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Renan Filho
entrega obras 

na Grota 
Santa Helena
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NO SERTÃO DE ALAGOAS,

Menina recebe das mãos de militar do Exército uma boneca; os dois usando máscaras e com um ´soquinho’ carinhoso e protegido de eterno agradecimento

RESIDENCIAL OITICICA II

Vai abrigar milhares de pessoas que não tinham um endereço fixo e viviam em domicílios alugados ou improvisados com lonas

Já são em média seis mil 
beneficiados, que saíram do 
aluguel e hoje são proprietários 
dos imóveis em que moram. O 
prefeito JHC acompanhou as 
histórias de mães de famílias 
que esperaram anos pela casa 
própria.      Página 7

O 59º Batalhão de Infan-
taria Motorizado (59º BI Mtz), 
por meio da Campanha Insti-
tucional do Exército Brasileiro 
“Ajudar está em nossas mãos - 
Doe Alimentos e Brinquedos” 
distribuiu mais de duas tonela-
das de alimentos, convertidos 
em 236 cestas básicas e cerca 
de 320 brinquedos. Os desti-
nos desses donativos foram 
povoados dos Municípios de 
Major Isidoro e Mata Grande, 
localizados no Sertão Alago-
ano. Mais de 150 famílias foram 
beneficiadas com as cestas 
básicas, contribuindo para que 
cerca de 600 pessoas tenham 
ceias de Natal e Ano Novo. 

Em sua terceira edição, 
a Copa Alagoas/2021 terá 
14 times na competição, 
entre os clubes do interior 
e de Maceió. O CRB deve 
jogar com um time alter-
nativo. O  CSA não partici-
pará.     Página 10

Prefeitura de 
Maceió entrega 
imóveis a mais de 
seis mil pessoas

Exército arrecada
e leva alimentos 
e brinquedos para 
quem mais precisa

Copa Alagoas já 
começa dia 12 de 
janeiro com 14 
times na disputa

   CASA PRÓPRIA

   AÇÃO SOLIDÁRIA

   FUTEBOL

Um núcleo criado pelo 
Tribunal Regional Eleitoral 
em Alagoas (TRE/AL) vai se 
dedicar, a partir de janeiro a 
fiscalizar, recepcionar e inves-

tigar todas denúncias de ‘fake 
news’ durante a campanha 
eleitoral de 2022. As denun-
ciações caluniosas através 
de veículos de comunicação 

ou redes sociais terão puni-
ções que implicam em até 
dois anos de prisão e multa 
que pode chegar a R$ 50 mil. 
Aquelas que atingem a honra 

de adversários políticos estão 
neste rol. O núcleo do TRE vai 
tentar cumprir Resolução do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) que determinou “tole-

rância zero” com quem divul-
gar informações falsas sobre 
política, candidatos ou legisla-
ção eleitoral. A imprensa será 
uma aliada do núcleo.   Página 3

TRE monta núcleo para focar 
no combate às “fake news”

EM ALAGOAS, TRIBUNAL QUER AGIR COM RIGOR COM QUEM DIVULGA MENTIRAS; PRISÃO POR DOIS ANOS E MULTA

Qual bebida 
escolher para

receber o
novo ano?

Página 6
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‘ENGENHARIA POLÍTICA’ voltada para atender pretensões ideológicas e pessoais.

2 O DIA Alagoas

Expressão
EDITORIAL

As projeções para o crescimento do país em 2022 não são 
nada animadoras. Em todas as ela há deterioração nas 
estimativas. O Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada 
(IPEA) reavaliou os números e o percentual caiu de 1,8% 
para 1,1%. Praticamente o mesmo estimado pela Confed-
eração Nacional da Indústria ( CNI) de 1, 2%. Embora não 
seja os melhores cenários de crescimento, essas projeções 
são bem mais otimistas do que as divulgadas na segunda-
feira, 20, pelo Boletim Focus, pesquisa semanal do Banco 
Central (BC). O documento do BC aponta um crescimento 
de 0,5%, o mesmo da semana anterior. Vale lembrar, no 
entanto, que para esses números se concretizar variáveis 
externas e internas fazem parte da equação. No tocante ao 
humor do mercado internacional, o governo pouco pode 
alterar, mas no aspecto interno, cabe a ele a responsabili-
dade pelos percentuais pífios.  

Os primeiros pontos a serem observados são o combate 
à inflação e o desemprego. No entanto, sabe-se que esses 
são assuntos que detém pouco tempo de Bolsonaro. Muito 
mais interessado em tumultuar o meio de campo e desviar 
a atenção para as falcatruas de seu governo e a neces-
sidade em proteger a familícia e aliados, ele nunca deu a 
devida atenção que as questões merecem. No entanto, 
o empenho, por exemplo, em garantir no orçamento do 
próximo ano recursos para atender a interesse pessoal é 
bem explícito. R$ 4,9 bilhões para o fundo eleitoral, R$16,5 
bilhões para as emendas do relator, vulgo Orçamento 
Secreto, e R$ 1,7 bilhão como afago aos policiais federais 
- uma das poucas categorias que receberão aumento no 
próximo ano. Para investimento apenas R$ 44 bilhões do 
orçamento terão esse destino - com a Defesa se sobres-
saindo às pastas da Saúde e Educação. Como se percebe, 
toda a “engenharia” política do governo é voltada para 
atender as pretensões ideológicas e pessoais.  

E para garantir o mínimo de crescimento econômico 
é preciso enfrentar os velhos problemas conjunturais 
- como as já mencionadas questões que abrangem o 
desemprego e alta dos preços. Essa dupla por si só é 
catastrófica em qualquer economia e quando a isso 
se junta uma inesperada pandemia, o buraco é mais 
embaixo. Buraco aprofundado pela ineficiência do 
governo em comandar o país com a lucidez necessária que 
um evento desse porte exige. Buraco para onde o senhor 
Paulo Guedes, com seus devaneios, carregou a economia 
brasileira e que ainda tem a ousadia de bradar, como fez 
em encontro no início desse mês, com representantes da 
Indústria Química, afirmando “que o Brasil vai crescer e 
sair do buraco, mesmo em menor velocidade durante o 
combate a inflação”. Palavras ao vento de quem minimiza 
o sofrimento do povo. Típico de quem adota o diminuitivo 
como regra e ação, não como expressão de carinho, mas da 
pequenez de caráter de uma gestão que se contenta com o 
“governinho” que faz e o “pibinho” que arrecada.

Um “pibinho”, digno 
de um “governinho”

Conselho Editorial
Jackson de Lima Neto
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Diretora-Executiva

Deraldo Francisco
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EXPEDIENTE

Dezembro é um mês festivo, onde quase todas as 
nações do mundo comemoram o natal e a virada de 
ano. Nas tradições culturais brasileiras, no Natal, geral-
mente as famílias se reúnem e realizam a emocionante 
ceia natalina. As famílias mais humildades escolhem a 
casa de um dos familiares para ser o ponto 7. Ali, na hora 
marcada todos se encontram, geralmente contribuindo 
com algum tipo de alimento típico para compartilhar 
com os demais na ceia de natal. Há a troca de presen-
tes, com a brincadeira do amigo secreto. Há pedidos de 
namoro, noivado e casamentos. Há também uma certa 
espiritualidade no ar. Parece que as pessoas ficam mais 
sensíveis e emotivas nessa época.

Desagradavelmente existem as pessoas que só 
importam em farrear. Bebem sem moderação. Ligam os 
sons de suas casas e carros, com volumes abusivos, não 
se importando se há idosos, bebês ou pessoas doentes 
nas proximidades. Para estas pessoas, o espírito nata-
lino de compreensão, solidariedade e respeito não passa 
nem por perto. Há também uma camada da sociedade 
que não vê diferença nos dias do mês de dezembro. 
São os desfavorecidos e invisibilizados socialmente. 
Para estes, o dia de natal é mais um dia qualquer, sem 
emprego, sem casa, sem comida, sem esperança, sem 
perspectivas. São aquelas pessoas que a realidade coti-
diana afasta totalmente a crença em milagres natalinos. 

A tradicional saudação de “Feliz Natal”, em alguns 
casos, parece ser totalmente superficial e até irrele-
vante. Por Natal, deve-se compreender a comemora-
ção do nascimento de Jesus, considerado por muitas 
doutrinas religiosas como o Salvador. Uma esperança 
de renascimento interior e advento de dias melhores. 
Mas em muitas famílias, o verdadeiro homenageado 
passa muitas vezes despercebido. E as vezes, esque-
cido. A preocupação está em comprar roupas e calça-
dos novos, dar visibilidade agradável ao lado externo. 
Há casos também em que estar na noite de Natal na 
companhia de amigos de bebedeira é mais importante 
e valoroso que estar com seus pais e familiares. Muitos 
idosos aguardam ansiosos por uma visita física ou um 
telefonema, que na maioria das vezes, nunca chegam. 

O Natal realmente tem sua magia. É um momento de 
confraternização, carinho, paz, união, amor, partilha, 
solidariedade, confiança, alegria, esperança e comu-
nhão. Entretanto, esses sentimentos devem ser reavi-
vados e nutridos diariamente, e não apenas em um 
único dia do ano. O importante é que sejamos fraternos 
e humanos uns com os outros para que todos os dias se 
tornem dias de Natal.

