca de 200 crianças, com 
idades de 0 a 5 anos, e 190 
crianças com até 4 anos de 
idade.

Duas grandes reformas nas 
Escolas Municipais Hermínio 
Cardoso e Professor Lenilto 
Alves Santos, no Fernão Velho 
e Jacintinho, respectivamente, 
também já foram entregues 
durante o ano de 2021. Os 
equipamentos contam agora 
com estruturas devidamente 
equipadas para atender de 
forma eficiente cerca de 2 mil 
alunos do Ensino Fundamen-
tal da rede municipal.

Uma grande obra de 
reforma e ampliação da Escola 
Municipal Yeda Oliveira segue 
a pleno vapor. Com investi-
mento de R$ 3.863.097,75, 
serão construídas 12 salas 
de aula, refeitório, auditório, 
biblioteca, entre outras estru-
turas que irão beneficiar 418 
estudantes.
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CRIANÇAS

agora são atendidas por escolas mais bem estruturadas na capital
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ESTILO
Só você tem o poder de recomeçar a sua vida sempre que desejar!

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista social e jornalista

Sociedade com

TODO ELE |

A coluna de hoje é dedica-

da ao amigo e empresário 

arapiraquense João 

Paulo, leiam Auto Escola 

São Jorge, ilustrando a 

coluna deste domingo. 

#sútotal

TODO ELE | 

Sempre agraciado 

pela população de 

Alagoas, o amigo e 

deputado Ricardo 

Nezinho, em um click 

exclusivo para a 

Coluna. #aplausos

MADE IN CEARÁ | 

Todo charme da bela 

Miss Universo Brasil 

2021 Teresa Santos, 

em um click exclusivo 

para a Coluna. 

#luxototal
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  Benemérita
Mais do que merecedora, a Residência São Luiz 
para Idosos está sendo homenageada pelos servi-
ços prestados neste tempo de crise pandêmica. A 
referência será realizada pelo Creas Orla Lagunar, 
Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social. A Residência São Luiz, que é uma ILPI – Insti-
tuição de Longa Permanência para Idosos, fica loca-
lizada na Rua Aurélio Lages, 97, na Ponta Grossa, 
Maceió, em frente à Praça Cyro Acioly. Foi fundada 
em fevereiro de 2017 e é de cunho filantrópico, cuja 
presidente é a administradora Maria Bernadete. A 
elogiada ILPI acolhe 15 pessoas idosas, de renda 
média e baixa, sendo 9 mulheres e 6 homens que 
recebem tratamentos de fisioterapia pela UMJ 
(Universidade Mário Jucá), Senac e Escola Santa 
Juliana com técnicos de enfermagem e o Cesmac 
com projeto de intervenção em Psicologia e Odon-
tologia. O evento de reconhecimento será no dia 
21 deste mês, às 9h, na Praça Cyro Acioly. A esplen-
dorosa Banda da Polícia Militar fará apresentações 
musicais e será  a principal atração do evento.

  Gerontragédia
Entre o final do mês passado e os primeiros dez dias 
de dezembro, Maceió foi envolvida por uma onda 
estarrecedora de violências contra idosos, segundo 
denúncias efetuadas nas delegacias de referências 
para atendimentos e proteção ao segmento idoso 
em Alagoas e reportagens veiculadas na mídia 
televisiva. Batizada, filosoficamente, por nós como 
tragédia gerontológica, os atos de abandono, maus-
-tratos, violência financeira e outros malefícios 

foram as principais queixas, como sempre, feitas 
por vizinhos das vítimas senis aos delegados. Os 
episódios chocantes que chamaram mais atenção 
dos militantes e dos órgãos de proteção da pessoa 
idosa foi o testemunho ocular de uma convivên-
cia de um casal de idosos que habitam no mesmo 
ambiente precário com um usuário de drogas. 
Neste caso foi constatado que a idosa se locomove 
na casa se arrastando, devido a incapacidade 
funcional, e seu companheiro é acometido pela 
doença de Alzheimer. Já o segundo caso foi de aban-
dono de uma idosa de 95 anos, por mais de quatro 
meses, pelos seus familiares e curador responsável. 
A anciã foi encontrada com um grave quadro de 
desidratação e desnutrição, inclusive teve de ser 
internada para tratamento reabilitador. Relatos 
também foram destacados às autoridades, que 
um cuidador informal e de grau parentesco teria 

tentado arrebatar uma idosa de uma Instituição de 
Longa Permanência, através do telhado e a noite. O 
ato incivil e brutal foi impedido pela polícia a tempo 
de não ter acontecido uma desgraça maior. 

  Nada mudará 
“Enquanto a sociedade civil do segmento e do 
grupo de pessoas idosas, não criarem fóruns puro-
-sangue, para também discutir as problemáticas 
pertinentes que apontam Maceió e o Estado nas 
piores posições de rankings efetuados há poucos 
tempos, nada mudará conjunturalmente”. Este é o 
entendimento e o sentimento que os membros do 
Observatório do Idoso em Alagoas (OIA) têm sobre a 
situação gerontológica depreciada e degradada em 
que vivemos. Com a drástica situação pandêmica, 
a circunstância precária que já perdurava há muito 
tempo só ficou transparente e descortinada. 

