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CANTOR E COMPOSITOR

Alagoano, Ibys Maceioh, lançou EP com cinco faixas de sua autoria

PROJETO LEVARÁ INFORMAÇÕES

Sobre a fauna e a flora do Parque Municipal, proporcionando mais consciência sobre o meio ambiente

   RESENHA

Armados e nervosos, CACs 
estão prontos para atirar
POLÍCIA CIVIL INVESTIGA EM ALAGOAS LIGAÇÃO DE MEMBROS DESSA TURMA COM ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS

AÇÕES POLICIAIS FLAGRAM “COLECIONADORES E ATIRADORES DESPORTIVOS” COM ARMAS NA CINTURA OU NO BANCO DO CARRO

“Tá feia a coisa”
para o CRB 

nesse início
de temporada
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A partir  da próxima 
segunda-feira (7), o Projeto 
Parque nas Escolas irá 
abrir inscrições para insti-
tuições municipais  da 
capital que desejam levar 
conhecimento e consciên-
cia ambiental para jovens 
e crianças matriculadas. 
Esta é segunda edição do 

projeto, que foi lançado 
em outubro de 2021 pela 
Prefeitura de Maceió. As 
inscrições vão até o dia 31 
de março. Após inscrição e 
agendamento, as institui-
ções participantes recebe-
rão servidores e estagiários 
da Superintendência Muni-
cipal de Desenvolvimento 

Sustentável (Sudes) que 
irão explicar sobre a fauna 
e a flora do Parque Muni-
cipal, incentivando a visita 
à  reser va.  Além disso, 
animais taxidermizados 
(cheios de palha) do museu 
do parque serão expos-
tos para aprendizado dos 
alunos.

Projeto Parque nas Escolas
abre inscrições na segunda

   CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

PF faz operação 
em Paripueira, 
Maceió e na Barra 
de São Miguel

STF mantém 
fundo partidário 
pertinho dos
R$ 5 bilhões

   DINHEIRO SUJO    DINHEIRAMA
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Tem música boa em Alagoas: 
EP “Ibys Maceioh – 70 Anos”
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   HORA DE MUDAR

Janela da ‘infidelidade’ vai 
ficar aberta até 1º de abril
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EUA E SEUS ALIADOS neglicenciaram as demandas russas.

2 O DIA Alagoas

Expressão
EDITORIAL

Em uníssono, a imprensa mundial identificou o mal que 
ameaça a humanidade: o chefe de uma potência mili-
tar, Vladimir Putin.  Ele representa agora o único mal a 
ser combatido, a única ameaça à paz e à prosperidade 
dos povos. Esse é o conteúdo vociferado pela imprensa 
mundo afora, na cobertura e análise da guerra travada em 
solo ucraniano - após indefensável invasão da Rússia. O 
indefensável aqui é termo usado com o propósito de se 
contrapor à provocação inicial que, em tom debochado, 
parece ser, à primeira vista, defesa da política expansioni-
sta da Rússia. Não se trata disso. Pelo contrário, a decisão 
de Putin em ignorar as leis internacionais e invadir um 
país soberano é inaceitável. Como também é inaceitável a 
provocação do Ocidente - leia-se EUA e seu braço armado 
na Europa – Otan – ao querer esparramar armas até as 
fronteiras do Kremlin.   
Há todo um encadeamento de ações que não podem ser 
explicadas com a simples visão que de um lado está o 
bem e do outro o mal. As questões geopolíticas tem que 
ser levadas em conta para que o conceito de “dois pesos 
e duas medidas” não seja o balizador e juízo dessa reali-
dade. Assim, o legítimo interesse da Rússia em querer se 
proteger e o legítimo interesse da Ucrânia em estabelecer 
laços mais apertados com o ocidente precisam ser postos 
à luz, para que os discursos fiquem clareados e isentos da 
mancha maniqueísta, que obscurecem os julgamentos. 
No entanto, o que se constata é exatamente o oposto. A 
pauta dessa guerra está dirigida para análises superficiais 
e simplistas cujo enredo é facilmente compreendido por 
uma criança - de um lado tem um herói e do outro um 
vilão.   
Por mais estranho que possa parecer, essa não é a reali-
dade. Esses valores não são absolutos - então é preciso 
relativizá-los. Não é uma batalha entre o bem e o mal, é 
uma “arenga” de interesses e demandas que precisam 
ser supridas de ambos os lados, caso contrário o destino 
poderá ser trágico, não apenas para os atores envolvi-
dos na crise, mas para todo o resto do mundo. Afinal de 
contas está em jogo o orgulho de uma potência nuclear. 
Isto tem que ser posto – essa é uma realidade política que 
o Ocidente não pode desprezar. As demandas da Rússia 
por segurança são reais e nunca deveriam ter sido meno-
sprezadas pelas potências ocidentais - sob o risco de uma 
catástrofe nuclear.   
EUA e aliados foram negligentes com os interesses russos. 
Isso não é levado em conta nas narrativas da imprensa 
maniqueísta e racista que sensibilizada destaca os 
horrores de uma guerra entre pessoas com “cabelos loiros 
e olhos azuis”. Aqui não conta os inúmeros conflitos patro-
cinados pelo EUA nas últimas décadas. Afinal de contas, 
afegãos, paquistaneses, iraquianos e todos os povos que 
não se enquadram no padrão europeu podem ser vítimas 
de guerras brutais e terem seus territórios invadidos e suas 
riquezas saqueadas. Nada acontecerá aos EUA, nenhuma 
sanção. Isso não serve para amenizar a responsabilidade 
de Putin, mas é um paralelo importante a ser considerado.

Imprensa maniqueísta
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EXPEDIENTE

Se durante o percurso de nossas vidas tivéssemos rece-
bido algumas sanções, muitas coisas teriam sido diferentes 
e até evitadas nos dias atuais. Por sanções, aqui devemos 
entender limites, bloqueios, proibições. Desde bebezi-
nhos sabemos como chamar a tenção de alguém. Usamos 
o choro, o grito, o sorriso, o olhar terno e atraente. E quando 
somos recompensados com carinhos, afagos, beijos, abra-
ços e apertos, nos sentimos vitoriosos. 

Quando somos crianças, fazemos birra para realizarmos 
nossos desejos mais secretos. Ficamos emburrados quando 
nossos pais não compram um doce; choramos desesperada-
mente quando somos proibidos de ficar mais tempo diante 
das telas, sejam da tv, computador ou celular. Isso na geração 
atual, porque as gerações dos anos 60 e 70 ficavam aborreci-
díssimas quando estavam brincando sob a chuva, pisando 
em poças de lama e escorregando em morros de barro e os 
pais os chamavam para o aconchego do lar. Em algumas 
culturas e gerações, presenciamos crianças que quando não 
são atendidas em seus desejos e necessidades, se jogam no 
chão, gritam, esperneiam e até agridem seus pais verbal e 
fisicamente. Em alguns casos, por medo de magoar, trau-
matizar ou enfurecer ainda mais a criança, seus pais fingem 
não perceber a falta de limites e se submetem a realizar seus 
desejos, mesmo considerando-os inapropriados em certas 
situações. 

É claro que a criança deve ter seus direitos garantidos 
por lei e seus familiares e a sociedade devem fazer valer 
tais direitos. Entretanto, os deveres também fazem parte 
da educação e desenvolvimento integral da criança, pois as 
ações, crenças e culturas que vivenciamos na infância serão 
extremamente relevantes em todas as outras fases da vida.