Memórias de Natal

   ARTIGO  |  Elly Mendes *

* ellymendes71@gmail.com



ESPALHAR MENTIRAS pode ser uma estratégia cara e constrangedora.Poder

Alagoas conta hoje com 
2,232 milhões de eleitores 
aptos a votar nas eleições de 
2022. O Estado tem o segundo 
menor colégio eleitoral da 
região Nordeste, ganhando 
apenas de Sergipe.  Em 
comparação com os demais 
estados do País, cujo eleito-
rado atual gira em torno de 
146,591 milhões de eleito-
res, Alagoas ganha de apenas 
cinco Estados e do Distrito 
Federal. Além de Sergipe, o 
eleitorado alagoano é maior 
que o do Acre, Amapá, Mato 
Grosso do Sul e Tocantins.

Para fazer com que o elei-
torado alagoano compareça 
às urnas no dia 2 de outu-
bro de 2022, para o Primeiro 
Turno do pleito, muito bem 
informado de tudo que se 
passou na campanha e com 
seus candidatos escolhidos 
da melhor forma possível, o 
Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas (TRE/AL) montou 
um núcleo de combate às 
‘fake news’. Para o presidente 
do TRE/AL, desembargador 
Otávio Praxedes, o combate 
à desinformação será um dos 
principais focos de atuação do 
Tribunal nas eleições de 2022. 

“Todas as medidas refe-
rentes ao combate à desinfor-
mação serão implementadas 
pelo Núcleo Permanente de 
Combate à Desinformação 

do TRE/AL que, a partir de 
janeiro, já iniciará as ativida-
des no combate e fiscalização 
específica para o período elei-
toral”, afirmou Praxedes, por 
meio da Assessoria de Comu-
nicação do Tribunal. 

Segundo o presidente 
do TRE/AL, esse trabalho de 
combate às fake news é uma 
recomendação do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), 
conforme Resolução apro-

vada na semana passada. 
A Resolução não só proíbe 
a  desinformação sobre 
processo eleitoral, como pune 
com prisão quem divulgar 
‘fake news’ contra candidatos 
oponentes. 

De acordo com a Ascom 
do TRE/AL, de agosto para cá, 
o Núcleo já recebeu algumas 
denúncias, mas todas rela-
cionadas às eleições suple-
mentares de Campo Grande. 
“Sete  denúncias  foram 
checadas”, mas não influen-
ciaram o resultado final do 
pleito, informou a assessoria 
do Tribunal. 

Apesar da campanha elei-
toral só começar depois das 
convenções partidárias, em 
junho de 2022, o Tribunal vai 
começar em janeiro a fisca-
lização. Por isso, o candidato 
que queimar a largada, pode 
ter a candidatura indeferida, 
antes de ser testado nas urnas.

Em sessão administrativa 
realizada na semana passada, 
o Plenário do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) aprovou, 
por unanimidade, o Calendá-
rio Eleitoral das Eleições 2022. 

No dia 2 de outubro do 
próximo ano, os brasileiros 
vão às urnas para escolher 
presidente da República, 
governadores, senadores e 
deputados federais, estaduais 
e distritais. 

Eventual segundo turno 
para presidente e governa-
dor poderá ocorrer no dia 30 
de outubro. As datas corres-
pondem ao primeiro e último 
domingo do mês, conforme 
prevê a Constituição Federal. 
Os eleitos serão diplomados 
até o dia 19 de dezembro de 
2022.

O relator, ministro Edson 
Fachin, afirmou que o obje-
tivo da resolução é a trans-

parência de todas as fases do 
processo eleitoral e lembrou 
que o calendário já começa 
este ano, uma vez que na 
sexta-feira passada (17/12) 
venceu o prazo estipulado 
para que os tribunais elei-
torais anunciem os juízes 
auxiliares responsáveis pelas 
representações, reclama-
ções e pedidos de direito de 
resposta durante a campa-
nha.

A partir de 1º de janeiro, 
fica proibida a distribuição 
gratuita de bens, valores ou 
benefícios por parte da Admi-
nistração Pública, exceto 
em casos como calamidade 
pública, estado de emergên-
cia e execução orçamentária 
do exercício anterior.

O presidente do TSE, 
m i n i s t r o  Lu í s  Ro b e r t o 
Ba r ro s o,  a g ra d e c e u  a o 
ministro Edson Fachin e 

aos servidores do gabinete 
responsáveis pelo “primo-
roso e exaustivo trabalho que 
desenvolveu ao longo dos 
meses para que pudéssemos 
completar este ano, véspera 
de ano eleitoral, com todas 
as resoluções devidamente 
elaboradas e aprovadas para 
que possamos ter um quadro 
jurídico totalmente estável e 
seguro para a eleições demo-
cráticas de 2022”.

TRIBUNAL monta Núcleo Permanente de Combate à Desinformação para, a partir de janeiro, iniciar fiscalização do pleito

TRE quer focar no combate 
às ‘fake news’ nas eleições 

Se houver necessidade, a eleição 
será em dois turnos, em outubro

Resolução do TSE proíbe mentiras
Entre outros pontos da 

Resolução, o texto aprovado 
veda a divulgação de “fatos 
sabidamente inverídicos ou 
gravemente descontextuali-
zados” que atinjam a integri-
dade do processo eleitoral, 
incluindo processos de vota-
ção, apuração e totalização de 
votos.

O trecho prevê que a Justiça 
Eleitoral, a partir de requeri-
mento do Ministério Público, 
determine que o conteúdo 
desinformativo seja retirado 
do ar e apure a responsabili-
zação penal, abuso de poder 
e uso indevido dos meios de 
comunicação. 

A regra passa a valer meses 
após a Corte abrir um inquérito 
contra o presidente Jair Bolso-
naro por ataques sem provas às 
urnas eletrônicas. O inquérito 
apura possível abuso de poder 
econômico e político, uso inde-
vido dos meios de comunica-
ção social, corrupção, fraude, 
condutas vedadas a agentes 
públicos e propaganda anteci-
pada.

A nova resolução também 
pune a veiculação de notícias 
falsas ou contendo injúrias, 
calúnias ou difamações com 
o intuito de beneficiar candi-
datos, partidos, federações ou 
coligações. A divulgação de 
fatos sabidamente inverídicos 
para influenciar o pleito pode 
ser punida com prisão de dois 
meses a um ano e pagamento 
de multa.

O texto estabelece ainda 
punição com prisão de dois 
a quatro anos e multa de R$ 
15 mil a R$ 50 mil a quem 
contratar terceiros para enviar 
mensagens ou comentários na 
internet para ofender a honra 
ou a imagem de candidato, 
partido, federação ou coliga-
ção.

A minuta aprovada pelos 
ministros do TSE teve como base 
a resolução de 2019 para as elei-
ções de 2020, mas incorporou 
novas regras, principalmente 
no que diz respeito à propa-
ganda eleitoral na internet e por 
meio de aplicativos de mensa-
gens, com base em sugestões de 
partidos políticos, especialistas 
e entidades públicas e privadas. 
O texto foi relatado pelo ministro 
Edson Fachin.

Vice-Presidente da Comis-
são de Privacidade e Proteção 
de Dados da OAB-RJ, a advo-
gada eleitoral Samara Castro 
classifica como “avanço” a 
inclusão de uma regra espe-
cífica para casos de desin-
formação que questionem o 
processo eleitoral. “É obvio 
que continuamos tendo 
problemas no sentido de 
compreender o que são exata-
mente fatos inverídicos, mas a 
resolução avança em dar uma 
determinação mais específica 
para os questionamentos do 
processo eleitoral e da inte-
gridade (das eleições) como 
parte do que precisa ser regu-
lado e evitado”, disse ela.

   CALENDÁRIO ELEITORAL
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Ofensa à honra 
do adversário 

pode render 
prisão e multa 

de até 
R$ 50 mil

Ricardo Rodrigues
Repórter

TSE DIVULGOU

Há poucos dias as novas urnas para as eleições gerais de 2022



O gover nador Renan 
Fi lho e  o  secretár io  de 
Transporte e Desenvol-
vimento Urbano, Mosart 
A m a r a l ,  i n a u g u r a r a m , 
n a  m a n h ã  d a  q u i n t a -
-feira passada, as obras do 
programa Vida Nova nas 
Grotas no complexo Santa 
Helena, na Chã da Jaqueira, 
em Maceió. Com um inves-
timento de R$ 15,6 milhões, 
os serviços de infraestru-
tura e mobilidade urbana 
beneficiam mais de 5 mil 
moradores de seis comuni-
dades.

A c o m p a n h a d o  p e l o 
filho, Davi, o governador 
desceu a grota, conversou 
com moradores e pôde ver 
de perto as benfeitorias 
executadas pelo programa, 
que tem parceria com o 
ONU-Habitat,  iniciativa 
das Nações Unidas para 
Assentamentos Humanos.

“ É  u m a  s a t i s f a ç ã o 
enorme entregar mais uma 
obra 100% executada. O 
Governo do Estado entrou 
aqui e fez os investimentos, 
melhorando de verdade a 
vida das pessoas e garan-
tindo mais dignidade à 
p o p u l a ç ã o”,  e n f a t i z o u 
Renan Filho.