NATAL é tempo de nos presentear com um estilo vital de curto, médio e longo prazos

   Francisco Silvestre   |  silvestreanjos@bol.com.br

Jornalista e gerontólogo

Poder Grisalho

  Dicas de ouro
O Natal é celebrado no dia 25 de dezembro, a data é uma comemoração cristã que relembra o nasci-
mento de Jesus Cristo, e para muita gente, um desejo de fechamento e início de ciclo. Esperança e 
renovação fazem parte do espírito natalino. Fundado nesta introdução, vamos compartilhar algumas 
dicas gerontológicas que serão elementares e satisfatórias para nos desassociarmos do recente tempo 
retro pandêmico e da instabilidade socioeconômica que estamos experimentando. A nossa primeira 
dica é nos presentearmos com um estilo vital de curto, médio e longo prazos. O período que compreende 
curto prazo é o do Natal e o da passagem para o Ano Novo. Relembrando a história do Nascimento do 
Menino Jesus, devemos nos ofertar ideias e planos dourados, nos tornarmos desejosos de fé e gratidão 
a Jesus Cristo como mirra, e como analogia ao incenso, reconhecê-lo eternamente como nosso Pai. 
Não esqueça que várias tentações durante as ceias e os almoços dos tempos natalinos e do réveillon são 
sedutoras. Na tradicional festa de virada de ano respeitar normas e controles da vigilância sanitária. Para 
os restantes dos períodos, seja ele a médio e longo prazo, só nos resta nos adequarmos às boas condutas 
sociais e culturais. 

  PARA 
REFLETIR!!!
Se você fosse o Papai Noel neste NATAL, 
qual o sonho realizaria? Mas estou escre-
vendo sobre o seu sonho? Estou falando 
de você? Qual de todos os seus desejos 
você tornaria verdade? Será que é preciso, 
mesmo, esperar que alguém transforme 
nossas expectativas em realidade? Claro 
que nem tudo que esperamos podemos 
construir sozinhos, mas estamos espe-
rando as respostas e atitudes daqueles 
que, realmente, podem nos atender? Nessa 
avalanche de perguntas a certeza é que 
depois de desmoronamentos feitos pelo 
tempo que passa ligeiro temos que levan-
tar e seguir... Quem sabe se tornar seu 
próprio Papai Noel pode ser um presente 
para a eternidade?

  ANIVERSARIANTES
DA SEMANA
Um brinde +QESPECIAL aos amigos 
aniversariantes da semana, leiam: Gilvan 
de Melo, Raíssa Souza (19), Léo Sandres 
(20), Diogo Balla, Gustavo Accioly, Neti-
nho Albuquerque, Rose Carrel (21), Jailson 
Nemézio (22), Zelito, Maysa Tatiana (23), 
Pascoal Neto, James Silver, Heckel Lins 
(24). #parabéns

  ENTÃO 
É NATAL...
Queridos amigos leito-
res eu desejo a vocês um 
natal de AMOR. Que nessa 
pequena palavra de grandes 
dimensões contenham os 
presentes verdadeiros para 
uma VIDA FELIZ. Sejamos 
cada vez melhores, maiores 
e humanizados. Espero que 
no dia 25 vocês lembrem a 
força da esperança, tenha-
mos percepções sensíveis ao 
que, realmente, nos importa 
nessa vida e que nossos 
olhares sejam menos míopes 
e consigamos enxergar um 
futuro do qual sejamos cons-
trutores com nossas escolhas 
e atitudes. FELIZ NATAL!

IN DESTAQUE |

Animados e elegantes, Angela Maciel 

e Wellington Veiga, que formam um 

luxuoso casal, estão sempre pre-

sentes nos eventos sociais de nosso 

Estado. #puroluxo

PODEROSO | 

E a calada? Venceu! O alagoano influ-

encer digital Rico Melquiades nunca 

foi de se calar, foi exatamente por isso 

que ele conquistou o Brasil. O ser inteli-

gente, autêntico, explosivo e, acima de 

tudo, humano que venceu e se tornou 

o peão campeão do reality rural A Fa-

zenda 13 (Record TV). Ele é o mais novo 

milionário do Brasil. #arrasou



CONTRATAR UMA SEGURADORA é essencial na hora de trocar o carro

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro
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  Roubo de Carro
Infelizmente, o roubo de veículos ainda está 
entre as ocorrências mais frequentes. A maio-
ria das seguradoras cobre roubo ou furto, seja 
parcial (com dedução da franquia estipulada 
na apólice) ou total. Assim como nas panes, 
a seguradora pode providenciar o retorno do 
cliente ao domicílio do segurado (ou um local 
seguro) ou transporte para continuação da 
viagem. 
Caso o veículo seja localizado, o seguro cuida 
dos gastos com o transporte até a oficina 
credenciada mais próxima ao local onde o 
veículo foi encontrado. Existem ainda as possi-
bilidades de realizar o reparo no local (caso 
seja possível) ou bancar o deslocamento do 
segurado ou responsável legal ao local onde o 
veículo se encontra. O furto representa 50% do 
custo do seguro.

  Acidentes
O seguro também costuma ser acionado com 
frequência em caso de acidentes. Nestes casos, 
o segurado aciona a seguradora para realizar a 
abertura do sinistro e reparar os danos causados. 
É possível solicitar ainda a remoção do veículo 
acidentado por guincho, caso esteja impossibili-
tado de ser retirado do local, ou pedir transporte 
para sua residência, por exemplo.
O plano de cobertura básica da maioria das 
seguradoras inclui colisão ou capotagem aciden-
tais, queda acidental em precipícios ou pontes, 
acidente durante seu transporte por meio 
apropriado (como cegonha ou guincho) e alguns 
tipos de atos danosos praticados por terceiros.
O reboque de veículos também é bastante soli-
citado pelos segurados. Ele pode ser requisitado 
toda vez em que o veículo não puder se locomo-
ver por meios próprios por conta de pane seca, 
elétrica ou mecânica. 
Quando o reparo não pode ser realizado no local 
da chamada, a seguradora arca com os custos 

do transporte até a oficina mais próxima. Em 
caso de pane elétrica, uma alternativa realizada 
pelas seguradoras é dar uma carga na bateria do 
veículo para que o segurado possa se dirigir à 
oficina credenciada mais próxima do local onde 
parou. A seguradora também pode providenciar 
transporte de volta para a residência ou conti-
nuidade da viagem do segurado. Isso acontece 
desde que o tempo de reparo seja estimado em 
mais de 48 horas.