Nos últimos dias, Rússia e Ucrânia estão vivendo uma 
guerra territorial. A Rússia, com seu acervo bélico poten-
cialmente mais forte que a Ucrânia, tem ameaçado a paz 
mundial. Para conter os desmandos russos, vários países 
estão impondo sanções nos setores financeiros, econômico, 
sociais, etc. Não sabemos quais as consequências reais do 
que pode acontecer com a humanidade. Os desequilíbrios 
sociais, morais e naturais podem ser catastróficos em todas 
as dimensões. Entretanto, se muitos seres humanos tives-
sem tido sanções desde a infância, talvez levassem para a 
vida adulta a responsabilidade de respeitar e cuidar de seu 
próximo, tendo a consciência de que ninguém é mais impor-
tante que o outro. E que nenhum tipo de guerra garante a 
vida eterna a nenhum ser vivente. Com ou sem guerra, 
morreremos todos. Então porque não aproveitarmos cada 
minuto de vida que temos e da melhor forma pacifica possí-
vel? A guerra que deveríamos enfrentar cotidianamente 
seria conosco mesmos, sobre quais as melhores formas de 
conviver pacificamente com nossos semelhantes.

Sanções

   ARTIGO  |  Elly Mendes *

* ellymendes71@gmail.com



Parlamentares federais, 
estaduais e municipais que 
pretendem trocar de partido 
político, antes das eleições 
2022, terão 30 dias para fazê-
-lo sem perder o mandato 
por infidelidade partidária. 
No calendário do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), esse 
período, chamado de “janela 
partidária”, começou na 
última quinta-feira (dia 3) e 
termina no dia 1º de abril.

Com isso, as lideranças 
partidárias se movimentam 
para atrair novos filiados e 
não perder nomes importan-
tes de suas bancadas. Entre os 
que devem mudar de legenda 
estão os integrantes da 
bancada tucana na Câmara: 
a deputada federal Thereza 
Nelma e o deputado federal 
Pedro Vilela. Até o momento, 

os dois ainda não revelaram 
para qual legenda pretendem 
migrar.

Os deputados federais 
Sérgio Toledo (PSC) e Seve-
rino Pessoa (Republicanos) 
também estão de malas 
prontas para ingressarem em 
outras legendas. No entanto, 
até o momento, eles ainda 

não sabem para onde vão, 
ou não divulgam. Toledo 
tem convite do PSD, liderado 
pelo deputado federal Marx 
Beltrão, e do MDB de Alagoas, 
sob o comando do senador 
Renan Calheiros. 

Eleito pelo PRB, nas 
eleições de 2018, Severino 
Pessoa quer mudar de novo 

de partido. Ele pretende 
trocar o Republicanos pelo 
PP, liderado em Alagoas pelo 
deputado federal Arthur Lira, 
presidente da Câmara e líder 
do “Centrão”, maior bloco 
político de sustentação ao 
governo de Jair Bolsonaro 
(PL). O convite foi feito, mas o 
parlamentar ainda não acei-
tou, nem declinou. 

O assédio de outros parti-
dos pelos integrantes da 
bancada do Republicanos 
no Congresso é tanto que 
gerou protestos do presi-
dente nacional da legenda, 
Marcos Pereira. Ele se quei-
xou ao presidente Bolsonaro 
e ameaçou romper com o 
governo federal, por conta do 
assédio do PL e do PP, que são 
partidos da base aliada, aos 
parlamentares Republicanos, 
entre eles Severino Pessoa. 

A reportagem procurou 
ouvir, na última sexta-feira, 

a bancada de Alagoas no 
Congresso Nacional, mas 
ninguém abre o jogo. Afinal, 
as articulações estão em 
curso e apenas começaram. 
No entanto, são dadas como 
certas a ida da deputada 
Tereza Nelma para o PT e do 
deputado Sérgio Toledo para 
o MDB. Já Pedro Vilela e Seve-
rino Pessoa ainda não se deci-
diram para onde vão. 

“Não há nada definido. 
Ele segue no PSDB, por 
enquanto”, afirmou a jorna-
lista Eliane Aquino, da asses-
soria do deputado Pedro 
Vilela. A assessoria da depu-
tada Tereza Nelma não deu 
retorno, mas é dada como 
certa a saída dela do ninho 
tucano. De acordo com infor-
mações de bastidores, tanto a 
deputada como a filha dela, 
a vereadora por Maceió Teca 
Nelma, estariam de malas 
prontas para o PT.

Por 9 votos a 2, o Supremo 
Tr ibunal  Federal  (STF) 
manteve o valor do fundo 
eleitoral em quase R$ 5 
bilhões para os partidos polí-
ticos em 2022. A decisão foi 
tomada na última quinta-
-feira (dia 3), mas foi iniciada 
na semana passada, com o 
voto do relator, o ministro 
“terrivelmente” evangélico 
André Mendonça, a favor da 
ação movida pelo Partido 
Novo, para a manutenção 
dos valores do fundo no 
mesmo patamar das eleições 
de 2020, em torno de R$ 2 
milhões, acrescidos apenas 
pelo percentual da inflação 
do período.

O voto divergente do 
ministro Nunes Marques – 
que a exemplo do relator fora 
indicado para o Supremo pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL) – foi seguido por mais 
oito ministros, na votação da 
matéria da semana passada 
para cá. A ministra Rosa 
Weber, apesar de ter criticado 
a exorbitância dos recursos 
reservados aos partidos, deu 
o voto que sacramentou a 
derrota da ação movida pelo 
Partido Novo e manteve o 
valor do fundo eleitoral como 
aprovado pelo Congresso 

Nacional, fixado em R$ 4,9 
bilhões. 

Recursos públicos que 
serão depositados nas contas 
dos partidos políticos, para 
a campanha eleitoral deste 
ano. Os valores são dividi-
dos de acordo com a repre-
sentação de cada partido no 
Congresso. Quanto maior a 
bancada, maior a fatia a ser 
recebida. Os partidos com 
menos de oito deputados 
federais não recebem recur-
sos do fundo eleitoral, com 
conta da chamada “clausula 
de barreira”. Mas recebem 
recursos do fundo partidário, 
desde que tenham registro no 
TSE. 

separação de poderes
Os ministros indeferiram 

a Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (ADI), ajuizada 
pelo Partido Novo contra os 
valores do fundo eleitoral 
para 2022, porque entende-
ram que não podiam interfe-
rir numa decisão tomada por 
outro poder constituído, no 
caso pelo Congresso Nacio-
nal. Para os ministros que 
votaram contra a ação, inter-
ferir em valores fixados na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) pelo legislativo, seria 
como ferir de morte o prin-
cípio da separação dos pode-
res. 

O julgamento come-
çou no dia 23 de fevereiro. A 
maioria seguiu voto diver-
gente proferido pelo ministro 
Nunes Marques, na primeira 
sessão destinada para julgar 
o caso. Ele também criti-
cou o volume de recursos 
destinado aos partidos, mas 
manteve o valor do fundo 
eleitoral, conforme fixado 
pelo Congresso. Marques, a 
exemplo dos demais minis-
tros, justificou seu voto no 
entendimento de que não 
houve irregularidade na 
tramitação da matéria e que o 
Judiciário não pode interferir 
em questões orçamentárias 
do Congresso. 

No entanto, o relator 
da ação, o ministro André 
Mendonça, rejeitou esse 
argumento, ao acatar o 
pedido do Partido Novo. A 
exemplo do ministro Ricardo 
Lewandowski, ele votou 
contra o aumento do valor 
do fundo, por entender que 
o Congresso não demons-
trou a necessidade de retirar 
dinheiro de outros projetos 
para aumentar o repasse de 
recursos aos partidos. Para 
promover o aumento, foram 
retirados 20% dos recursos 
das emendas de bancadas 
estaduais e distrital, que são 
de execução impositiva.

O fundo eleitoral é repas-

sado aos partidos políti-
cos com representação no 
Congresso apenas em anos 
de eleições, ou seja, de dois 
em dois anos. O repasse foi 
criado pelo Congresso Nacio-
nal em 2017 após a decisão 
do Supremo Tribunal Fede-
ral, que proibiu o financia-

mento das campanhas por 
empresas privadas, em 2015. 
Além do fundo eleitoral, os 
partidos também contam 
com o fundo partidário, que é 
distribuído anualmente, pelo 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) para manutenção das 
atividades administrativas. 