Benefícios
O complexo de comu-

nidades é formado pelas 
grotas Santo Amaro, Chã 
Nova, Travessa Florestal, 
Monte Azul, Conjunto Vitó-
ria e Santa Helena. As locali-
dades foram contempladas 
com 6,5 quilômetros de 
escadaria e mais 9,3 quilô-
metros de corrimão. Além 
disso, foram implantados 
1,5 quilômetro de canale-
tas e mais de 270 metros de 
muros de contenção.

“Eu tenho 47 anos que 
moro aqui e nunca vi bene-
fício nenhum, só estou 
vendo agora,  com esse 
governo”, atestou o auxiliar 
de serviços gerais Cícero 
Pacífico de Magalhães, 67 
anos, morador da Grota da 
Santa Helena.

A comunidade em que 
ele reside recebeu parque 
infantil,  academia ao ar 

livre e quadra esportiva. 
“Antes não tinha nada para 
as crianças se divertirem. 
Os meninos só viviam brin-
cando no esgoto, hoje tem”, 
comemora a dona de casa 
Karine Rosendo, mãe de 
quatro filhos.

“São áreas de integra-
ção da comunidade, que 
são fundamentais, a exem-
plo da praça ecumênica 
do Padre Cícero,  o  que 
demonstra que o Governo 
do Estado faz um programa 
amplo e que melhora de 
verdade a vida das pessoas”, 
destacou o governador.

Obras em andamento
Segundo o secretário 

Mosart Amaral, o programa 
Vida Nova nas Grotas já 
c o n c l u i u  o b r a s  e m  4 9 
comunidades de Maceió; 
em outras 25,  os traba-
lhos estão em andamento. 
“Estamos dando ordens de 
serviço a cada dia e vamos 
chegar a 100 grotas. A ONU 
é parceira e está conosco 
sempre, coletando dados 
para que possamos aplicá-
-los nas políticas públicas 
que atendem os moradores 
dessas comunidades”, disse 
Mosart Amaral.

Ta m b é m  a c o m p a -
nharam as atividades na 
Grota da Santa Helena, os 
secretários de Estado da 
Fazenda, George Santoro, 
e da Assistência e Desen-
volvimento Social, Fabiana 
Pessoa - sendo esta última, 
titular da pasta que promo-
veu a entrega de cestas 
b á s i c a s  a  f a m í l i a s  e m 
situação de pobreza e de 
extrema pobreza, inscritas 
no Cadastro Único para 
Programas Sociais (CadÚ-
nico).

VIDA NOVA NAS GROTAS vem mudando a vida de milhares de maceioenses.Estado
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ESTADO INVESTE R$ 15,6 MILHÕES ao entregar várias melhorias urbanas em complexo de grotas na capital

Governo de Alagoas entrega 
obras na Grota Santa Helena

Severino Carvalho
Secom/Alagoas

MELHORIAS

Foram construídos 6,5Km de escadarias, mais de 27m de muros de contenção e instalados mais de 9,3 Km de corrimãos
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Investimentos 
de R$ 15,6 

milhões levam 
serviços de 

infraestrutura 
e mobilidade 

às grotas 
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CONTAGEM REGRESSIVA: brindar faz parte da tradição da virada do ano.Especial

Ainda não sabe qual 
bebida comprar para brin-
dar a chegada do novo ano? 
Os espumantes, vinhos e 
bebidas sem álcool fazem 
parte da tradição das festas 
de Réveillon, só que para 
isso é preciso escolher o 
espumante certo e ficar 
atento ao tipo que combina 
melhor com cada prato.

Separamos dicas  de 
bebidas que as mulheres 
vão amar. Tem de todo tipo 
e para todo público. Todas 
as opções são do super-
mercado Super Atacado,  
no bairro do Antares, em 
Maceió.  Confira a l ista 
abaixo:

VINHOS

Reservado
Coloração 

r ubi  intenso 
c o m  r e f l e -
xo s  v i o l e t a s. 
A r o m a s  d e 

frutas negras maduras 
e pimentão defumado. 
Vinho de bom corpo, com 
final de boca de boa persis-
tência.

Harmonização: Carnes 
vermelhas, filé à parme-
giana, pizza, frango assado 
e massas com molhos leves.

Casillero Del Diablo
C o l o r a ç ã o  r u b i 

b r i l h a n t e.  Gu s t a t i vo  – 
F r u t a d o,  e q u i l i b r a d o, 
fresco, com final agradável.

Harmonização – Atum 
na brasa, galeto recheado, 
filé de mignon grelhado, 
risoto de funghi, queijos 
leves, churrasco, penne 
com molho branco e bacon, 
bruschetta de abobrinha e 
berinjela.

Cabriz
Vinho vermelho rubi 

intenso com aromas de 
frutas vermelhas, geleia 
de frutos do bosque, espe-
ciarias e notas tostadas. 
Paladar frutado, macio, 
elegante e harmonioso.

ESPUMANTES

Casa Perini
Possui borbulhas que 

formam uma bela coroa de 
espuma na taça e aromas 
com notas cítr icas que 
remetem à casca de laranja 
e flores como o jasmim. 

Apresenta ótimo equilí-
brio entre acidez e açúcar. 
Harmoniza com canapés 
e entradas com sabores 
doces como frutas e geleias, 
além de sobremesas a base 
de cremes ou tortas de 
frutas.

Rio Sol
Espumante cristalino, 

com bolhas finas e persis-
tentes. Cor rosada. Olfato 
rico em sensações aromá-
ticas de morango e fram-
boesa, combinadas com 
toques de frutas tropicais e 
cítricas.

Paladar equilibrado e 
cítrico. Leve, refrescante e 
fácil de beber, com perlage 
fina e persistente. Tempe-

ratura Ideal 8°C.
H a r m o n i -

zação – Peixes, 
s a l a d a s  o u 
p r a t o s  d a 
g a s t r o n o m i a 
mediterrânea.

HARMONIZAÇÃO Cada bebida combina melhor com determinados pratos típicos das festas de fim de ano

Espumantes e vinhos para 
mulheres: confira 5 opções

Raíssa França
Portal Eufemea
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Ariana Santos dormia com 
a filha no sofá da casa de sua 
mãe. Seu salário supre apenas 
algumas necessidades bási-
cas, não sendo suficiente para 
pagar um aluguel, pois os valo-
res dos imóveis na cidade subi-
ram mais de 15% (um registro 
bem superior ao da inflação), 
de acordo com o FipeZap. Essa 
realidade assusta os maceio-
enses, mas a Prefeitura está 
investindo em políticas de 
moradia e pretende superar o 
déficit habitacional da capital. 

Já são em média seis mil 
beneficiados que saíram do 
aluguel e hoje são proprie-
tários de imóveis. O prefeito 
JHC acompanhou de perto as 
histórias de mães de famílias 
como Ariana, que esperou 
anos pela conquista da casa 
própria. 

“Eu sabia da necessidade 
destes moradores, por isso 
acompanhei as obras de perto. 
Uma moradia digna necessita 
de equipamentos públicos e 
de lazer, além da infraestru-
tura adequada, e é nisso que 
estamos trabalhando”, asse-
gurou JHC. 

Hoje, Ariana Santos tem um 
cantinho só seu e pôde ofere-
cer um quarto para sua filha. 
Agora, o seu sonho tem Código 
de Endereçamento Postal: fica 
no residencial Oiticica 2, no 
Benedito Bentes. Um imóvel 
de 45m², distribuídos em cinco 
cômodos, com sala, cozinha, 
banheiro e dois quartos.

“Eu sempre sonhei que um 
dia iria conquistar a minha 
casa. Hoje, eu vivo uma feli-
cidade muito grande, pois a 
minha filha merece. Quando vi 
o salão de festa logo imaginei a 
festa de aniversário dela”, falou. 

Além dos imóveis,  o 
residencial dispõe de áreas 
de lazer, parques infantis, 
quadras de esportes, salões de 

festa, áreas verdes, bicicletá-
rios e ciclovias. Essa estrutura 
está contemplada nos três 
conjuntos residenciais entre-
gues este ano pela Prefeitura: 
o Vale Bentes 2, Oiticica 1 e 
Oiticica 2. 

Além destes, o Município 
está erguendo mais dez resi-
denciais, espalhados pelos 
bairros do Benedito Bentes, 
Vergel do Lago, Santa Amélia 
e Santos Dumont. Ao todo, 
serão mais de 27 mil pessoas 
de baixa renda contempladas 
com um novo lar na capital.

Pessoas como Marciane 
da Silva, que morava na grota 
Santa Helena, no Jacintinho, 
e teve sua casa destruída por 

um deslizamento de terra. 
Após esta tragédia pessoal, ela 
e seu filho acabaram sendo 
contemplados com uma 
moradia, longe de perigos, no 
Conjunto Vale Bentes II. 

“Fomos sorteados em 
março deste ano e nossa vida 
mudou completamente. Meu 
filho dormia na cozinha. E 
agora ele tem um quarto só 
pra ele. Aqui, a vida é bem mais 
tranquila”, comenta, agrade-
cida, Marciane.

Na outra ponta da capital, 
os sonhos estão bem próxi-
mos de se tornar realidade.

“Estou na expectativa de ir 
para o novo apartamento. Não 
vejo a hora de ter meu canti-

nho”. Este é o testemunho de 
Andressa dos Santos Silva. 
Moradora do Vergel do Lago 
há 15 anos e uma das futuras 
contempladas com um dos 
apartamentos do Parque da 
Lagoa. São 1.776 apartamen-
tos que estão sendo erguidos 
pela Prefeitura de Maceió, em 
parceria com o governo fede-
ral.