  Serviços Básicos
Uma das ocorrências mais frequentes é a neces-
sidade de substituir uma bateria arriada. De tão 
recorrente, aliás, algumas empresas realizam 
o atendimento em motocicletas para realizar o 
serviço em menos tempo.
É por isso que as seguradoras já enviam técni-
cos preparados para lidar com este problema. 
Além de dar uma carga para que o veículo volte 
a funcionar, eles podem até levar uma bateria 
nova para realizar a troca no local. Assim, o segu-
rado consegue sair dirigindo seu próprio carro 
do local.
O chaveiro também é bastante requisitado para 
serviços automotivos. As ocorrências incluem 
perda da chave, furto, roubo ou apenas uma 

distração que fez com que as chaves ficassem 
dentro do veículo trancado. Independentemente 
do motivo, o profissional é capaz de destravar as 
portas do veículo em poucos segundos.
Quebrou? Então troca! Danos ao para-brisa 
também são mais comuns do que a gente 
imagina. E o conserto precisa ser realizado rapi-
damente, já que, além de arriscar a integridade 
do motorista e passageiros, o dano pode acarre-
tar em multa.

  Conclusão 
Em suma, normalmente a cobertura básica só 
paga a troca dos vidros se houver perda total ou 
perda parcial cujo valor do conserto supere o da 
franquia. É por isso que o indicado é contratar 
coberturas adicionais como proteção nos vidros. 
Além de cobrir reparos mais corriqueiros e bási-
cos, esse serviço faz com que você economize 
dinheiro, já que não precisará pagar o valor da 
franquia. O bolso agradece.
Gostou do tema de hoje? Acompanhe também 
nosso quadro “Momento Seguro” todas as quin-
tas feiras na rádio 98,3 FM, a partir das 7h30 e, na 
TVMAR (Canal 525 NET), a partir das 9h. Partici-
pem com suas perguntas! Até a próxima se Deus 
quiser! Um grande abraço!

  4 situações mais 
comuns em que seguro 
do carro é acionado
Contratar uma seguradora é essencial para 
impedir problemas ao trocar de carro. Só que 
nem todo mundo sabe como usufruir desse 
serviço e especialmente em quais casos deve 
acioná-lo.
Basicamente, os serviços oferecidos pelas 
seguradoras se dividem em dois grupos. Os 

sinistros são os eventos descritos na apólice e 
que possuem cobertura pela seguradora, dando 
direito ao segurado de ser ressarcido no valor 
combinado no contrato. Estão aí ocorrências 
como acidentes, incêndio ou roubo de veículo.
Já o segundo inclui atividades específicas que 
são oferecidas ao cliente, como guincho, troca 
de pneu furado e chaveiro. Em alguns casos eles 
podem até abranger benefícios que extrapolam 
a cobertura do veículo. Conheçam quais são os 
casos mais comuns em que o seguro é acio-
nado:



  Uma Série 
B mais forte
Se nesse ano de 2021 a Série B 
do Brasileiro já foi considerada 
a mais equilibrada, isso por 
conta de Cruzeiro, Vasco da 
Gama e Botafogo, que termi-
nou se sagrando campeão, 
imagine a temporada de 2022, 
com Grêmio, Bahia, Sport 
e Chapecoense, times que 
caíram da Série A. A competi-
ção ainda está longe de come-
çar, mas torcedores acham que 
só duas vagas estarão em jogo 
para o acesso, porque duas já 
pertencem a Grêmio e Bahia.

  E os outros 
que brigam 
pelo sonho?
Pelo menos mais oito times 
estão de olho no acesso à Série 
A, em 2023, e entre eles CSA e 
CRB. Os outros são Cruzeiro, 
Vasco da Gama, Sport, Ponte 
Preta, Guarani e até a Chapeco-

ense. Claro que tudo isso pode 
não se concretizar. A Série B 
sempre foi muito equilibrada e 
surpresas costumam apare-
cer. O que está escrito aí é 
mais coisa de torcedor. O que 
vale mesmo é o resultado em 
campo.

  Contratos e 

renovações 1
Até agora o trabalho das 
diretorias de CSA e CRB está 
indo por caminhos diferentes. 
No CSA, poucos jogadores que 
encerraram seus contratos no 
clube acertaram a renovação. 
São eles: Ernandes, Giovane e 
Gabriel. Outros, os contratos 
são mais longos. Thiago Rodri-

gues, Dellatorre, Yuri Lara e 
Iure Castilho não renovaram. 
Muitas caras novas estão 
sendo anunciadas, diaria-
mente.

  Contratos e 
renovações 2
O CRB conseguiu manter no 
grupo para 2022 os jogadores 

Diogo Silva, Reginaldo Lopes, 
Gum, Diego Ivo, Guilherme 
Romão, Marthã, Jean Patrick, 
Claudinei, Diego Torres e aque-
les com contratos mais longos, 
como Alan James, Emerson 
Negueba e Nícolas Careca. Na 
mesma velocidade, o CRB vem 
anunciando algumas caras 
novas, como Rafael Longuine 
e Anderson Conceição, que já 
passaram pelo clube.

  Fechando o ANO
Deixamos o link ALFINETA-
DAS de fora da coluna hoje 
para terminar o ano em PAZ 
com todo mundo. Aproveita-
mos para desejar um FELIZ 
NATAL e um ANO NOVO de 
muita saúde, amor e que 2022 
chegue com mais compre-
ensão entre as pessoas. Estou 
entrando de férias – poucos 
dias para um descanso – 
retornando no início de 
janeiro com mais energia e 
consciente do trabalho reali-
zado em O Dia. Boas festas a 
todos...