ATÉ 1º DE ABRIL, muita gente vai mudar de legenda para garantir mandato.Poder
ELEIÇÕES 2022 Em Alagoas, os partidos estão se movimentando para manter bancadas e atrair novos filiados

Com janela aberta, políticos 
avaliam a mudança de sigla

STF mantém fundo eleitoral em quase R$ 5 bilhões
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Ricardo Rodrigues
Repórter

LEGENDAS SÃO

Descartadas e desejadas ao mesmo tempo: Republicanos perde e PT ganha

Ricardo Rodrigues
Com agências



A Polícia Federal  em 
Alagoas deflagrou, na sexta-
-feira passada, a Operação 
Edema e deu cumprimento 
a 11 mandados de busca e 
apreensão, nas cidades de 
Maceió, Paripueira e Barra 
de São Miguel. A operação, 
realizada com autoriza-
ção da Justiça Estadual de 
Alagoas, tem como objetivo 
desarticular uma organiza-
ção criminosa e aprofundar 
as investigações sobre um 
poderoso esquema de lava-
gem de dinheiro, na capital 
e nas duas cidades do Litoral 
Norte alagoano. 

De acordo com a assesso-
ria de comunicação da PF, a 
operação tem como base um 
inquérito policial, instau-
rado em 2021, para apurar a 
atuação de uma quadrilha, 
responsável pela movimen-
tação e ocultação de vultosos 
valores de origem desconhe-
cida. O dinheiro movimen-
tado, cujo valor total ainda 
está sendo calculado, era 
sacado de forma suspeita e 
em grande quantidade nos 
terminais das agências da 
Caixa Econômica Federal, 
localizadas em Maceió, nos 
anos de 2021 e 2022.

O esquema sugere lava-
gem de dinheiro de origem 
escusa. Por isso, a PF entrou 
em ação para chegar aos 
‘donos do dinheiro’. Durante 
a investigação, os policiais 
federais conseguiram iden-
tificar os operadores do 
esquema, que são as pessoas 
responsáveis por efetuar, 
diariamente, dezenas de 
saques em espécie para, em 
seguida, realizar depósi-
tos e pagamentos em favor 
de empresas privadas, em 
contas de outros bancos, 
reinserindo os valores no 
sistema financeiro com 
ocultação da verdadeira 
origem. 

“Durante as investiga-
ções, chamou a atenção 
dos policiais o tempo gasto 
pelos operadores nos caixas 
eletrônicos, inferindo eleva-
dos valores movimenta-
dos ilicitamente’, destaca 
a nota da PF distribuída à 
imprensa, sobre a opera-

ção. “As investigações pros-
seguem para esclarecer os 
fatos e as circunstâncias das 
retiradas, principalmente 
para averiguar a origem dos 
valores sacados e apontar 
eventuais outros destinatá-
rios do dinheiro, com base 
na análise dos materiais e 
documentos apreendidos”, 
conclui a nota da PF.

Rachadinha
A assessoria de comu-

nicação social da PF em 
Alagoas não quis confirmar, 
alegando que as investiga-
ções correm em sigilo, mas 
é provável que o esquema 
a ser desmantelado movi-
mente recursos públicos. 
Segundo uma fonte da PF, a 
forma como os valores eram 
sacados e movimentados 
na boca dos caixas sugere 
uma espécie de “rachadi-
nha” – prática utilizada por 
políticos corruptos, para 
ficar com parte dos salários 
de seus assessores. O modus 
operante é o mesmo. Falta 
identificar os políticos que 
estão por trás do esquema. 

Outro indicativo que 
sugere a participação de 
políticos no esquema é o 
nome da operação: “Edema” 
– numa referência à corrup-
ção endêmica que assola o 
país, empobrecendo o povo 
e enriquecendo ilicitamente 
a classe política. Até o final 
da manhã de sexta-feira, a 
assessoria da PF em Alagoas 
ainda não tinha um balanço 
da operação. Também não 
havia divulgado o total dos 
recursos movimentados, 
nem se foram apreendi-
dos valores em espécie, nos 
endereços visitados, durante 
o cumprimento dos manda-
dos de busca e apreensão.

DINHEIRO  era movimentado em terminais de autoatendimento em Maceió.Estado
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OBJETIVO DA OPERAÇÃO É desarticular quadrilha responsável pela lavagem de dinheiro que seria de “rachadinhas”

PF deflagra operação em 
Maceió, Paripueira e Barra 

Ricardo Rodrigues
Repórter

OPERAÇÃO EDEMA

Agentes da Polícia Federal cumpriram 11 mandados de busca e apreensão em Alagoas

Investigações 
prosseguem 

para esclarecer 
os fatos e 

circunstâncias 
das retiradas
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POLÍCIA CIVIL ADMITE A POSSIBILIDADE de relação entre algum integrante dos CACs com membros do crime organizado no Estado.Especial
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No caminho da escola...
Na última segunda-feira do mês de fevereiro, um 

homem foi preso por agentes da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) portando uma arma de fogo no Km 148 da 
BR-316, em Palmeira dos Índios.

Segundo os agentes, o suspeito estava em um Golf 
com mais três integrantes no momento da aborda-
gem. Durante a revista, os militares encontraram com o 
suspeito uma pistola de modelo Taurus G2C, de calibre 
.40.

De acordo com a PRF, o homem tentou justificar aos 
agentes que era CAC e apresentou uma documentação 
vencida em junho de 2021 para tentar ‘se safar’ da prisão. 
O atirador ainda disse que estava indo buscar o filho na 
escola, atividade que não é abrangida pela legislação, 
que limita o porte apenas para algum clube de tiro ou 
para algum lugar que realize manutenções na arma.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de 
Polícia Civil de Palmeira dos Índios.

O caso do Dr. Alex Lins Barbosa
No dia 1° de fevereiro, um médico bolsonarista iden-

tificado como Alex Lins Barbosa, de 68 anos, foi preso por 
policiais militares após atirar contra um grupo de mani-
festantes sem-terra na praia da Avenida, em Maceió. 

Com o oftalmologista, que fugiu e se escondeu em 
um hotel após os disparos, os militares encontraram um 
verdadeiro arsenal. O ‘kit médico’ do doutor contava 
com mais de 60 munições 9mm e três carregadores de 
pistola. 

Alex Lins Barbosa foi preso, mas pagou uma fiança no 
valor de R$ 3.636,00 reais e foi liberado.

CAC preso com droga no ‘Biu’
Em outubro do ano passado, um suspeito que se 

identificou como CAC foi preso em flagrante por poli-
ciais militares no Benedito Bentes. Segundo a PM, o 

rapaz, que não teve o nome revelado, foi preso com uma 
pequena quantidade de drogas e ainda tentou de subor-
nar os agentes.

De acordo com a polícia, o suspeito estava dirigindo 
em uma área ‘vermelha’, no conjunto Aprígio Vilela e 
passou a dirigir de forma suspeita. Durante a aborda-
gem, o suspeito admitiu estar com uma arma dentro do 
veículo. Na revista, os agentes encontraram uma pistola 
Taurus G2C, 60 munições de calibre 9mm e 1g de maco-
nha enrolada em um guardanapo.

O suspeito ainda tentou convencer os PMs a descar-
tarem a droga. Com isso, os agentes deram voz de prisão 
e encaminharam o “CAC” à Central de Flagrantes, no 
bairro do Farol. 

Mais de 140 munições no Barro Duro
No último mês, a Rotam apreendeu 96,12Kg de 

drogas em um apartamento no Barro Duro, parte alta 
da capital alagoana. Além da grande quantidade de 
entorpecentes, outra coisa chamou a atenção dos mili-
tares: Mais de 140 munições de diversos calibres foram 
apreendidas. 

No total, 30 munições de calibre .40, 30 munições 
de .380, 45 munições de .45, 10 munições de calibre .38, 
27 munições de calibre 12, uma espingarda do mesmo 
calibre com numeração suprimida e dois carregadores 
de pistola foram encontrados pelos agentes. 

O número assustador de drogas e munições chamou 
atenção das autoridades que investigam o caso. A 
suspeita é que a droga e o armamento pertenciam a 
alguma organização criminosa. Uma das possíveis 
linhas do trabalho da polícia é encontrar o fornecedor 
dos suprimentos do tráfico.