Já são mais de 1.500 famí-
lias que tiveram suas vidas 
transformadas após serem 
contempladas com a casa 
própria. O cadastro dos 
imóveis é feito pela Secretaria 
Adjunta de Habitação Popu-
lar, após o encaminhamento 
da Defesa Civil de Maceió e 

Secretaria Municipal de Assis-
tência Social.

O secretário adjunto de 
Habitação, Eduardo Rossiter, 
comemora o trabalho, mas 
sabe que há muito ainda a 
ser feito e o próximo ano será 
ainda melhor.

“O primeiro ano de gestão 
do prefeito JHC marcou a vida 
de muitas famílias que sonha-
vam com a casa própria. Fico 
feliz e honrado em fazer parte 
da conquista dessas famí-
lias. Vamos fazer muito mais. 
Temos trabalhado para dimi-
nuir o déficit habitacional em 
Maceió, já temos mais de 5 
mil imóveis para serem entre-
gues”, disse Rossiter.

MORADIAS DIGNAS com toda infraestrutura estão sendo construídas em vários bairros.Cotidiano
PELO MENOS DEZ RESIDENCIAIS estão sendo construídos em Maceió; serão 27 mil pessoas com um teto para morar

6 mil pessoas ganharam casa 
própria através da Prefeitura

Secom Maceió
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SEGURANÇA

A alegria estampada no rosto de quem agora mora em um lugar seguro

CONFORTO

Imóveis populares estão sendo construídos numa parceria da prefeitura de Maceió e governo federal e beneficiando os maceioenses que mais precisam

MORADIA

Residencial Oiticica II foi um dos conjuntos entregues pela prefeitura em 2021



ESTILO
VEM AÍ MAIS 365 novas oportunidades! Saiba 
viver e aproveitar com muita luz e sabedoria!!!

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista social e jornalista

Sociedade com

IN DESTAQUE | 

Sempre lindas e 

sorridentes, as 

belas Renal-

lida Carvalho e 

Beatriz Almeida, 

em um click 

exclusivo para a 

Coluna. 

#aplausos

MADE IN SAMPA | 
É de tirar o fôlego 
mesmo!!! 
Com agenda 
lotada de apre-
sentações em 
São Paulo, o DJ 
alagoano Tukka 
Farias encerra 
sua jornada nesse 
término de 2021 
no Réveillon 
Baile da Irada 
no badalado A3 
Bar, na famosa 
Rua Augusta. Em 
2022, Tukka ater-
risa no Nordeste 
com sua pick up 
para uma luxu-
osa e eletrizante 
temporada.
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  Veraneou! Cuidado!
Os principais cuidados são: exercitar-se no seu limite 
para que a saúde não seja afetada; a prática de ativi-
dades por 45 minutos em média, 4 vezes por semana 
no início da manhã até às 10h, e após às 16h; hidratar-
-se consumindo cerca de 2 litros de água todos os 
dias; aplicar a cada 2h, no corpo e rosto, filtro solar 
sempre com fator de proteção acima de 30, princi-
palmente durante a atividade física. Ademais, use 
bonés ou viseiras e óculos para proteção da cabeça e 
olhos; roupas leves, que permite a circulação livre do 
ar entre a pele e o meio ambiente; e cuide da alimen-
tação. (do tabloide Liderfarma)

  Pessoa idosa
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou no dia 16 
deste mês o Projeto de Lei 3646/19, do Senado, que 
altera o nome do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03) 
para Estatuto da Pessoa Idosa. O relator, deputado 
Pompeo de Mattos (PDT-RS), apresentou parecer 
pela constitucionalidade do texto, apenas com ajus-
tes técnicos. A proposta tramitou em caráter conclu-
sivo e segue para sanção presidencial, a menos que 
haja recurso para a análise pelo Plenário. “A pessoa 
idosa contempla o sexo feminino e o sexo masculino, 
não discrimina. Nós temos que valorizar os idosos 
porque é para lá que todos estamos indo”, afirmou 
Mattos. Segundo o senador Paulo Paim (PT-RS), autor 
da proposta, assim como outros termos masculinos, 
a palavra idosa é usada para designar generica-
mente todas as pessoas idosas, sejam homens ou 
mulheres — embora mulheres sejam maioria na 

população de mais de 60 anos. “Considerando não 
somente o respeito ao seu maior peso demográfico, 
mas também à necessidade de maior atenção estatal 
para a potencial dupla vulnerabilidade associada ao 
envelhecimento feminino, o Conselho Nacional dos 
Direitos da Pessoa Idosa (CNDI) tem recomendado 
essa substituição em todos os textos oficiais”, afir-
mou. (da Agência Câmara de Notícias)

  O recuo da OMS
 A Organização Mundial da Saúde (OMS) anun-
ciou que desistiu de classificar a velhice como uma 
doença listada na edição de 2022 da Classificação 
Internacional de Doenças (CID 11). A decisão põe 
fim à polêmica sobre se a idade avançada por si só é 
uma doença. A proposta da OMS era de substituir o 
termo “senilidade”, que já consta no CID, por “velhice 
sem menção de psicose; senescência sem menção de 
psicose; debilidade senil”. A proposta recebeu uma 
enxurrada de críticas de organizações científicas que 

lutam pelos direitos dos idosos. O temor era de que a 
inclusão do termo “velhice” na CID pudesse masca-
rar problemas de saúde que são desencadeados pela 
idade, além de aumentar o preconceito contra idosos 
em alguns ambientes, principalmente no mercado 
de trabalho. (do Olhar Digital)

  Velhice é saúde
Os idosos maceioenses, de 17 a 19 de dezembro, 
mostraram na prática porque a intenção da OMS era 
equivocada. Esbanjando saúde e vitalidade, idosos 
e idosas de todas idades e de todos os cantos de 
Alagoas protagonizaram um desfile-show emocio-
nante e de extrema afinidade de amor pela cultura 
alagoana. Guardiões das expressões folclóricas, os 
envelhecidos brincantes que fizeram parte do cortejo 
natalino promovido pela prefeitura de Maceió, eram 
os mais prazenteiros do cortejamento intergeracio-
nal, pois para eles é um momento ímpar e de oportu-
nidade saudosista e valorização gerontológica.   

VERÃO pede cuidados extras com a pele, a alimentação e a hidratação.

   Francisco Silvestre   |  silvestreanjos@bol.com.br

Jornalista e gerontólogo

Poder Grisalho

  Dicas de ouro
Desde o último dia 21 que a nossa estação climática “veraneou” e com ela a preocupação que esta época, 
considerada a mais seca do ano oferece. Caracterizada por altas temperaturas, dias mais longos do que 
as noites e com altos índices pluviométricos, o verão pode favorecer mais riscos para a saúde das pessoas 
idosas. Sol, verão e dias mais longos aumentam a vontade de praticar exercício físico ao ar livre durante 
a estação. Nessa época, deve-se redobrar os cuidados com a pele, corpo, alimentação e hidratação, pois, 
por conta do calor podem surgir viroses, insolações, infecções alimentares, desidratação e desgastes 
físicos. À medida em que o corpo ganha calor do meio ambiente e das superfícies quentes ao redor, isso 
pode comprometer o desempenho e, também, a saúde do indivíduo. Para manter a temperatura corpo-
ral em condições saudáveis, o corpo acaba gastando mais energia e sobrecarregando alguns sistemas 
como o cardiovascular, fato que nos dá uma sensação maior que a habitual de cansaço durante a prática. 

  UM NOVO ANO 
CHEGANDO!!!
Meus amigos leitores, tudo que é novo é bom, 
seja lá um carro, um novo amigo, um novo 
amor, um novo ano, no entanto, se quiser-
mos que esse “tudo de bom” permaneça, será 
preciso você ser persistente e investir. Nesse 
novo ano de 2022que está chegando invista 
sem medo em novas amizades, em novos 
sonhos, em novos projetos. Nesse ANO NOVO 
insista! #vivalavida

  SUPERAÇÃO
A Legião da Boa Vontade (LBV), agradece 
o apoio da sociedade alagoana, em prol da 
Campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, 
o Pão Nosso de Cada Dia, que amparou neste 
Natal 1.856 famílias em Alagoas, com mais de 
38 toneladas em alimentos, superou a meta 
mesmo com todas as adversidades no cami-
nho. Foram mais de 50 mil cestas entregues em 
250 cidades brasileiras, oferecendo um Natal 
digno e sem fome.

  ANIVERSARIANTES 
DA SEMANA
Um brinde +QESPECIAL aos amigos aniversarian-
tes da semana, leiam: Isabella Rodrigues, James 
Nunes Barbosa (26/12), Fernando Melquiades 
(27/12), Dryka Santos, Evy Marlisson (28/12), Alice 
Oliveira (30/12), Stonioi Augusto, Silvestre Rizzatto, 
Felipe Cordeiro (31/12). #parabéns

TODO ELE | 

Comemorando seus 300k de amigos 

em sua rede social no Instagram, 

a coluna de hoje é dedicada ao 

alagoano digital influencer Romildo 

Sillva, ilustrando a coluna deste 

domingo. #sútotal

PURO LUXO | 

Quem arrasou com luxo na sexta-

feira passada, foi a amiga e luxury 

influencer digital Claudia Métne no 

Programa Casos de Família (SBT), 

sob o tema pautado “Transformação 

de Moda”. 