NOS DOIS TIMES, quem pediu aumento de salário não renovou o contratoEsportes

Começando a colocar 
em prática os planos para a 
temporada 2022, as direto-
rias de CRB e CSA já começa-
ram a anunciar renovações 
e contratações. Manter uma 
base do elenco de 2021 era 
um desejo já antes expres-
sado por Allan Aal e Mozart 
Santos. Algumas negociações 
de atletas que se destacaram, 
como do zagueiro regatiano 
Caetano e do volante azulino 
Yuri, não deram certo. Mas 
quem ficou, também dá 
conta do recado e pode ser 
importante para os objetivos. 

A diretoria azulina tinha 
intenção de renovar com 
o volante e com o goleiro 
Lucas Frigeri, mas os atletas 
fizeram pedidos de aumento 
salarial muito altos. Yuri, por 
exemplo, foi valorizado e seu 
empresário pediu quase o 
triplo do que recebia. Frigeri 
também não ficou por ques-

tões financeiras, mas os valo-
res não foram divulgados. 

Por outro lado, o time 
marujo conseguiu manter 
uma “espinha dorsal” do 
meio-campo. Renovou com 
Gabriel e Geovane: peças 
importantes e que já têm 
identificação com o clube. 
Pensando no retorno à Série 
A, o Azulão também acertou 
a permanência do lateral-
-esquerdo Ernandes e do 
treinador Mozart Santos, 
que vai participar, mais uma 
vez, do planejamento da 
temporada. E para reforçar 
o plantel, o clube anunciou o 
zagueiro Denilson e o goleiro 
experiente Marcelo Carné.

Do lado regatiano, apesar 
da baixa de Caetano e Jajá, o 
time já conseguiu fazer joga-
dores importantes conti-
nuarem no Ninho do Galo. 
O zagueiro Gum, os volan-
tes Claudinei, Jean Patrick 
e Marthã, os goleiros Diogo 
Silva e Arthur Bittencourt e 
o meia Diego Torres já estão 

garantidos para 2022. Além 
deles, o lateral-esquerdo 
Guilherme Romão, que fez 
uma Série B muito regular, 
também fica para a próxima 
temporada.

O meia Diego Torres, um 
dos principais nomes do 
time, falou com a imprensa. 
De longe, uma das renova-
ções mais importantes, e, 
apesar de ter caído muito de 
rendimento, o argentino que 

veste a camisa 10 é uma das 
lideranças do elenco. 

“Primeiramente quero 
agradecer a Deus e estou feliz 
demais por renovar com o 
Galo. Para a Nação Regatiana, 
quero falar que eu e minha 
família estamos muito feli-
zes. Quero agradecer à dire-
toria, porque renovar era um 
desejo de ambas as partes 
e graças a Deus deu tudo 
certo”, disse Diego Torres. 

Com planos ambicio-
sos, o meia afirmou que o 
objetivo continua sendo o 
acesso à Primeira Divisão 
do Campeonato Brasileiro: 
“Quero falar para o torcedor 
que ano que vem vai ser um 
ano muito abençoado para 
o CRB e tenho certeza que 
vamos conquistar coisas 
muito positivas em todos 
os aspectos. Se Deus quiser 
vamos subir para a Série A, 
que é nosso maior objetivo”, 
destacou. 

A diretoria parece ter 
gostado do desempenho da 

comissão técnica coman-
dada por Allan Aal e, logo 
que a Segundona acabou, 
assinou o contrato de reno-
vação.  O Galo tenta ainda a 
contratação do experiente 
atacante Elton, que jogou a 
Série A de 2021 pelo Cuiabá. 
Quem também pode pintar 
no Ninho do Galo a qual-
quer momento é o atacante 
Hyuri, que estava no clube 
regatiano e se transferiu para 
o Hatta Clube, do futebol de 
Dubai, ainda no ano passado.

No decorrer da semana, 
o Regatas anunciou ainda a 
volta de dois conhecidos: o 
zagueiro Wellington Carva-
lho e o meia Rafael Longuine, 
que tiveram boas passagens 
vestindo a camisa regatiana. 
O lateral-direito Raul Prata 
também chega para reforçar 
o elenco “vistoso” do CRB.

 Caras novas e velhos 
conhecidos, dos dois lados, 
começam a mostrar o que 
se pode esperar do futebol 
alagoano para o ano que vem.

CLUBES ALAGOANOS Estão montando as suas bases para o calendário extenso e competitivo da temporada/2022

CRB e CSA renovam com os 
principais jogadores de 2021
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GALO MINEIRO foi o time ´quase perfeito´, mesmo com a Tríplice Coroa

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  Fechado o ano no futebol: que venha 2022
Com a última partida da temporada 2021, entre os Atléticos pela Copa do Brasil, os clubes 
brasileiros se planejam, renovam seu quadro de jogadores, caras novas e caras velhas se 
juntam para um ano novo melhor, a corrida por títulos, um calendário cheio, patrocinadores 
novos e velhos e o tão sonhado planejamento perfeito, ou quase perfeito, na busca por resul-
tados positivos que, às vezes, não vem. Com isso, a decepção, cobranças e muitas dívidas.
Nesse ano que está se encerrando, o clube quase perfeito foi o Atlético Mineiro, que ficou 
com a tríplice coroa: o Campeonato Mineiro, o Brasileirão da Série A e a Copa do Brasil. 
Quase perfeito, porque deixou escapar o título da Copa Libertadores da América, quando 
perdeu a vaga na semifinal para o Palmeiras, que terminou sendo o campeão ao derrotar o 
Flamengo na final.
Na minha modesta opinião, a maior decepção foi a campanha do Flamengo. Campeão de 
quase tudo em 2019 e 2020, o alvinegro carioca ficou só com o título do fraco Campeonato 
Carioca. Foi derrotado por Atlhético do Paraná (Copa do Brasil); Atlético Mineiro (Campe-
onato Brasileiro); e Palmeiras (Copa Libertadores da América). Para a folha de pagamento 
mais alta no futebol brasileiro e o grupo de jogadores que tem, o Flamengo foi mesmo uma 
decepção.