As imagens divulgadas pela polícia mostram que as 
munições ainda estavam na embalagem de comercia-
lização. 

A psicologia explica

O psicólogo João Paulo Alves (CRP-AL 15/6139) 
explicou a redação que o discurso sobre o porte de 
armas envolve uma série de dilemas éticos, morais e 
sociais. Para o psicólogo, a necessidade do ser humano 
em ‘se manter seguro’ utiliza uma parcela do cérebro 
que preserva os traços dos nossos antepassados.

“Esse cérebro primitivo se ocupa com as necessida-
des de identificar as condições favoráveis para a nossa 
sobrevivência como: fome, desejo, prazer, segurança. 
Isso inclui também a necessidade de proteção das 
possíveis ameaças.”, afirmou João Paulo.

Alves também ressaltou os perigos e o dilema do ser 
humano em portar armas de fogo. Segundo o psicólogo, 
a criação da arma de fogo surgiu da necessidade do 
homem em se proteger. O psicólogo ainda ressalta um 
dilema enfrentado pelo instinto humano e que pode ser 
vital em situações do nosso cotidiano. 

“A complexidade da legitimidade do porte de armas 
parte desse conflito: Se somos muitas vezes induzidos 
a agir por impulso em algumas situações como forma 
de garantir nossa proteção, não seria a arma um desen-
cadeador de questões ainda mais sérias?”, questionou 
João Paulo.

O psicólogo ainda ressaltou a precisão de um teste 
psicológico de aptidão. Segundo ele, a avaliação é 
primordial para o atirador adquirir o Certificado de 
Registro (CR). Alves ainda ressaltou a importância de 
um acompanhamento psicoterapêutico para que o 
atirador aprenda a regular as emoções em momentos 
de conflito. 

“Embora a avaliação psicológica seja um proce-
dimento pontual e tenha um propósito específico, é 
importante que a pessoa também recorra a um acom-
panhamento psicoterapêutico para aprender a regular 
as emoções para que não exponha a si e a outros a uma 
situação de risco na tentativa de se proteger.”, concluiu 
o psicólogo.

  CASOS POLÊMICOS EM ALAGOAS

PM APREENDE CARGA

De drogas em apartamento, no Barro Duro; Polícia Civil investiga se há envolvimento de algum CAC no tráfico,uma vez que a grande quantidade de munições levantou suspeitas de autorização para compra de artefatos                                                      

Em 2018, Jair Bolsonaro 
assumiu a Presidência da 
R e p ú b l i c a  p r o m e t e n d o 
facilitar a posse e o porte 
de armas para ‘cidadãos de 
bem’ protegerem suas famí-
lias e suas propriedades. Em 
2021, 15 suspeitos foram 
presos na guerra do tráfico 
no Rio de Janeiro. O que a 
polícia não esperava é que 
dois deles eram CACs (Caça-
dores, Atiradores Esportivos 
e Colecionadores), possu-
íam posse legal das armas 
e forneciam armamento e 
munições para uma organi-
zação criminosa no estado. 
Dados de 2020 apontam que 
Alagoas teve um aumento de 
691% na compra de armas de 
fogo em comparação ao ano 
de 2019, número que repre-
senta um risco à Segurança 
Pública no estado e pode 

provocar um fortalecimento 
das organizações criminosas 
em Alagoas. 

De acordo com informa-
ções divulgadas pelo jornal 
O Globo cerca de 25 CACs 
são investigados por tribu-
nais em todo o país suspeitos 
de fornecerem armas, muni-
ções e suprimentos para 
organizações criminosas. 
As acusações e processos 
contra os CACs ocorreram 
em oito estados e no Distrito 
Federal, sendo eles: Mato 
Grosso, Goiás, Minas Gerais, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, Rio Grande 
do Norte e Pernambuco. 

As investigações apon-
tam que além das organiza-
ções criminosas, quadrilhas 
especializadas em assaltos 
a bancos e sequestradores 
também eram ‘beneficiados’ 
pelo fornecimento dos atira-
dores. 

Segundo a reportagem, 

60% dos suspeitos foram 
p re s o s  o u  d e n u n c i a d o s 
depois do início do Governo 
de Bolsonaro, que aumen-
tou o número permitido 
de armas e munições para 
a  c a t e g o r i a  a t r a v é s  d o 
Decreto 9.846/2019. Com o 
decreto, atiradores podem 
possuir até 60 armas, caça-
dores 30 e colecionadores 
até 10 armas de fogo. Além 
disso, a medida autorizou o 
aumento de munições que 
a categoria pode comprar. 
Cada atirador pode adquirir, 
anualmente, de forma legal 2 
mil munições de uso restrito 
e 5 mil para armas de uso 
permitido. Um verdadeiro 
arsenal. 

Na  ú l t i m a  re l a ç ã o,  o 
estado acumulava um total 
de 16.604 armas de fogo com 
o registro ativo e a expecta-
tiva é que o número tenha 
crescido no último ano. 

E s s e  c r e s c i m e n t o  s e 

deve à facilitação propor-
cionada pelos decretos de 
Bolsonaro. Como forma de 
driblar o Estatuto do Desar-
mamento, o presidente vem 
sancionando decretos para 
facilitar a compra e o arma-
mento da população. Nas 
últimas decisões, o Chefe 
do Executivo publicou uma 
nova facilitação, permitindo 
que os CACs possam tran-
sitar livremente entre suas 
casas e os clubes de tiro por 
qualquer trajeto, o que basi-
camente transforma a posse 
em porte.

Na última quarta-feira 
(23/2),  o senador Renan 
Calheiros (MDB) se posicio-
nou sobre o assunto em uma 
rede social. No Twitter, o 
senador publicou uma nota 
aos colegas parlamentares. 

“Aviso aos senadores: na 
Argentina, os clubes de tiro 
têm cofres, onde ficam guar-
dadas as armas dos atira-

dores, para não andarem 
com elas nas ruas. Sou autor 
do referendo do desarma-
mento. Voto contra qualquer 
incentivo às milícias para-
estatais.  Armas matam.”, 
publicou Calheiros.

Para o senador, os riscos 
da criação de milícias e os 
perigos da fortificação das 
organizações criminosas 
também são iminentes.  

Do nosso lado...
E m  Pe r n a m b u c o,  u m 

colecionador identificado 
como André Filipe Santiago 
responde na Justiça por uma 
acusação de negociações 
de uma bazuca -que é um 
lança-foguetes usado em 
guerras- com uma organiza-
ção criminosa. 

 De acordo com as inves-
tigações, a quadrilha inte-
ressada no armamento de 
guerra utilizaria a bazuca 
para explodir um banco. 

CACS podem fazer parte de organizações criminosas e fornecerem armamento e munições

Indústria da morte: O risco da criação 
de milícias armadas e apoio ao tráfico 

João Henrique
Estágio/Supervisionado
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VERSÁTIL, COMPOSITOR ALAGOANO lança o EP “Ibys Maceioh - 70 Anos” .