TRANQUILIDADE para contar com apoio, caso algo de ruim aconteça.

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro
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  As melhores dicas na 
hora de contratar um 
seguro residencial
Pensando em contar com um seguro para a sua 
casa? Não feche negócio antes de ler nossas melho-
res dicas para contratar um seguro residencial!
Nossa casa é o nosso local de segurança. Entretanto, 
imprevistos podem acontecer, colocando em risco 
a estabilidade do lar. Para lidar com esse tipo de 
situação, existe o seguro residencial.
O seguro residencial é um tipo de serviço oferecido 
pela maioria das seguradoras do país, em que o 
proprietário de uma casa paga um valor anual, e 
tem a tranquilidade de contar com apoio caso algo 
aconteça.
E como toda contratação de serviço, na hora de 
fechar um seguro residencial é importante estar 
atento aos detalhes.
Veja, algumas dicas para contratar um seguro 
residencial, para garantir que você está fazendo a 
melhor escolha.

1. Pesquise com seu corretor de seguros
A primeira dica na hora de contratar um seguro 
residencial é buscar por mais de uma cia de seguros 
para fazer uma cotação.
Essa dica é interessante porque cada marca 
costuma atuar de uma maneira, seja na inclusão de 
coberturas ou no atendimento personalizado.
Quem tem um corretor de seguros, normalmente 
pode deixar essa tarefa para o profissional. Assim, 
ele mesmo vai buscar as melhores opções dentro 
das características que você estipular.

2. Entenda as coberturas
O seguro residencial se enquadra no chamado 
seguro compreensivo, o que significa que existem 
diversos tipos de coberturas, dependendo da neces-
sidade de cada pessoa.
A cobertura básica, que é oferecida pela maioria 
das seguradoras, prevê casos de incêndio, queda de 
raios e explosão.
Caso queira, você pode solicitar outros tipos de 

cobertura, que vão de situações de alagamento, 
passando por impacto de veículos, até queda de 
aeronave.
Em alguns pacotes, as seguradoras incluem serviços 
extras, como limpeza de caixa d’água, consertos 
hidráulicos, chaveiro, entre outros “extras”.

3. Como avaliar as cotações
Depois de solicitar e receber os orçamentos, dando 
uma atenção a mais na parte de coberturas, é hora 
de avaliar os custos envolvidos.
Como um seguro residencial envolve muitos deta-
lhes, não se baseie somente no preço mais baixo. 
Afinal, um preço menor pode representar menos 
cobertura.
Uma dica na hora de contratar um seguro residen-
cial é organizar visualmente os orçamentos. Você 
pode fazer um mapa mental online, identificando 
a seguradora, o valor e todos os benefícios que ela 
oferece.
Assim, de uma forma bem visual, fica mais simples 
entender os orçamentos e escolher a melhor opção.

4. De olho nas coberturas
A última das melhores dicas na hora de contratar 
um seguro residencial é fazer a leitura cuidadosa do 
contrato antes de assinar.

Por mais “chato” que pareça, essa tarefa garante 
que você está ciente de todos os detalhes, podendo 
cancelar um negócio antes que ele comece.
Um item para ficar atento no contrato é o “Riscos 
Excluídos”, onde a seguradora tira sua responsabili-
dade diante de algumas situações. Veja se você está 
de acordo com as exclusões para só então assinar.
Um bom seguro residencial

  Conclusão
Em suma, como todo serviço que você contrata, 
um bom seguro residencial é aquele que contempla 
suas necessidades e faz com que você se sinta, de 
fato, seguro.
É sempre interessante contar com essa proteção, 
que é uma das mais baratas do mercado, e pode 
fazer bastante diferença em situações não tão agra-
dáveis.
Por isso, considere fazer esse seguro, levando em 
conta nossas dicas. Assim, você terá mais tranquili-
dade para aproveitar o seu lar.
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. Participem 
com suas perguntas!  Até a próxima se Deus quiser! 
Um grande abraço!



SERÃO 14 EQUIPES na disputa pela primeiro título de futebol em Alagoas.Esportes

A primeira competição 
do calendário de 2022 no 
futebol alagoano é a Copa 
Alagoas, campeonato criado 
para ampliar o “acesso” dos 
times de menor expressão e 
do interior aos palcos esporti-
vos do estado. Esses mesmos 
times, especialmente os que 
não disputam o Campeonato 
Brasileiro, jogavam apenas 
o campeonato estadual. No 
próximo ano, a Federação 
Alagoana de Futebol (FAF) vai 
realizar a terceira edição da 
copa. Nas duas já feitas, o ASA 
de Arapiraca levou a melhor e 
faturou o bicampeonato. 

A novidade da próxima 
edição fica por conta da 
presença do CRB. O Galo não 
informou se vai entrar na 
Copa com o time principal 
ou com uma equipe alterna-
tiva, mas provavelmente não 
deve mandar os titulares. O 
elenco regatiano está sendo 
bem montado pela diretoria 
e comissão técnica já com 
discurso de acesso à Série A. 
Portanto, o campeonato local 
pode servir como mais um 
teste para o plantel. 

O CSA já participou da 
competição, mas decidiu não 
entrar no ano que vem. Durante 
a pandemia de Covid-19 o 
clube encerrou as atividades 
nas categorias de base, que era 
quem representava o Azulão na 
Copa Alagoas. O “elenco muito 
pequeno e ausência da base 
em 2021, para que pudéssemos 
fazer uma boa performance em 
2022”, justificou o presidente 
Omar Coêlho. 

Com um novo formato, o 
regulamento estabelece que 
as equipes do grupo A enfren-
tam as do B apenas em jogos 
de ida. Os quatro primeiros 
colocados de cada chave 
avançam para o mata-mata. 

Os confrontos das quartas de 
final, semi e a decisão serão 
em jogo único, com o mando 
de campo do melhor colo-
cado na primeira fase.

14 times disputam a 
competição, que teve data 
de início alterada de 9 para 
12 de janeiro. Já a final está 
prevista para acontecer no dia 
10 de abril. O grande campeão 
conquista uma vaga na Série 
D de 2023, exceto se já tiver 
vaga em competições nacio-
nais, como é o caso do CRB, 
e também vai disputar a sele-
tiva da Copa do Brasil com o 
terceiro colocado do Campe-
onato Alagoano.

Durante a última semana, 
a  Federação definiu os 
confrontos, mas ainda não 
publicou os estádios que rece-
berão as partidas [até o fecha-
mento desta edição].

Confronto de Arapiraca
ASA e Cruzeiro voltam a se 

enfrentar depois de 25 anos, já 
que o último clássico entre as 
duas equipes arapiraquenses 

aconteceu no Campeonato 
Alagoano de 1996, quando o 
Fantasma goleou por 6 a 0.

De cara nova dentro e fora 
de campo, o Alvinegro vai em 
busca do tricampeonato e 
também de fazer uma tempo-
rada melhor em 2022, já que 
a participação na Série D foi 
muito discreta. 

O novo presidente, Higor 
Rafael, e sua diretoria estão 
trabalhando para montar 
uma equipe mais forte e mais 
competitiva para o próximo 
ano. O experiente técnico 
Celso Teixeira também está 
à frente da montagem do 
elenco e do planejamento 
anual do clube. O “profes-
sor” já fez alguns pedidos de 
contratações, que estão sendo 
atendidos pela direção.

Na primeira rodada, o 
CRB estreia como mandante, 
contra o Dimensão Saúde. Já 
o CSE recebe o Miguelense. 
Murici e Zumbi se enfrentam, 
provavelmente no José Gomes 
da Costa. O Cruzeiro vai rece-
ber o Coruripe. CEO e ASA 

medem forças pelos primei-
ros três pontos. FF Sports e 
Desportivo Aliança fazem o 

penúltimo embate. Dínamo 
e Jaciobá fecham a rodada de 
largada da Copa Alagoas.

CLUBES DO INTERIOR e da capital estarão na competição de 2022, que promete ser mais movimentada que as anteriores

Copa Alagoas tem início dia 12 
de janeiro, abrindo calendário
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Thiago Luiz
Estagiário

TAÇA DA COPA AL
Será decidida no início de 2022 por 14 clubes da 1ª e 2ª Divisões do Futebol Alagoano; CSA ficou de fora da competição e CRB jogará com time alternativo



NATAL é tempo de celebrar o amor de Cristo e a renovação da esperança.

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalhaí
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PARABÉNS

James Silver não gosta de concorrên-

cia fraca e por isso resolveu nascer no 

mesmo que... Jesus! A vantagem é que 

a festa já estava garantida. Ele já está 

festejando junto à família em Penedo.  

MELHORES AMIGAS

“Quem diria que anos depois 

daquela fantasia surgiria 

uma linda amizade?”, 

compartilhou Gabi Sales. 

Ela e @graoficial atualizaram 

o status para “Melhores 

Amigas”, com direito a convite 

+ carona para a gravação do 

DVD de Belo, na quarta 

passada em Sampa. 

Esse quarteto promete!  

OSTENTANDO

Milla Diz caprichou no decote para 

“apresentar” uma novidade durante 

o Natal da Vila. O evento foi o primei-

ro em que a influenciadora participou 

após o implante de silicone. Sonho 

realizado e com sucesso!  