Thiago Luiz
Estagiário

Fr
an

ci
sc

o 
Ce

dr
im

/A
sc

om
 C

RB
DIEGO TORRES 
Renovou com o Galo para 2022



Viagem, encontros, vitórias, emoção e preparação para as festas de fim de ano.

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalhaí
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CAMPEÃO!

A alagoano Rico Melquiades foi o 

grande campeão de #AFazenda13! O 

resultado já era esperado, mas Rico 

ficou sem acreditar que conquistou 

77,47% dos votos. A Calada Venceu e 

venceu com folga. Agora o codinome 

“Rico” está lhe caindo melhor que 

nunca. Parabéns! 

RÉVEILLON

Enquanto a maioria dos mortais 

se preparam para os looks do 

Natal, Carmem Rejane já desfila 

os modelitos que vão reinar na 

virada de ano. Se liga no perfil 

@carmemrejane para saber 

o que vai ser sucesso na 

festa da virada de ano. 

PETIT COMITÉ

Referência em cirurgia orofacial, Dr. Emerson Albuquerque recebeu as médicas Nathália, 

Fernanda e Rosa Gaia em almoço de inauguração da unidade IDEA no Empresarial Le Monde. 

EUROTRIP

A jornalista Mylene Leite está curtindo sua primeira 

#eurotrip. Se quiser viajar junto e saber tudo sobre cada 

cantinho descoberto, cola no perfil @mylene_leite. Ela 

está contando tudo, como boa jornalista que é.  

GARIMPO CHIQUE

Aline Rijo sabe tudo de decoração e já está de olho nas 

promoções de itens de natal. “Todo ano faço altos garim-

pos”. E ela começou se jogando na promoção de natal da 

@bontondecor, que está com 20% off.

ENCONTRO

Esses dias em Sampa ocorreu um 

encontro que representa a força e 

beleza de Ser Nordestino. Ana Brígida 

da @casadebrigida encontrou Camila 

Coutinho. Imagina o papo entre essas 

duas... Moda, gastronomia, cultura e 

muito mais com esse sotaque que é 

só nosso.  

MASTERCLASS

Raphaelle Lobo se derreteu de 

amores quando viu sua pequena 

@sophialobooficial ao piano, 

em sua primeira apresentação. 

“Foi simplesmente lindo 

e emocionante!”.  
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Estas são algumas notas que andei escrevendo, começando, também, a tentar me habi-
litar a escrever uma história dos índios em Alagoas. Devem ser muito antigas e tratam, 
especialmente, de um universo de discussão em torno de conceitos. Existiam dois cami-
nhos para elas: deixar no arquivo ou divulgar. Preferi divulgar, apesar de ter uns 30 anos de 
idade. Finalmente, neste ano de 2021 comecei a ter coragem para assumir a ‘empeleitada’. 
Vamos ver se enfrento a possibilidade de escrever uma história do índio em Alagoas. Sei 
que se trata de inquietações de um cabeça seca. Mas tomo a liberdade de oferecê-las a dois 
amigos: ao Pajé Júlio  e ao Nunes. Eles me ensinaram muito.

Vamos ler!
Abraços,

Luiz Sávio de Almeida

Breves anotações em
torno de minha gratidão 

aos Kariri-Xocós



Uma breve explicação
Estas anotações, que perfazem em torno de 300 páginas 

digitadas, estavam perdidas ou esquecidas em um monte 
de papel amarelado. Não tenho a menor ideia de quando 
devem ter sido escritas. Penso que ao redor de uns 25 a 30 
anos e lentamente montadas com um pingo aqui e outro 
ali, tudo pachorrentamente. Acho que a unidade entre elas 
pode ser dada com a preocupação que sempre tive de pen-
sar ao derredor da vida dos Kariri-Xocós. Tenho uma excep-
cional amizade pelos Kariri-Xocós e, segundo um grande 
amigo, o Pajé Júlio, uma das minhas canelas está enterrada 
por lá. Nunca pensei sobre índio sem que a presença deles 
estivesse fortemente demarcada na minha cabeça. 

Decidi publicar as notinhas em Campus e – quem sabe? 
– depois ir fazendo uma revisão. Uma outra decisão foi 
manter o sabor de seu passado e deixar o texto praticamente 
como estava. São interrogações sobre a vida e sobre Alagoas 
e marcam, muito,  a minha responsabilidade para com os 
Kariri-Xocós,  pois sei o quanto eles representam e repre-
sentaram em minha vida. Eram uma viagem inicial no ca-
minho de reflexão e estudo. Longa viagem e que não ter-
minou.  

Ainda adolescente via na estante do meu pai um livro 
em formato bolso, intitulado Voyage autour de ma cham-
bre,  era de autoria de Xavier de Maistre. Fiquei sempre 
influenciado pela ideia de que se poderia viajar sem sair, 
ficar, mas em movimento, indo e vindo sem deixar de estar 
e entendi que a permanência poderia ser um movimento 
constante.  Haveria contradição? Pouco importa. 

Então passei a, antes de desejar chegar a qualquer lugar, 
ficar ao redor e quem sabe, com medo de me perder se che-
gasse. Daí, sempre fiquei com o exercício das anotações,  
que algo ou alguém me motivava. Estas são umas de tantas 
outras. Lia, tomava nota, viajava e viajava muitas vezes  sem 
sair da companhia do Pajé Júlio Suíra, um homem a quem 
sou agradecido; podia estar andando por Marraquexe, mas  
estava sentado no lugar do limpo, onde sempre estive e 
onde, acredito, estar enfiada a minha canela; sempre esta-
va andando em busca de me cercar, o máximo possível, de 
interrogações e respostas pertinentes. Tomara que eu, ao 
morrer, não fique assombrando no Porto da  Pimenteira.