   Màcleim   |  macleim@hotmail.com

Colunista

Depois do Play

  A VIDA E A ARTE
Quando dei os primeiros passos nessa seara da 
música, que nos enreda para sempre, ele já era um 
nome conhecido e respeitado no aquário, pelo seu 
violão e pela trajetória, pois havia estudado com o 
mestre Turíbio Santos, ensinado no Clam Zimbo 
Trio e tal... Depois, alguns anos depois, o reencontrei 
algumas vezes nos ônibus da Expresso Brasileiro, 
entre idas e vindas do Rio para São Paulo e vice-
-versa, correndo trecho, como ele costuma dizer, 
posto que a vida já era a música. Nessas ocasiões, 
só aumentava a minha admiração e respeito pelo 
incansável batalhador, filho da terra de Calabar, um 
nordestino sambista de nome e sobrenome Valmiro 
Pedro da Costa, conhecido por todos como Ibys 
Maceioh. Ao completar 70 anos de idade e 48 de 
carreira, já que está na lida desde 1974, esse artista 
símbolo da resiliência humana lança o EP “Ibys 
Maceioh – 70 Anos”, com cinco faixas de sua autoria, 
em parceria com alguns letristas mais constantes 
em sua carreira.  
O grande Ibys, como costumo me referir a ele, é 
um compositor versátil, que trafega por diversos 
gêneros. Porém, é no samba e no chorinho que a 
sua verve criativa ganha maior expressão! Tenho a 
impressão de que isso fica bem claro até pela forma 
com que ele costuma se trajar, sempre boêmica-
mente elegante, com um indefectível chapéu de 
palhinha ou boné estiloso e, quase sempre, de 
sapatos brancos. Aliás, com o passar do tempo, ele 
vai ganhando aquela aura característica dos mestres 
do samba e ficando cada vez mais parecido com o 
saudoso Nelson Cavaquinho, sem nenhum resquí-
cio de estereótipo, nem mesmo pelo modo como 
toca seu violão. 
Se o samba é muitas vezes um gênero que desco-
nhece e omite seus autores, Ibys Maceioh é 
inconfundível, porque tem identidade própria, 
sobretudo, com a cultura alagoana.

Discografia
Por todos esses requisitos e pela longevidade da 
carreira, sua discografia é relativamente pequena. 
Ibys gravou seu primeiro compacto em 1984, com 
arranjos do pianista Fernando Mota. De lá até o 
lançamento do EP ‘Ibys Maceioh – 70 Anos’, só 
mais dois álbuns foram lançados: em 2000 o álbum 
‘Suave’ e em 2002 foi a vez do ‘Cabelo de Milho’. 
Portanto, para quem tem uma vasta obra composta, 
em 48 anos de carreira, ter apenas quatro discos é 
bastante revelador das imensas dificuldades pelas 
quais passam os artistas que são comprometidos 
com a pureza de sua arte, sem apelos mercado-
lógicos ou maquiagens enganosas, a serviço de 
uma modernidade oca. Revela, ainda, como não é 
nada fácil, para alguns artistas pré-internet, fazer a 
transição e se moldarem aos processos produtivos 
e mercadológicos contemporâneos, como, por 
exemplo, o streaming e suas conexões. Só recen-
temente, o grande Ibys falou sobre essa questão: 
“Aprendi a ter acesso à internet e me aproximar dela, 
e hoje percebo como isso pode acrescentar no meu 
trabalho”. 
Pois bem, o lançamento de um EP, de alguma 

maneira, é o resultado dessa aproximação com as 
novas tendências mercadológicas. Nele, a primeira 
faixa é o samba ‘Papel de Bala’ (Ibys Maceioh e 
Renato Fialho), com a participação especial de 
Wanderley Monteiro. Acho que podemos dizer que 
se trata de um samba de raiz, embora já não saiba-
mos ao certo o significado desse termo, de tanto que 
ele tem sido empregado, até como classificação de 
certos tipos de eleitores. Porém, o fato é que os três 
elementos básicos que compõem um verdadeiro 
samba estão presentes muitíssimo bem elaborados 
e construídos, nessa afortunada composição. 
Na sequência, ‘Malandro Aposentado’ (Ibys 
Maceioh e Marcos Farias Costa) é quase um samba-
-de-breque com um pé no chorinho, o que faz dessa 
mistura indefectível um artifício rítmico muito 
interessante, além da letra engenhosa e bem-
-humorada. O tempo todo uma cuíca é executada 
com maestria, em contrapontos pelo samba inteiro. 
Aqui, eu gostaria de fazer uma pequena ressalva, 
pertinente à produção gráfica do EP. É certo que 
os nomes de todos os músicos que participam 
desse trabalho estão creditados na contracapa. O 
problema, é que, não especifica o instrumento que 
cada um deles tocou. Daí, citar apenas a cuíca, por 
exemplo, sem o nome do músico que lhe deu vida, 
parece-me estranho e não é justo ao resenhar um 
álbum de música.   

Créditos em Falta
‘Tributo a Pixinguinha’ (Ibys Maceioh e Marcos 
Farias Costa) não deixa nenhuma dúvida de que 
temos um chorinho e dos bons! Nele, um clarinete 
maravilhoso flana docemente pela canção e reforça 
a impressão de estarmos numa roda de chorinho, 
num daqueles botecos tradicionais, em qualquer 
ponto desse país, para não ser exclusivista com o 
Rio de Janeiro e a Lapa. Novamente, a questão dos 
créditos me impossibilita  fazer jus ao clarinetista 
em questão, pois são muitos os nomes de músicos 
na contracapa, alguns até conhecidos por mim, 
como Zé Barbeiro, Wellington Pinheiro, Everaldo 
Borges, Antonio Carmo, Carlinhos 7 Cordas, porém, 
impossível saber em quais faixas tocam e, aos 
demais, quais são os seus instrumentos. 
A penúltima faixa é uma bela toada, onde o grande 
Ibys mostra sua versatilidade criativa, saindo do 

samba para nos apresentar ‘A Noite’ (Ibys Maceioh 
e Marília Abduani), bordada pelo acordeon de 
Thadeu Romano, o único que tem o instrumento 
relacionado ao nome! Aliás, essa toada nos remete 
facilmente ao saudoso Dominguinhos, de tantas 
nuances que o mestre também tinha. 
Para finalizar o EP, com a mesma maestria do 
começo, ‘Choro Desvalido’ (Ibys Maceioh e Mário 
Mammana) tem uma das introduções e interlúdios 
mais pungentes e belos do cancioneiro brasileiro! É 
uma das canções mais conhecidas do grande Ibys 
Maceioh e, sem dúvida, uma assinatura defini-
tiva para o significado de sua obra. Certamente, o 
cavaquinho que se destaca nesse elegante choro, 
deve ser do Wellington Pinheiro, até que me provem 
o contrário.  E, como diz a letra, “A tristeza vem 
de bonde / O remédio vem a pé”, como que para 
ratificar esses tempos tão macambúzios de guerras, 
vírus e intolerância. Pois que o remédio chegue a 
pé ou de bonde, mas que venha antes tarde do que 
nunca, em feitio de amor, pois, como diz os versos 
do chorinho, “O amor não é batalha / Com vencido 
e vencedor”.

SERVIÇO
Ibys Maceioh – 70 Anos, Ibys Maceioh
Pode ser adquirido nas redes socias de Ibys 
Maceioh
Preço: 20,00
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“Vivemos em uma comu-
nidade carente e não temos 
condições de ter internet em 
nossa casa”. Este é o relato de 
Patrícia das Neves, 33, mora-
dora do Conjunto Cidade 
Sorriso I, antes da chegada 
do Maceió Tá On onde reside. 
“Agora, estamos com direito 
a estudar com aulas on-line 
e poupa nosso bolso, que já 
não tem de onde tirar”, conta 
Patrícia, super animada após 
o sucesso da instalação do 
programa.

Além da Cidade Sorriso, 
outros 139 pontos já contam 
com navegação na web de 
graça. O número representa 
o maior programa de inclu-
são digital entre as capitais 
brasileiras.

“Estamos priorizando as 
grotas, e para se ter a segu-
rança do local, colocamos 
os pontos em áreas públi-
cas, como escolas, postos de 
saúde, para que a população 
tenha mais uma possibili-
dade de acesso à internet 
gratuita”, explica o prefeito 
JHC.

O Maceió Tá On é asso-
ciado ao programa fede-
ral Wi-Fi Brasil e áreas de 
grande vulnerabil idade 
social foram priorizadas nas 
instalações iniciais. Escolas, 
creches, CRAS e postos de 
saúde foram contemplados. 
Grotas como a do Estrondo, 
do Cigano, da Alegria entre 
outras já dispõem de inter-
net de qualidade. 

Os bairros da Pescaria, 
Eustáquio Gomes, Cidade 
Universitária,  Benedito 
Bentes, Ponta Grossa, Vergel 
do Lago, Virgem dos Pobres, 
Bom Parto, Fernão Velho, 
Conjunto José da Si lva 

Peixoto e Chã da Jaqueira são 
outras das localidades que o 
Maceió Tá On chegou.