AMOR SEM PRECONCEITO

Eles se conhecem há quase 19 

anos e estão completando 

5 meses de namoro. @lauraanormal 

e @lucas_sampaio_oficial, são 

um belo exemplo de que ser 

diferente é normal e apaixonante. 

Dá uma olhada nos perfis deles e 

descobre como eles são especiais    

CASA TUCA 

Há 8 meses o Tuca foi morar no céu, mas sua mensagem tão lindamente ouvida por sua mãe, já ganha forma e espalha 

amor. “Durante o tratamento contra o câncer, ele pediu muitas vezes pelas pessoas em situação de rua. Disse que precisá-

vamos trabalhar como irmãos e que Deus mandou esse objetivo para todos, mas que as pessoas esqueceram”.

A @casa.tuca abriu suas portas na quarta-feira passada, com uma linda festa de Natal para as crianças da Vila Emater. Em 

2022 o sonho do Tuca continua e quem quiser fazer parte pode entrar em contato através do @casa.tuca. 

VERDADEIRO SENTIDO DO NATAL

Família, reunião, união, celebração do amor entre os povos e a renovação da esperança em tempos mais leves, seguros e 

saudáveis. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Que cada família, no modelo e tamanho que for, celebre a vida e o amor de 

Cristo. Carla, Felipe, Gabriel, Gui e Gugu / Caio Uchôa, Belle e Manu Rocha / Maria Eugênia, Djair Lessa, Arthur e Heitor



A Honda lança o New 
City no Brasil com a inclusão 
da inédita versão hatchback. 
A quinta geração do modelo 
evoluiu em estilo, conforto, 
equipamentos e tecnologia 
para encarar duas missões: 
substituir o Fit e ser a nova 
opção para clientes das 
versões de entrada do Civic, 
que sairá temporariamente 
do mercado até a chegada 
da nova geração em 2022. 
Confira as versões, itens de 
série e preços do novos City 
Hatchback e City Sedan. 
Quando você vê o New City 
de perto você o reconhece 

como um City, por suas 
linhas gerais, mas nota uma 
grande inspiração na parte 
dianteira vinda do atual 
Civic, em especial os forma-
tos do faróis e a grande 
barra cromada que ostenta 
o emblema da Honda. O 
sedã cresceu em dimensões, 
em espaço, em qualidade 
e também em eficiência de 
consumo com o novo motor 
1.5 com injeção direta (sem 
turbo). Nesta nova geração, 
o City Sedan cresceu 94 
mm em seu comprimento, 
passando a 4,549 m, e 
também ficou 53 mm mais 

largo, medindo agora 1,748 
m. A altura, no entanto, foi 
reduzida em 8 mm, o que 
resultou em 1,477 m. Passa a 
sensação de que ficou maior 
em relação ao anterior. 
O entre-eixos de 2,600 m 
permanece o mesmo, mas 
a nova configuração interna 
passa a oferecer mais espaço 
para os ocupantes. O porta-
-malas é uma das virtudes 
do modelo com 519 litros. 
Preços do Novo Honda 
City 2022 New City EX: R$ 
108.300 - New City EXL: R$ 
114.700 - New City Touring: 
R$ 123.100

A Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veícu-
los Automotores (Anfavea) 
e a Webmotors anunciam 
os resultados da já tradicio-
nal pesquisa de intenção de 
adquirir veículos. Em compa-
ração com o ano passado, o 
interesse em comprar e/ou 
trocar de veículos se mantém 
estável para 2022, com 95% – 
apenas um ponto abaixo de 
2021. Já o intuito de adquirir 
carros usados e seminovos 
continua a crescer, como 
reflexo da crise de abasteci-

mento do setor.  O estudo foi 
realizado com 2.426 usuá-
rios da Webmotors em todo 
o País, sendo 89% homens 
com idade entre 36 e 45 
anos. A maioria é da região 
Sudeste (59%), seguido por 
Sul (18%) e Centro-oeste 
(11%). Com relação ao ano 
passado, houve aumento 
de 2 pontos percentuais na 
participação de mulheres 
(10%). As respostas foram 
divididas entre os que têm 
um ou mais carros (77%) e 
os que não possuem veículo 

(23%). Entre os proprietários, 
a intenção de comprar um 
carro usado em 2022 aumen-
tou 4 pontos percentuais 
(85%). A mesma tendência 
foi percebida entre aque-
les que ainda não têm um 
veículo: 93% demonstraram 
interesse, um aumento de 
5%. A pesquisa revelou ainda 
que apenas 16% dos entre-
vistados efetuaram a compra 
ou troca de carro este ano, 
sendo mais da metade (54%) 
por ter conseguido uma boa 
oportunidade.

Nova Strada com 
câmbio automático
Com o histórico de pionei-
rismo do modelo não só 
líder de seu segmento, 
mas do mercado automo-
tivo brasileiro em 2021, a 
Fiat inova mais uma vez 
com a Nova Strada, ícone 
em versatilidade, quali-
dade, confiança e robus-
tez, ao completar a oferta 
da linha 2022 da picape 
com a inédita transmis-
são automática CVT. O 
câmbio automático CVT 
é associado ao avançado 
motor 1.3 Firefly de até 
107 cv de potência com 
sete velocidades simula-
das. Trata-se do propulsor 
mais eficiente e econô-
mico do segmento e com 
nota A de consumo pelo 
Inmetro. A Nova Strada 
Volcano com câmbio 
automático tem preço 
público de R$ 111.990 e 
a versão topo de gama 
Ranch por R$ 116.990.

Nissan sorteia 
vouchers de viagens 
no valor de R$ 500
Para reforçar a importân-
cia da revisão no veículo 
no período de férias e 
festas de fim de ano, a 
Nissan lança a campanha 
Check-In Nissan. Na ação, 
os clientes que adquiri-
rem peças, serviços ou 
acessórios nas concessio-
nárias da marca poderão 
concorrer a um cupom 
de desconto no valor de 
R$ 500 para a compra de 
passagens e hospeda-
gens na loja virtual Rappi 
Travel. O cliente tem uma 
chance de concorrer ao 
prêmio a cada R$ 500 
gastos, mas as chances 
aumentam para aqueles 
que realizaram revisões 
periódicas nas concessio-
nárias Nissan anterior-
mente e que aderiram ao 
programa Nissan Protect, 
que oferece pacotes de 
revisões periódicas do 
veículo e assistência 24 
horas ampliada.

26 de dezembro a 1º de janeiro     |     2021

Mercado prevê crescimento na intenção de compra de carros novos em 2022.

12

   Igor Pereira   |  igor93279039@hotmail.com
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Honda CB 650R 
apresenta
novas cores
Fãs das nakeds e aqueles 
que preferem as esporti-
vas encontram no motor 
DOHC quatro cilindros 
em linha Honda um 
ponto de convergência. 
Apesar das marcantes 
diferenças entre a Honda 
CB 650R Neo Sport Café e 
a Honda CBR 650R, ambas 
compartilham o mágico 
“Four” de exatos 649cc, 
motor que é verdadeira 
referência tecnológica e 
garantia de performance 
superior. Apresentadas no 
final de 2014, as Hondas 
650 desde então repro-
duzem em nosso país o 
sucesso alcançado em 
todo o mundo. Renovadas 
quatro anos atrás, quando 
receberam importantes 
atualizações técnicas no 
motor, parte ciclística 
e design, tal evolução 
resultou no surgimento 
da Honda CB 650R 
Neo Sports Café, naked 
inspirada na irmã maior 
CB 1000R, e na esportiva 
Honda CBR 650R, cujo 
estilo remete imediata-
mente à superesportiva 
CBR 1000RR-R Fireblade. 
Acessíveis e versáteis, esta 
dupla de Honda 650 são 
motocicletas direciona-
das a uma ampla gama 
de usuários, e capazes de 
atender tanto aos anseios 
de novatos como também 
dos mais experientes. 
Potentes, mas “na mão”, 
as Hondas 650 se desta-
cam pelo justo equilíbrio, 
qualidade que está na raiz 
de seu sucesso.

   DUAS  |  RODASHonda lança no Brasil novos 
City Sedan e Hatch 2022

95% dos entrevistados pretendem 
comprar ou trocar de carro em 2022
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Estes são alguns artigos que andei escrevendo, começando, também, a tentar me 
habilitar para a tarefa de iniciar uma história dos índios em Alagoas. São muito antigas 
e tratam, especialmente, de um universo de discussão em torno de conceitos. Surgiram 
dois caminhos para eles: deixar no arquivo ou divulgar. Preferi divulgar, apesar de que têm 
uns 20 anos de idade. Na verdade, são pequenos artigos que assumem a vestimenta de 
notas tomadas aqui e ali. Muitos eu nem mesmo me responsabilizo mais por eles, embora 
existam.