A maioria das anotações nada dizem diretamente so-
bre os Kariri-Xocós, mas, no fundo, fala sobre gratidão ao 
povo que sempre me recebeu bem e, assim, todas estão, de 
modo direto, a ele relacionadas.  Assim, elas são gratidão ao 
povo a quem sempre reverencio por sua história, sua vida. 
Sou fascinado pela vida Kariri-Xocó, como sou pelo Rio São 
Francisco.

Como se poderá notar, as notas, na realidade, encami-
nham perguntas e não são soltas; estão em interrogações 
sobre como tratar o processo histórico. Algumas foram 
respondidas e outras nem tive coragem de enfrentar. Mas 
todas se entrelaçam nas buscas por caminhos, durante al-
guns anos de vida. Quem sabe não estou diante de uma es-
pécie de diário da fé?  Algo interminável!

Nota 1.0  - Um pouco sobre notas
Um bom começo para um texto consiste em falar sobre 

seu modo de ser, sua razão, seu objetivo. No fundo, é inevi-
tável que ele tenha sua história entranhada com a de quem 
o cria. Depois de pronto, liberta-se e encontra, portanto, 
seu próprio caminho, mas enquanto está sendo construído 
depende daquele que o trabalha e, assim, podemos consi-
derar o texto como algo criado e, por consequência, uma 
criatura. É assim que as obras acontecem, sejam boas ou 
más. Elas são criaturas e, por consequência, livres: é uma 
trajetória que o final da criação é, de certa forma, o final 
do criador.

Algumas até que aparecem por acaso, no sentido de que 
não eram esperadas, não estavam nos planos, não faziam 
parte de projeto pessoal ou coletivo. Outras são delibera-
damente feitas. Acaso ou não, o texto fala, expressa alguma 
coisa de algum modo, forma. Basicamente é o que encon-
tramos em Goldmann, se desejarmos transpor do literário 

para o histórico, no que, sem dúvida, poderá ser uma trans-
posição fértil. Vamos ler:

Não passa pela cabeça de ninguém negar 
que  as produções literárias e filosóficas sejam 
a obra de seu autor; ocorre, apenas, que elas 
têm sua lógica própria e que não são criações 
arbitrárias. Há uma coerência interna de um 
sistema conceitual, bem como de um conjun-
to de seres vivos em uma obra literária; esta 
coerência faz com que eles constituam totali-
dades cujas partes podem ser compreendidas 
uma a partir da outra, e, sobretudo, a partir da 
estrutura do conjunto.

Alguns temas essenciais encontram-se nesta citação: a 
lógica, a não arbitrariedade, a coerência, a ordem concei-
tual, as partes, a totalidade. Como se nota, o texto estará re-
querendo engenhosidade em sua montagem, mas, dentre 
o que Goldmann fala, importa-nos, sobretudo, o que cha-
ma de estrutura do conjunto e esta é a primeira amarração 
do texto, restando entender o que seria uma estrutura de 
texto e, provisoriamente, vamos ficar com uma pequena 
característica, pouco explicativa da forma como será ex-
pressa, mas imediatamente entendível: aquilo que susten-
ta a cohaerentia. 

 Então, vamos partir para uma colocação singela: A será 
coerente com  B,  se B guardar coerência com A. Neste mo-
mento, estou acreditando que sem critérios estabelecidos, 
dificilmente – para não dizer impossível – se poderia cons-
truir um texto que guarde a coerência. Resguardando-a, 
não seria melhor deixar que o caminho do próprio texto 
fosse descobrindo a rota que deveria ser seguida? O que 
significaria ir a um objeto por um caminho adredemente 
montado? E no que se diferenciaria ao se ir encontrando,  
pelo próprio caminho,  o modo de estar coerente e marcar 
a coerência? São perguntas que merecem ser feitas? Acre-
dito que sim, pelo simples fato de entender que a urdidura 
do texto não pode antecedê-lo, embora possa ser pensada. 
Deixar que o texto vá se descobrindo... E como isto se da-
ria?  O que significaria deixar o texto correr? A boa prática 
seria realizar perguntas, procurar as respostas, colocá-las; 
ter a intenção de diálogo com o tema... 
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Em torno de minha gratidão aos Kariri-Xocós (I)
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Nota 2  – A bola de bilhar de Musil
Lembro, neste momento, da bola de bilhar no 

famoso texto de Musil: Um homem sem qualida-
des. Sem dúvida, é uma obra de leitura obriga-
tória. Musil nega a possibilidade de um trajeto 
para a história, como o resultante da tacada em 
uma bola de bilhar.  O impulso é dado e ela se-
gue direta em seu caminho em busca do alvo, 
mesmo tomando, relembramos, o que resulta do 
efeito dado pelo jogador. 

Ela parte, chega e – também agregamos – sem 
romper entre a lógica da partida e a da chegada. 
Ela sai do ponto A e vai ao B inexoravelmente, 
por uma rota de localização traçável e até, tam-
bém agregamos, previsível, para a qual, inclusive 
nem mesmo se teria a interposição de ruídos e se 
eles existissem estariam calculados e postos na 
força da tacada e o tipo de efeito, se o efeito fosse 
necessário. Esta é a destinação imutável: a bola 
em nada tem com o que ela vai vendo – se é que 
chega a olhar – ao longo do caminho. O caminho 
não é seu destino: o destino é o encontro de B, 
partindo de A e na dependência do que acontece 
somente em A, desde que B sempre permaneça 
como tal. Aí se encontra uma lei estabelecida e 
reaplicável. Sempre que a bola A esteja no local 
A e a bola B no local B, sendo aplicado o estímu-
lo correto em A e B sempre permaneça em B, o 
resultado será encontrado. Atingir a B, portanto, 
tem-se que dizer previsível. 