Dona Macicleide da Silva 
Santos, 43, é dona de casa e 
entre um afazer e outro em 
sua residência na Cidade 
Sorriso I, não desgruda do 
celular. Além dos serviços de 
entretenimento do dia a dia, 
a dona de casa se informa e 
faz uso dos programas de 
governo, por meio do wi-fi 
de graça.

“Ah, facilitou muito para 
mim e para minha família”, 
comprova dona Macicleide, 
que tem uma netinha. Laís 
Grazielle, 8 anos, usa a inter-

net diretamente para estudar 
e navegar nas redes sociais. 
“A internet é muito boa e 
agora posso ficar on-line 
sempre”, diz a pequena.

O Maceió  Ta  On faz 
parte de uma estratégia 
ainda maior da Prefeitura 
de Maceió. A ideia básica é 
melhorar a qualidade de vida 
das pessoas e fomentar polí-
ticas públicas de modo inte-
grado. O Plano Maceió 4.0, 
criado pelo prefeito JHC, vai 
integrar projetos de ciência, 
tecnologia e inovação para 
transformar a capital em um 
destino inteligente.

“Estamos combatendo 
diretamente todas as desi-
g u a l d a d e s  e m  Ma c e i ó . 
Sobretudo, a digital. Com 
este plano reunimos as 
principais ações do governo 
voltadas para o desenvol-
vimento de Maceió. Foram 
estudados os principais índi-
ces e indicadores relaciona-
dos às cidades inteligentes, 
de modo a construir ações 
que ajudem a melhorá-los e 
que impactem a qualidade 
de vida da população”, justi-
fica JHC.

Para o secretário do Gabi-

nete de Governança, Anto-
nio Carvalho, o Plano Maceió 
4.0 será imprescindível para 
que o município acelere os 
processos de transforma-
ção digital, fazendo com 
que Maceió seja uma cidade 
mais moderna.

“O  p l a n o  r e f o r ç a  o 
compromisso da atual gestão 
em resolver os problemas da 
cidade, a curto e longo prazo, 
de forma que os cidadãos 
fiquem satisfeitos com os 
serviços públicos oferecidos 
pela Prefeitura”, diz o secre-
tário.

Por meio do Plano Maceió 
4.0, Antonio Carvalho conta 
que a gestão pretende inspi-
rar seus servidores a adota-
rem formas inovadoras de 
atender à população, por 
meio de estratégias que 
utilizem a tecnologia para a 
compreensão de contextos 
sociais e, especialmente, que 
tenham um impacto social 
positivo.

O programa Maceió Tá 
On conta com R$ 3,5 milhões 
em emendas parlamentares 
do senador Rodrigo Cunha 
e do deputado federal Pedro 
Vilela.

140 PONTOS da capital já contam com navegação na web gratuita.Cotidiano
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MORADORES aprovam programa da Prefeitura que combate a desigualdade digital na capital

Comunidades curtem internet 
de graça pelo “Maceió Tá On”

Secom Maceió
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INCLUSÃO

O Maceió Tá On é associado ao programa federal Wi-Fi Brasil



  CRB X 
Sampaio Corrêa
Com a cobrança da torcida, 
que fez um ato de protesto 
no CT do clube na sexta-
-feira, a diretoria do CRB, 
até o fechamento da 
coluna, tinha prometido se 
reunir com os jogadores e 
a imprensa para anunciar 
dispensas e contratações. 
Antes mesmo do jogo contra 
a Portuguesa Carioca, o 
presidente do CRB já tinha 
disparado vários áudios para 
os conselheiros do clube 
afirmando a necessidade de 
uma reformulação, com o 
afastamento de sete ou oito 
jogadores.

  Relação é 
do treinador
Caberá ao técnico Marcelo 
Cabo a relação de quem vai 
deixar o CRB e os reforços 
que serão indicados. Como 

o diretor Thiago Paes está 
em baixa perante a torcida, 
mesmo que o presidente 
diga que ele não sai e que 
está prestigiado, sem aspas 
mesmo, é ele quem vem, 
juntamente com o Cabo, 
acertando os nomes que 
chegarão ao clube. Tudo 

pode até dar certo, mas o 
rendimento do CRB anda em 
baixa dentro de campo.

  Ceará X CSA
Pela estrutura que está 
montando para o Campe-
onato Brasileiro da Série 
A, a liderança na Copa do 

Nordeste e motivado pela 
vitória na estreia da Copa do 
Brasil, nenhuma dúvida que 
o Ceará é o favorito no jogo 
diante do CSA, em Fortaleza. 
Jogar pouco não vai resolver 
a vida do clube alagoano, que 
oscila muito entre um tempo 
e outro de seus jogos.

MARCELO CABO tem a missão de colocar o time de novo nos trilhos.Esportes

O CRB vive um momento 
delicado na temporada. É difí-
cil até falar em instabilidade 
dentro do elenco, porque a 
constância de atuações negati-
vas tende mais para uma esta-
bilidade de baixo nível técnico 
nos jogos. 

Em 15 pontos disputados 
no Campeonato Alagoano, a 
equipe regatiana só conquis-
tou oito. Empatou com Murici 
e Jaciobá, venceu o Cruzeiro-
-AL e o Desportivo Aliança e 
perdeu para o CSA. O empate 
contra o time de Pão de Açúcar 
e a derrota para o rival no Clás-
sico das Multidões acenderam 
a “luz” de alerta no clube. 

Isso porque o Azulão do 
Sertão tinha sido goleado 
pelo ASA por 5 a 0 e o único 
ponto conquistado foi exata-
mente diante do Galo. Com 
uma campanha discreta até 
o momento, o Regatas só 
conseguiu entrar no G-4 do 

Estadual na última rodada, 
quando bateu o Aliança. E 
como se não fosse o suficiente, 
mais uma decepção em 2022: 
na última semana, o CRB viu 
o início de temporada ruim 
e a eliminação precoce em 
competições nacionais mudar 
de lado. Antes,o CSA caiu para 
Mixto, Vitória-ES e Remo-PA 
nas primeiras fases. Mas agora 
o fantasma foi assombrar o 
Ninho do Galo. 

Pela Copa do Brasil, no 
Estádio Luso-Brasileiro, o 

CRB foi visitar a Portuguesa 
do Rio de Janeiro na esperança 
de voltar para “casa” com R$ 
750 mil em premiação por 
avançar de fase, mas trouxe 
apenas mais um resultado 
negativo. 1 a 0, quando até 
o empate classificava o time 
alagoano, e a eliminação na 
primeira fase da competição.

Depois de mais uma 
derrota, a paciência do torce-
dor acabou. A torcida organi-
zada do Galo organizou um 
protesto no Centro de Treina-

mentos. 
Há apenas 15 dias no 

clube, o técnico Marcelo 
Cabo tentou explicar a elimi-
nação sempre reconhecendo 
e afirmando que faltou inspi-
ração ofensiva à equipe. E 
foi o que, de fato, aconteceu. 
Na primeira etapa, quando 
o time alagoano conseguiu 
agredir, nem precisou da 
atuação da zaga adversária. 
Parou na própria incompe-
tência de chutar ao gol. 

Mas é preciso reconhe-
cer que também há “dedo” 
da diretoria na fase ruim. Isso 
porque foi ela que bancou a 
renovação com Allan Aal com 
muita convicção, mas abriu 
mão da certeza de que era o 
nome certo com apenas um 
mês de bola rolando. Não dá 
para identificar um time base 
do CRB.  O time titular é limi-
tado e o reserva não “amarra a 
chuteira”. Os casos de Covid-19 
afetaram o condicionamento 
físico de alguns atletas. Outros 
só precisam de mais um tempo 

de “pré-temporada”. Mas, para 
o torcedor, a necessidade é de 
uma resposta imediata.