Vamos ler!
Um abraço,

Luiz Sávio de Almeida

Um baú de notas e 
pequenos artigos

sobre a história



Para Bruno César Cavalcanti  

A bola de bilhar de Musil,  Cocanhas e São Saruê (II)

Este texto foi escrito em 17 de janeiro de 2000

Continuação do número anterior

É instigante e fértil; ninguém passa imune pelo texto que 
lemos. Sua discussão anda pelo mundo da ontologia e nos 
gera, face ao que reproduzimos, uma pergunta  não direta-
mente relacionada aos índios, mas de um sincronismo im-
portante: A possibilidade engana? Por ela eu posso entrar 
no jogo tradicional de viver com cuidado,  para não dizer 
que o falso é verdadeiro ou que o verdadeiro é falso? 
Talvez seja necessário separar dois elementos que são vitais 
nesta pequena discussão: a possibilidade e a probabilidade, 
associando densamente a segunda aos eventos. Como de-
corrência, tudo nos parece uma cadeia de resoluções que 
caminha até o evento. Todo o caminho é construído com e 
constituído por  encruzilhadas,  onde milhares e milhares de 
redes vão se encaminhando para um encontro ou não, na 
medida em que vão se formando as circunstâncias e que as 
decisões na vida aconteçam.

Não se pode negar que sendo afetada uma origem, tudo 
será diferente, mesmo que possa ser entendida como insig-
nificante e, então, na realidade, não há insignificância. Eu 
concordo que modificações infinitesimais em uma circuns-
tância de origem, sem dúvida afetam o resultado final: um 
pequeno desvio no efeito sobre a carambola, torna o im-
pacto diferente em área diferente. O resultado está altera-
do e a segunda bola não será atingida. Tacada errada. Difícil 
pensar que, apesar da cadeia, tudo seria equacionadamente 
previsível. 

Vamos ficar somente com o fato de que ligeiras modifica-
ções, por mínimas, alteram  a formação dos eventos. Temos 
de pensar no caminho que a alteração realizará  e o que este 
caminho dará a ver no que poderia ser chamado, à falta de 
melhor nome, como finalização. Não estou argumentando 
com o caos, pois não o entendo, mas acentuando que tudo 
vem de uma origem e que dependendo dela se teria resulta-
dos diferentes. Se Seu e Dona não tivessem ido à feira, não 
teriam sido roubados, mas há de se considerar que fora por 
falta de informação. Era até mesmo esperável que fossem 
roubados, mas não sabiam que seriam. O ladrão sabia que 
iria roubar e entre o saber e o não saber deu-se o roubo, si-
nal da rede em sua diversidade a compor circunstâncias, 
no caso a do roubo e, então, a de suas consequências. Todo 
evento desencadeia outros eventos e a história muda não 
somente em face das grandes variáveis, embora toda mu-
dança esteja tecida em um contexto que a possibilite.

As redes vão se definindo e podendo formar novas, de 
acordo com os eventos que se vão definindo. Mas estas são 
possibilidades diferentes das que foram trabalhadas por 
Musil em seu homem sem qualidades. Ulrich era um homem 
em busca do seu substantivo, de uma nova distinção ontoló-
gica trazida em função das mudanças no tempo. Não é fácil 
lidar com Musil e, inclusive, com sua  construção da Kakâ-
nia. Suas observações surgem sobre o moderno, mas delas 
se pode partir para verificar um diálogo com as circunstân-
cias que se apresentam no tempo. Musil está na transição. 
E este pode ser considerado como o grande lugar para se 
estar: a transição.

 

Desvio nº 1
A possibilidade gera histórias que seriam possíveis, dei-

xando o tempo em aberto e escaparia da trajetória da bola 
de bilhar que, para existir, exige um bilhar, jogadores, regras 
e o direcionamento de sua bola. 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 e não o que está nele. Haveria a possibilida-
de simultânea de uma possibilidade e uma realidade? Esta 
pergunta traz, necessariamente, uma outra, tratando de 
como e quando, então, possibilidades estariam impedidas 
de serem realidades. Alguns sonhos, jamais poderiam ser 

realidades, embora sejam igualmente históricos. É como se 
a história redimisse os sonhos, colocando-os dentro do tem-
po, enquanto as realidades neguem a eles a possibilidade de 
se concretizarem, como, por exemplo, os de São Saruê. Os 
sonhos de igualdade: em São Saruê, o maravilhoso das solu-
ções estava dado. Todos teriam acesso a tudo e tudo estava 
posto à disposição. O poeta da Cocanha semiárida encon-
trou o Doutor mestre de pensamento. Foi este Doutor mestre 
quem sugeriu a viagem a São Saruê. Se o Doutor mestre de 
pensamento não tivesse ordenado, São Saruê não estaria 
encantando o sonho de ver-se diferente.

Embora sonho, São Saruê documenta a esperança nor-
destina da seca, como padrinho Cícero demonstra a espe-
rança na redenção. O sertão precisou de um santo, precisou 
ter um santo de carne e osso, ele que sempre foi obrigado a 
buscar pelos lados do mundo europeu, viu de perto o mi-
lagre das bentas toalhas que de sangue elas foi cheia, sob o 
testemunho da Mãe de Deus das Candeias. São sonhos rea-
lidades em cima do sofrimento, da falta, das perdas para 
quem não tinha mais nada: perder sem ter. Este sofrimento 
está em um belíssimo bendito, que nos dá a dimensão dos 
reais das peregrinações. Os versos falam: Oi, que caminho 
tão longe, tão cheio de pedra e areia!  O caminho da vida é o 
caminho da peregrinação. São Saruê é um caminho de pe-
regrinação por um mundo necessariamente invertido, pois 
precisa ser negado o que se tem construído. O Padrinho teria 
de ser uma certeza e versos de um bendito trazem a ordem e 
a determinação para uma viagem:

O meu padrinho, ele é santo!

Ninguém queira aduvidá;

Faz o morto ficar vivo

E faz o mudo falar!

A possibilidade e a probabilidade são categorias diferen-
tes, mas é da possibilidade que nascem as utopias, como 
São Saruê, Cocanha nordestinada, sinal de que se pode en-
tender a utopia como das possibilidades permanentes, e é 
forma de negação e portanto de enfrentamento a realida-
des. Existe uma utopia do mal? Existe pior do que o aqui, 
o agora? Às vezes penso, que os infernos missionários da 
pregação católica, são maltopias, feitas para o medo, man-
ter a humanidade em fuga, correndo para um Deus que não 
está no lugar que ela aponta. Existem sermões  que pregam a 
maltopia, o diabólico tomando o lugar da redenção.
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Retomando a linha
O sem lugar comporta diretamente, a ideia 

de um lugar, e nisto temos um não sei quando 
e um não sei onde. Onde há lugar, há tempo. As 
utopias se transformarão em realidades? É este o 
destino delas, o de serem existentes no provisó-
rio dentro do real? Gostaria de enfrentar a possi-
bilidade de senti-las no dia a dia. O interessante 
é que elas tendem a ter nomes, na faixa do alto 
da sociedade: Platão, Campanella, Thomas Mo-
rus... Contudo, não se propaga a de Camilo dos 
Santos, talvez por ela ser próxima do mundo do 
Padre Cícero:

Uma barra de ouro puro

servindo de placa eu vi 

com as letras de brilhante 

chegando mais perto eu li 

dizia: - São Saruê 

é este lugar aqui. 

Quando avistei o povo 

fiquei de tudo abismado 

uma gente alegre e forte

um povo civilizado 

bom, tratável e benfazejo

por todos fui abraçado.

Às vezes penso que as queixas  que nos le-
vam diariamente a dizer como deveria ser a vida, 
seriam uma espécie de utopia escrita ao inver-
so. Nesta queixa, aquilo que é chamado real está 
absolutamente negado e transposto para seu 
oposto. Posto, oposto, transposto. Dois mundos 
poderiam estar correndo em paralelo, mas não 
supomos que seja assim. O índio quando resiste, 
sem dúvida nega, e negando, sem dúvida propõe. 
Em continuidade, se deveria perguntar se a pos-
sibilidade é algo fora do lugar ou radicalmente 
oriunda dele, de seus modos e formas. A possibi-
lidade não me parece que poderia ser construída 
nela mesma, como se houvesse a possibilidade de 
ser possibilidade e um perpetuum mobile se ins-
talasse dentro dela, de tal forma que vivesse um 
sem fim.

Acho que é possível dar uma guinada neste 
texto e me acercar, o máximo possível, do mun-
do Kariri-Xocó, onde estaria havendo uma cons-
trução de uma proposta sobre a vida, entendida, 
neste ponto do texto, como negação. Ao se afir-
mar, sem qualquer dúvida, o Kariri-Xocó nega. 
Não posso deixar de admitir que há um mundo 
novo dentro do corpo de vida do aldeamento e ele 
é o da possibilidade que de fato é perpétua se en-
tendida que é renovável no movimento. Claro que 
estou dando um compasso elástico para a palavra 
utopia. Retiro dele a ideia de aspiração irrealizá-
vel e acho que, permita-se a imagem, ela é a in-
versão do que se vê, uma espécie de esperança de 
rompimento, de um novo rumo para surgir. 

Qual seria esta esperança em construção, per-
manente ou não, pelos povos indígenas de Ala-
goas? As diversas construções passariam por um 
São Saruê? No fundo, estariam todas as utopias 
navegando nas queixas humanas e delas resul-
tam. A queixa sem dúvida nega, deseja uma trans-
posição. Sei que esta discussão está vaga e que 
deveria ser melhorada, mas de fato, no momento, 
nos interessa que vivemos sempre a amplitude 
da Cocanha ao pensarmos em uma sociedade 
de carência e, daí, desejamos uma sociedade da 
abundância, o infértil transformado em fértil, o 
necessário à disposição. 