Musil começa a ser desconcertante desde a 
proposição em que estabelece uma relação en-
tre realidade e possibilidade. Ele nos diz algo – 
novamente a palavra – desconcertante: se existe 
o senso da realidade, existe também o senso da 
possibilidade. É necessário entender a proposta 
e será interessante ler o texto de Musil:

Quem deseja passar bem por 
portas abertas deve prestar atenção 
ao fato de elas terem molduras fir-
mes: esse princípio, segundo o qual 
o velho professor sempre vivera, 

é simplesmente uma exigência do 
senso de realidade. Mas se existe 
senso de realidade, e ninguém du-
vida que ele tenha justificado essa 
exigência, tem de haver também 
algo que se pode chamar de senso 
de possibilidade.

Quem o possui não diz, por 
exemplo: aqui aconteceu, vai acon-
tecer,  tem de acontecer isto ou aqui-
lo; aqui poderia, deveria ou teria de 
acontecer isto ou aquilo; e se lhe 
explicarmos que uma coisa é como 
é, ele pensa: bem, provavelmente 
também poderia ser de outro modo. 
Assim, o senso de possibilidade 
pode ser definido como capacidade 
de pensar tudo aquilo que também 
poderia ser, e não julgar que aquilo 
que é seja mais importante do que 
aquilo que não é. Vê-se que as con-
sequências dessa tendência criativa 
podem ser notáveis e, lamentavel-
mente, não raro fazem parecer fal-
so aquilo que as pessoas admiram 
e parecer permitido o que proíbem, 
ou ainda fazem as duas coisas pare-
cerem indiferentes. Essas pessoas 
com senso de possibilidade vivem, 
como se diz, numa teia mais sutil, 
feita de nevoeiro, fantasia, devaneio 
e condicionais; crianças com essa 
tendência são educadas para se li-
bertarem dela, e lhe dizemos que 
tais pessoas são utopistas, sonhado-
res, fracos,  presunçosos ou críticos 
mesquinhos.

Nota 3 - O que fazer com a possibilidade?
A possibilidade engana? É uma das dúvidas 

que o texto gera, mas tudo nos parece uma cadeia 
de possibilidades que caminha até o evento. Todo 
o caminho é construído com  encruzilhadas, onde 
milhares e milhares de redes vão se encaminhan-
do para um encontro ou não, na medida em que 
vão se formando as circunstâncias e as decisões 
aconteçam. As redes vão se definindo e podendo 

formar novas redes de acordo com os eventos que 
se vão apresentando. Mas estas são possibilida-
des diferentes das que foram trabalhadas por Mu-
sil em seu ‘homem sem qualidades’: um homem 
em busca do seu substantivo. 

A possibilidade gera histórias possíveis, dei-
xando o tempo em aberto e escaparia da tra-
jetória da bola de bilhar que, para existir, exige 
um bilhar, jogadores, regras. Há o que habilita o 

trajeto da bola e ele foi pensado para não focar a 
circunstância que se vai definindo no trajeto, pois 
o que interessa é o trajeto e somente ele. Haveria 
a possibilidade simultânea de uma possibilidade 
e uma realidade? Quando as possibilidades esta-
riam impedidas de serem realidades? Parece que 
tudo depende dos mundos e suas regras. E as re-
gras estão no mundo e no que fazemos com ele: a 
intenção deve ser procurá-las.

COMPRE autores alagoanos na Quilombada.
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Nota 4 – A Cocanha se atualiza
A possibilidade e a probabilidade são catego-

rias diferentes, mas é da possibilidade que nascem 
as utopias, como o poeta fez no país de São Saruê, 
espécie de Cocanha nordestina, sinal de quê se 
poderia entender que a utopia é uma das possi-
bilidades permanentes, e são formas de negação 
e portanto de enfrentamento a realidades. Seriam 
utopias as queixas que nos levam diariamente a di-
zer como deveria ser a vida? Em continuidade, se 
deveria perguntar se na realidade a possibilidade 
é algo fora do lugar ou radicalmente oriunda dele, 
de seus modos e formas? Qual seria a utopia em 
construção pelos povos indígenas de Alagoas? As 
diversas construções passariam por São Saruê? No 
fundo estariam todas as utopias navegando nas 
queixas humanas? 

De fato, vivemos sempre a amplitude da Coca-
nha quando nós pensamos em uma sociedade de 
carência e, daí, desejamos uma sociedade da abun-
dância, o infértil transformado em fértil, o neces-
sário à disposição. Este seria um belo estudo sobre 
os povos indígenas de Alagoas: suas utopias e, até 
mesmo, seria interessante encontrar a crítica que 
fariam ao São Saruê, onde se poderia encontrar as 
mesmas características postas em Le Goff, sobre 
farturas e abundâncias encontradas na Cocanha? 
Todos os povos não teriam uma construção da saí-
da da carência para a fartura? Todas as sociedades 
indígenas não acreditam no que vamos chamar de 
futuro de fartura? Negar esta possibilidade seria ne-
gar a existência de movimento?  O país de São Saruê 
entende a fartura como realidade, na crônica escrita 
pelo viajante que o vai visitar, não fica, retorna. 

Será que Manoel Camilo dos Santos transpôs a 
Cocanha para São Saruê ou foi a condição estrutu-
ral da forma, das agonias e martírios que fizeram 
nascer o país criado como possibilidade no Nor-
deste brasileiro? Se era perfeito, qual a razão do 
poeta ter regressado para a imperfeição? O interes-
sante é que sua viagem nada tem a ver com a bola 
de bilhar: o caminho para chegar a São Saruê era 
tão maravilhoso e fantástico como o transportar-
-se e chegar a ele. Não se poderia chegar à Cocanha 
sem uma ordem inicial ser dada: a do pensamen-
to e assim o poeta sai a trocar de carros, a passar 
por mundos até que São Saruê é visto e onde dois 
grandes fatores transbordavam: a fartura dos ali-
mentos, a preciosidade dos elementos que faziam 
a riqueza na realidade. Isto nos leva – dentre outras 
coisas – a que as utopias seriam pregações. E o que 
estaria pregando para si mesmo, o Kariri-Xocó? 
Este país de São Saruê o que diria sobre a utopia 
Kariri-Xoco, um conjunto de desejos?