“A  g e n t e  p re c i s a  t e r 
calma. A gente vem de uma 
eliminação muito dolorosa e 
nenhuma perspectiva nossa 
contava com uma elimina-
ção na primeira fase. A gente 
precisa ter tranquilidade, 
analisar todo o momento 
desde a minha chegada. São 
apenas 15 dias que estou 
aqui à frente do CRB. Preci-
samos tirar lições da Copa 
do Brasil para definir a Copa 
do Nordeste e o Campeonato 
Alagoano”, disse Cabo.

“Que o nosso torcedor 
continue nos apoiando. Eu 
sei que falar de amor nesse 
momento é muito difícil, 
mas temos duas competi-
ções nos próximos 30 dias 
que a gente vai buscar as 
classificações e os títulos. 
Então precisamos continuar 
trabalhando para entender 
o motivo dessa eliminação”, 
finalizou o treinador.

ELENCO DO GALO Sofre com atuação pífia nas competições e amarga eliminação precoce na Copa do Brasil

CRB precisa acertar o pé, a 
cabeça e as redes adversárias
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MARATONA DE JOGOS atrapalha qualquer projeto de clube de futebol.

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  O calendário que queremos
Nesse calendário cheio e complicado do futebol brasileiro, os clubes alagoanos 
reclamam, mas querem viver de barriga cheia e nenhum deles pensa em desistir. 
Essa semana tivemos jogos pelo estadual, Copa do Brasil e, nesse sábado, a Copa do 
Nordeste. Lamentavelmente, depois do ASA, foi a vez do CRB dar um adeus à Copa do 
Brasil, sendo derrotado pela Portuguesa Carioca, jogando no Rio de Janeiro.
O CRB jogava por dois resultados: vitória ou empate. Em campo, o time foi incompe-
tente e perdeu. Não só perdeu o jogo, foi eliminado e deixou de ganhar uma grana boa, 
diferente da competição no ano passado, quando chegou a quarta fase e eliminou o 
grande Palmeiras, em São Paulo. Na verdade, o CRB ainda não conseguiu fazer uma 
grande partida esse ano. Até agora, só há desculpas da diretoria e do técnico Marcelo 
Cabo.
Pela Copa do Nordeste, hoje, o CSA vai enfrentar o Ceará, em Fortaleza, e o CRB 
recebe o Sampaio Corrêa, em Maceió. Ocupando a segunda colocação em cada um 
dos grupos da competição, teoricamente, o CRB tem um jogo mais equilibrado e com 
chances de vencer, mesmo que não esteja jogando nada. O CSA tem um adversário que 
é favorito, o Ceará, hoje líder de seu grupo e classificado na Copa do Brasil.

Thiago Luiz
Estagiário

l É bastante crítica a situação 
do ASA na atual temporada. Ou 
melhor: não mudou muita coisa 
do ano passado para cá, quando 
o clube anda às voltas com uma 
crise financeira sem tamanho. 
No sábado passado, logo após 
o jogo que terminou empatado 
com o CSA, em Arapiraca, o 
goleiro Deola soltou o verbo 
contra os dirigentes do clube;
l O jogador disse que os 
salários estavam atrasados; que 
os jogadores comeram ovo para 
enfrentar o CSA; que os alimen-
tos são doados por torcedores e 
os atletas vão buscar nas casas e 
empresas da cidade;
l Mesmo com o apoio dos 
colegas jogadores, o goleiro 
Deola terá sua situação no ASA 
analisada pelos dirigentes e 
conselheiros. Eles estudam a 
possibilidade de uma punição. 
Falar a verdade é crime e uma 
diretoria de dirigentes “lisos”, 
sem dinheiro, ainda fala em punir, 
quando o melhor seria solucionar 
os problemas do clube;
l Para completar a crise no 
ASA, o time foi derrotado pelo 
CSE, durante a semana. No maior 
clássico do interior, o time, que 
ainda ocupa a segunda coloca-
ção no Campeonato Alagoano, 
contou com o apoio dos torcedo-
res, que não responsabilizam os 
profissionais pela crise de gestão 
no clube.
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NO ALAGOANO, CRB OCUPA COLOCAÇÃO
De um time mediano; falta melhorar muito para ficar ´mais ou menos´



TODO ELE | 

O Spa da Coluna e Estética está 

sempre buscando inovações e 

novidades para seus clientes. E 

quem está arrasando nos atendi-

mentos é o jovem nutricionista João 

Victor Farias. Agende sua consulta! 

+INFO? 98712-8176

IN DESTAQUE | 

A bela Raíssa Souza, Miss 

Universo Alagoas, ilustrando 

a coluna desta semana.

PARCERIA | 

DJ Paulo Pringles e esse colunista 

social em um festerê de sucesso 

com direito a muito barulho de suas 

batidas eletrizantes na bela cidade 

de Maceió. Sú total.

NA MÍDIA | 

Sempre levando o seu humor 

onde chega, Alvaro Xaro é alagoano 

e influencer digital. Bastante 

popular no Brasil, ele com mais de 9 

milhões de seguidores no Instagram 

e já atingiu seus 4 milhões 

no Twitter. O cara é poderoso!

COMENTA-SE | 

Sempre se destacando nos times de 

futebol pelos quais passou em sua 

carreira profissional, o atacante 

Jean Carlos pode ser o novo 

contratado para fortalecer o 

time do ASA de Arapiraca nessa 

nova temporada. Boa sorte!

ESTILO
Faça o que for necessário para ser FELIZ. Mas não se esqueça que a 

felicidade é um sentimento simples, você pode encontrá-la 
e deixá-la ir embora por não perceber sua simplicidade.

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista social e jornalista

Sociedade com

   Como funciona o seguro que 
protege executivos em casos de 
problemas de gestão 
A responsabilidade civil é uma das questões mais 
importantes do universo corporativo e, nos dias de hoje, 
pode representar o sucesso ou o fracasso de um negó-
cio. Muitos gestores e empreendedores se preocupam 
com os riscos inerentes à atividade empresarial, mas 
ainda têm dúvidas sobre as modalidades de seguro, os 
danos cobertos e o custo-benefício dessa proteção.
Segundo levantamento da FenSeg (Federação Nacional 
de Seguros Gerais), somente os prêmios diretos de D&O 
somaram R$ 436 milhões entre janeiro e julho deste 
ano, um avanço de 68% em relação ao mesmo período 
do ano anterior. É verdade, entretanto, que parte deste 
aumento se deve a alta do dólar, pois existem contratos 
firmados em moeda estrangeira, e a elevação dos custos 
de resseguro, que é o seguro feito pelas seguradoras.
Por esse motivo listamos algumas dicas para ajudá-lo a 
compreender o papel de um seguro de RC no cotidiano 
do seu negócio. 

O que é seguro D&O?
O seguro D&O (Directors e Officers) consiste em uma 
apólice de seguros voltada especialmente para a 
responsabilidade civil de administradores, diretores 
e membros do conselho de administração de uma 
empresa. Sua existência justifica-se na proteção do 
patrimônio da empresa e desses indivíduos, especial-
mente quando são penalizados por atos que praticaram 
no exercício de suas funções.
Resumindo, esse é um seguro que protege o executivo 
num eventual processo que discuta danos causados em 

razão de sua atuação como gestor de uma empresa.
Este seguro visa cobrir as reclamações feitas por clien-
tes, decorrentes de danos causados pelo segurado pelas 
falhas na prestação dos seus serviços profissionais e é 
a melhor ferramenta para proteger o patrimônio do 
segurado, que pode ser utilizado para reparar prejuízos 
a terceiros, bem como garantir que essa reparação seja 
feita da forma mais eficiente possível. Portanto, o seguro 
de Responsabilidade Civil Profissional faz com que 
os segurados tenham vantagem em relação aos seus 
concorrentes, agregando ferramentas de proteção aos 
seus clientes.