Este seria um belo estudo sobre os povos in-
dígenas de Alagoas: suas esperanças ou – quem 
sabe – seria melhor chamar de esperanças per 
omnia saecula saeculorum e, até mesmo, seria in-

teressante encontrar a crítica que os índios fariam 
ao São Saruê, um país onde se poderia encontrar 
as mesmas características postas por Le Goff, so-
bre farturas e abundâncias encontradas na Coca-
nha. Todos os povos teriam uma construção da 
saída da carência para a fartura. Não é possível 
viver sem querer o pão. 

Todas as sociedades indígenas devem acredi-
tar no futuro de fartura. Negar esta possibilidade 
seria negar a existência de movimento, de pro-
cura, de esperança sobre o que vivemos. O país 
de São Saruê entende a fartura como realidade, 
na crônica, o viajante que o vai visitar, não fica, 
retorna. Entendo que ele saia e retorne, por não 
existir, fora disto, a possibilidade do testemunho. 
Todos os povos teriam a construção da saída da 
carência para a fartura, traduzida de um modo 
simples em água e pão disponíveis. E isto parece 
inquestionável e, se isto é verdade, todas as socie-
dades indígenas acreditam no futuro de fartura e 
sabem medir a distância entre ele e a realidade. 
Não se tem uma régua para medir esta distância 
que se mostra na existência, no diuturno, nos 
passos que são dados.

Negar esta possibilidade, seria negar a existên-
cia de aspiração, de contrapor ao que está sendo, 
tudo aquilo que deveria ser.  O país de São Saruê 
entende a fartura como realidade; na crônica, o 

viajante que vai visitá-lo, não fica, retorna. E obri-
gatoriamente deveria estar de retorno para que 
não morresse  a possibilidade de um testemu-
nho, na indicação de que é realidade e então se 
tem um São Saruê a ser pregado, a fazer, inclusive, 
parte de uma extraordinária catequese. 

Manoel Camilo dos Santos não transpôs a Co-
canha para São  Saruê; foi a condição estrutural 
da forma, das agonias e martírios que fizeram 
nascer o país criado como possibilidade no Nor-
deste brasileiro. A pobreza incomoda da mesma 
forma aos pobres. Esta é uma universalização ne-
cessária. Se São Saruê era perfeito, qual a razão 
do poeta ter regressado para a imperfeição? O in-
teressante 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 transpor-
tar-se e chegar a ele. Todos os passos em direção 
ao São Saruê eram passos em São Saruê, lugar 
para onde se vai estando pronta a matulagem da 
partida.

Não se poderia chegar à Cocanha sem uma 
ordem inicial ser dada: a do pensamento e assim 
o poeta sai a trocar de carros, a passar por mun-
dos até que São Saruê é visto e onde dois grandes 
marcos transbordavam: a fartura dos alimentos, a 
preciosidade dos elementos que faziam a riqueza 
para todos. 

COMPRE autores alagoanos na Quilombada.
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Oeste alagoano: ampliando olhares

O que era material precioso se transformava 
em dia a dia e isto nos leva – dentre outras coisas 
– a que todos os possíveis São Saruês seriam pre-
gações.  O país visto tem de ser pregado, no senti-
do de enunciado de esperança, que, não importa 
os martírios, é a chamada boa nova. 

Muitas vezes, ao passar pelas ruas da aldeia, 
ao ver os rostos das pessoas, das crianças entreti-
das, eu me perguntei sobre o que estaria pregan-
do para si mesmo, o Kariri-Xocó. Este país de São 
Saruê o que seria e como diria sobre a esperan-
ça Kariri-Xocó que comportava  um conjunto de 
desejos? Sempre, uma nova ordem aponta para o 
futuro. Fico pensando na possibilidade de falsear 
a expectativa indígena, ao  trocar a palavra cida-
de por aldeia nos versos que transcreverei.  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 aparen-
temente seria uma fala de fora da sociedade indí-
gena.  O que é de fora pode expressar o que é de 
dentro? Pergunta simples, mas que merece refle-
xão. Existem outras 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 exemplo, um índio pode ser Kariri-
-Xocó, falar sobre o Kariri-Xocó e não expressá-lo 
por estar, na verdade, com a cabeça branca.

É possível? Se é possível existir, efetivamente, 
a separação entre o real e a possibilidade, a 
possibilidade que desconstrói a coesão e a 
coerência seria exógena e não endógena e, 
portanto, não-etnia, embora estivesse dentro dos 
mundos simbólicos da aldeia. Isto ocorre com 
eruditos e com o comum do povo. Suponhamos 
o protestantismo missionário entre os índios: 
o que ele teria de agregação e como estaria, 
também, nesta faina, o catolicismo? Ser um 
índio-protestante? A condição de índio abriga 
aquele que é reduzido a uma outra forma de 
interpretação do mundo? Em primeiro lugar, o 
Ouricuri seria negado, vivendo-se um processo 
de diabolização. Um protestante negaria de ime-
diato todas as formas e todos os modos do Ou-
ricuri e, então, a retirada do simbólico da comu-
nhão da indianidade ocasionaria uma provável 
diabolização das formas e modos do Ouricuri e 
tudo estaria longe, inclusive, do universo maravi-
lhoso da jurema.

A esperança construída por um, seria a mes-
ma construída pelo outro? Começa a se notar, 
que as esperanças não são etéreas e todas têm 
e nascem em e de uma condição real, inclusi-
ve, de correlação interna de forças, o que abre o 
universo político, escancara o mundo do poder. 
Difícil ou impossivelmente, eu poderia entender 
uma utopia se não houvesse algo a negar. Para 
mim, a utopia se funda na negação e na esperan-
ça. É incrível a semelhança entre Cocanha e São 
Saruê sendo interessante que a Cocanha vem a 
ser tomada com pau de sebo, algo difícil de ser 
escalado, de chegar-se ao cume. E ele é, inclu-
sive, 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 Propagadora dos Conhecimen-
tos Úteis.  

Na tal nota, é dito que Cocanha vem do ita-
liano Cocagna e é dito que foi transformado em 
versos macarrônicos por Theofilo Folengo, frade 
apóstata e devasso, 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, entrando-se pela Idade Média.

A desigualdade que possibilitará Cocanhas 
vem 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 de-
pois aparece a grande invenção do purgatório, se-
gundo Le Goff demarca. Um lugar intermediário 
entre o céu e o inferno é privilegiado. Haveria este 
lugar intermediário na sociedade quando fabrica 
suas mudanças. Tão perfeito quanto o purgatório 
com suas almas, é a ideia do limbo. Dá impulso de 
dizer, sem maior reflexão,  que existe um purga-
tório e também um limbo de esperanças. O lim-
bus é uma fronteira, como o purgatório também 
tem seus limites de inclusão. Limbus infanctum,  
limbus patrium... Existe uma cabal diferença em  
estar no limbo ou no purgatório das esperanças. 
Sem dúvida isto deveria ser explorado, mas para 
o correr da anotação, prossigamos a viagem a um 
país onde sempre se chega mas onde existe a ur-
gente necessidade de estar: São Saruê. 

Retornando ao ramal principal
O andar por Musil puxa muitas interrogações, 

perguntas e o jogo entre o possível e o real sem-
pre fica em evidência. Penso que esta é uma si-
tuação a se observar, ao se estar no lugar onde 
mora,  está  o outro: as possibilidades que pen-

sam e se estabelecem no próprio dia a dia, sem ao 
menos, às vezes, percebermos, pelo fato de que o 
comum no cotidiano as dilui, envolve, faz sumir 
a construção que é feita. Este mundo do possível 
está no aldeamento?  Seguramente que sim, e dia-
riamente as casas pensam nele, quando buscam 
uma vida diferente. Como seria esta vida? Quais 
seriam as possibilidades de vida de uma criança 
Kariri-Xocó? O que a cabeça de uma criança que 
vai percebendo o mundo, fala sobre ele? Propõe 
para si mesmo um mundo diferente? E como 
seria? É muito difícil mergulhar no aldeamento, 
vasculhado aqui e ali por perfis que traduzem a 
curiosidade pessoal.

Vejo isto em alguns textos que andei lendo, 
como se o pensamento sobre um futuro não fos-
se tão densamente importante quanto fatores e 
fatores levantados por uma preocupação, antro-
pológica e histórica, junto aos índios do Nordeste. 
Qual o mundo que deseja uma criança Kariri-Xo-
có? O índio como o formula? Na certa, haveria uma 
condenação total ao modo de ser no aldeamento, 
à pobreza dominante. Acho que deve existir toda 
uma construção de esperança  difusa no universo 
do aldeamento. No entanto, como ele acha que se-
ria superar a existente e construir uma sociedade 
justa, aquela que vem alimentada pela esperança? 
Haveria que tipo de negação e anteposição à socie-
dade nacional? Como seria isso?

Estar no cotidiano, significa, portanto  e tam-
bém, estar na realidade e na esperança. Não há 
dualidade mutuamente exclusiva entre o que 
vivo e o que desejo viver. A cada passo e de certa 
forma, expresso o que sou, o que preciso, o que 
necessito. Talvez, eu possa afirmar que o Ouricuri 
seja afirmação e celebração, neles estando de um 
lado o sagrado e no outro a terra. A conjugação 
dos termos define o momento indígena e toma a 
terra como  integração inter relacionada ao âma-
go cultural: uma unidade indissociada. É bem 
possível que em decorrência disto, o maior termo 
da esperança é tê-la.