Seria falsear a expectativa indígena, trocar a pa-
lavra cidade por aldeia nos versos que transcreve-
rei?  Antes, devo dizer que a beleza é estonteante 
na poesia de Camilo dos Santos:

Avistei uma cidade

como nunca vi igual 

toda coberta de ouro 

e forrada de cristal 

ali não existe pobre 

é tudo rico em geral.

O precioso à disposição e a anulação das dife-
renças era a condição de São Saruê, que fala de fora 
da sociedade indígena, mas a encontra? O que é de 
fora pode expressar o que é de dentro? Perguntas 
simples, mas que merecem reflexão. Existem ou-
tras que são preliminares, como o que significa 
estar dentro e estar fora e deve ser visto que nem 
sempre o que está dentro fala de dentro. Por exem-

plo, um índio pode ser Xucuru-Kariri, falar sobre 
o Xucuru-Kariri e não expressá-lo. É possível? Se 
é possível existir, efetivamente, a separação entre 
o real e a possibilidade, a possibilidade que des-
constrói a coesão e coerência seria exógena e não 
endógena e, portanto, não-etnia. Suponhamos o 
protestantismo missionário entre os índios: o que 
ele teria de agregação. Ser um índio-protestante? 
A condição de índio abriga aquele que é reduzido 
a uma outra forma de interpretação do mundo? 
A possibilidade para um índio-protestante seria a 
mesma para o índio-Ouricuri? Estaria se repetin-
do, embora de estilo diferente, uma nova jesuitiza-
ção do Índio?

A utopia construída por um, seria a mesma 
construída pelo outro? Começa a se notar, que as 
utopias não são etéreas e todas têm e nascem em 
uma condição real, inclusive, de correlação interna 
de forças. Difícil ou impossivelmente eu poderia 
entender uma utopia se não houvesse algo a ne-
gar. É incrível a semelhança entre Cocanha e São 
Saruê e seria difícil pensar que, de alguma forma, 
Camilo dos Santos não teria lido e sido informado 
sobre ele. E o interessante que vem a ser tomado 
com pau de sebo, algo difícil de ser escalado, de 
chegar-se ao cume. E ele é, inclusive, de registro 
medieval. Há uma nota escrita em um romance 
de Walter Scott e que se intitula Quintino Duvard, 
publicado em Lisboa em 1838 pela Sociedade Pro-
pagadora dos Conhecimentos Úteis.  Na tal nota, 
é dito que Cocanha vem do italiano Cocagna e é 
dito que foi transformado em versos macarrôni-
cos por Theofilo Folengo, frade apóstata e devas-
so, mais conhecido pelo nome de Merlin Coccaio. 
Creio que seria uma forma de minimizar a fala da 
esperança construída com a superação do futuro 
de trágica repetição. Folengo seria gente do século 
XV, mas se vai muito antes com a Cocanha, entran-
do-se pela Idade Média.

A desigualdade que possibilitará Cocanhas vi-
nha de muito; estava nas eras de sofrimento que 
faziam o povo. O próprio Velho Testamento de-
marcava a humanidade a sofrer, quando Eva e 
Adão foram expulsos do Paraíso. Inaugurava-se, 

segundo o relato, um mundo a purgar, tanto que 
foi construída a possibilidade da Salvação e depois 
aparece a grande invenção do purgatório, segundo 
Le Goff demarca.

Nota 5 – Ouricuri e força
Chego – de vez em quando – a pensar que o Ou-

ricuri é uma espécie de redenção e satisfaz aquilo 
que costumamos chamar de re-ligare. É um re-
-ligare de amplitude étnica, pois é a consagração 
de uma história que se teve e não terá fim. Talvez 
se possa incluir as utopias em nosso senso de re-
denção. No caso, se refaz a etnia, se remonta nas 
celebrações retiradas o máximo possível das vistas 
brancas. O Ouricuri bem que poderia ser chamado 
de confirmação da etnia. E talvez seja a principal 
afirmação da cultura. Por mais intimidade que te-
nho com o Pajé Júlio, jamais procurei interrogar 
sobre o Ouricuri, justamente o core, a intimidade 
do mais profundo do que seja o Kariri-Xocó.

Sei apenas o pouco que ele espontaneamente 
falava e que jamais eu repassaria, considerando 
tudo um segredo. Não tinha e não tenho o direi-
to de me imiscuir onde prepondera o sigilo. E lá 
no limpo, no lugar dos ranchos, não se encontra 
o fantástico e sim o retorno à fonte de eterna ju-
ventude. Segundo o Pajé, a proteção é para todos. 
Sempre me dizia que ao sair de casa até retornar da 
aldeia eu estava protegido pelo sagrado e nada me 
atingiria e nem aos que estavam comigo. Pois bem, 
o branco jamais poderia estar presente e nem mes-
mo os pais e mães de índios.

Contam algumas histórias do que aconteceu 
com um branco que se aventurou:  ficou ‘gagule-
jando’, mal chegou em casa deitou-se, e com pouco 
tornou-se finado. Transgrediu e respondeu por seu 
ato. Sei onde ficam dois pontos de proteção, mas 
jamais direi. Algum particular que tive, conversei 
com o pajé. O Ouricuri – parece-me – é o momento 
de maior afastamento possível do branco. Segundo 
Júlio, os particulares ninguém deve comentar, pois 
perde força. Talvez guardar o segredo de ser índio 
seja uma força lastreadora da vida Kariri-Xocó.