Em que contexto esse tipo de seguro surgiu?
Sempre que falamos sobre um serviço ou produto 
no mercado de seguros, é interessante observarmos 
o contexto histórico em que ele surgiu, pois isso diz 
bastante sobre seus objetivos e benefícios.
No caso do seguro D&O, ele surgiu nos Estados Unidos 
em 1930, em meio a uma forte crise econômica. Ou 
seja, ele foi criado para atender a uma necessidade real 
de proteção patrimonial dos executivos da época que 
começavam a ser responsabilizados pelos fracassos de 
suas empresas no mercado. A sua utilização em larga 
escala, no entanto, só começou por volta de 1960. No 
Brasil, esse movimento começou a ser percebido na 
década de 90. Nos últimos anos, a utilização do seguro 
de responsabilidade civil para administradores e gesto-
res se popularizou bastante no Brasil, principalmente 
com o avanço das práticas de governança corporativa.

Como funciona esse seguro de Responsabilidade 
Civil?
A lei brasileira é clara ao afirmar que o administra-

dor responde civilmente pelos danos que causar no 
exercício de sua função, agindo com culpa ou dolo, ou 
quando violar a lei ou o contrato e estatuto social da 
empresa.
Dessa maneira, o seguro D&O ajuda a mitigar esses 
riscos, sendo uma apólice que cobre situações rela-
cionadas à responsabilidade civil de indivíduos que 
exercem funções de decisão em uma empresa.
Na prática, ele garante o reembolso de valores que o 
diretor possa ter que arcar em caso de danos a terceiros 
durante o exercício de sua função. Funciona, então, 
como uma proteção aos riscos que a função e sua 
profissão possam gerar.
Vale a pena destacar que a rotina estressante, as diversas 
responsabilidades e a exigência de uma tomada de 
decisão rápida e eficaz expõem esses profissionais 
ainda mais a erros. Naturalmente, caso essas falhas 
prejudiquem alguém, é seu dever indenizar.

   Conclusão
OD&O tem como principal objetivo proteger o patri-
mônio de pessoas físicas que ocupam cargos de alta 
gestão e podem ser responsabilizadas por seus atos e 
decisões. Sua cobertura para falhas profissionais e não 
de gestão. Este seguro é voltado para pessoas físicas e 
jurídicas que prestam serviços técnicos nas áreas de 
arquitetura, engenharia e agronomia. A contratação 
pode ser para uma obra, para um projeto específico 
ou para a empresa ou escritório. Gostou do tema dessa 
semana? Espero que sim! Acompanhe também nosso 
quadro “Momento Seguro” todas as quintas feiras na 
rádio 98,3 FM, a partir das 7h30 e, na TVMAR (Canal 525 
NET), a partir das 9h. Participem com suas perguntas!  
Até a próxima se Deus quiser! Um grande abraço!

SEGURO faz com que os segurados tenha mvantagem em relação aos seus 
concorrentes, agregando ferramentas de proteção aos seus clientes.

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro
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  ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Um brinde +QESPECIAL aos amigos aniversariantes da 
semana, leiam: Dryka Ferreira, Erik Gusmão, Zé Caipira 
(06), Joandson Porciuncula, Gilberto Lyra (07), Caroline 

Barbosa, Moisés Macedo (08), João Sena, Ana Maria Brasi-
lia (09), Joelma Farias, Carlos Turques, Miguel Sanches (10), 
Flavia Gomes, Solange Sampaio, Vera Brasil (11), Rafael 
Simões, Dalton Passos (12). #parabéns

6 a 12 de março     |     2022 11O DIA Alagoas



6 a 12 de março     |     202212 O DIA Alagoas



Ano  009   Número  472   R$  3,00

Alagoas  6 a 12 de março  2022

CA
M

P
U

S

Dois
dedos

de
prosa

Este é mais um trabalho produzido por alunos do Curso de Especialização em História 
de Alagoas, mantido pelo IFAL/Maceió. Trata-se de trabalho de conclusão da disciplina 
Formação Histórica de Alagoas, ministrada no referido curso. Foi produzido por Robson 
Williams Barbosa dos Santos, que  possui graduação em História pela Universidade Fede-
ral de Alagoas (2007), e está cursando a especialização em História de Alagoas pelo IFAL/
Maceió. Tornou-se mestre em História Social pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal), 
no ano de 2019. É integrante do Núcleo de Estudos Sociedade, Escravidão e Mestiçagem 
(NESEM) e professor de História do Ensino Fundamental II e Médio das Escolas Saint 
Germain e Padrão. Participou e idealizou a “Casa de Cultura do Povo do Poxim “ - Museu 
dos Devotos Dom Constantino Lüers, realizado no povoado do Poxim - Coruripe.  

 Vamos ler!
Um abraço

Luiz Sávio de Almeida

A Taipa:
habitação de

negro e pobre - II



Continuação

No Poxim foi diferente. Com o início das plantações de 
cana-de-açúcar e o do advento dos negros e toda a estrutura 
açucareira como o engenho, a casa grande, capelas e igrejas, 
as casas de taipas sempre foram moradia para negros, co-
merciantes locais e trabalhadores livres pobres que viviam 
em torno dos engenhos Jenipapo e Porção, dando início ao 
núcleo de povoamento com as atividades econômicas e, por 
consequência, as novas relações socioculturais, que segun-
do José Ferreira Azevedo, foi “tecida a partir do núcleo central 
do engenho de açúcar”.

De fato, a teia de nossas rela-
ções sociais, políticas, culturais e 
econômicas foi tecida a partir do 
núcleo central do engenho de açú-
car. Embora esta tenha sido uma 
característica de grande parte do 
Nordeste, parece que em Alagoas 
foi mais forte e dominante. 

Freyre, em Casa Grande & Senzala, descreve que no início 
do processo de colonização do Brasil no século XVI, a casa 
de taipa coberta com palha era a casa-grande do coloniza-
dor e que não estava associada à pobreza e nem ao negro. 
Essa ideia da taipa estar associada à pobreza e ao negro sur-
giu a partir do século XVIII, com o empoderamento finan-
ceiro da aristocracia açucareira e com o reaquecimento da 
economia açucareira através do aumento dos preços e da 
demanda, e da produção de açúcar e sua expansão, já que 
o “número de engenho saltou de 71 em 1776, para 180 em 
1802”, então, com mais recursos financeiros, a aristocracia 
do açúcar passou a erguer moradias pomposas. 

Podemos ter certeza dessa ideia, que vigorou no século 
XVIII, na pessoa de Da. Maria José Jacinto e quase todo po-
voado do Poxim, em que traz na tez e nas condições sociais o 
que Freyre afirma e, para corroborar tal ideia, temos a prova 
nas figuras 6 e 8, ou seja, o que antes era habitação e mora-
dia para ambas as classes sociais, agora a casa de taipa sim-
boliza as classes sociais mais simples e representa a cor mais 
sacrificada nas terras de São José do Poxim: o negro.

Para Freyre a área açucareira ou zona agrária mostra a 
taipa associada à pobreza através das pessoas que viviam 
sob as ordens do senhor de engenho (pater-familias omni-

potente), já que para ele a área do engenho desenvolveu uma

“sociedade semifeudal – uma 
minoria de brancos e branções do-
minados patriarcais, polígamos, 
do alto das casas grandes de pedra 
e cal, não só os escravos criados 
aos magotes nas senzalas como os 
lavradores de partido, os agrega-
dos, moradores de casas de taipa e 
de palhas vassalos das casas-gran-
des em todo o rigor da expressão”.

Mas é através da produção iconográfica seiscentistas que 
podemos perceber essa diferença, até os dias atuais, entre 
aqueles que viviam (negros) em casas de taipas e os que vi-
viam (brancos) em casas de alvenaria como destaca Ferrei-
ra, ao falar do contrato do dízimo do açúcar. 

Mesmo admitindo uma pro-
dução planejadamente reduzi-
da, vale a pena considerar o fato, 
pois quando se trata da economia 
açucareira fica esquecida essa va-
riedade de condições de engenho 
para engenho; que, ao lado de ca-
sas grandes como a de Megaípe, 
por exemplo, quase uma fortaleza 
de alvenaria, ou do Engenho No-
ruega, um ‘Escurial rústico”, havia 
outras construídas de taipa, não de 
pilão, mas de ‘sopapo’ como nos 
revela uma tela de Frans Post.

Catarina Agudo Menezes, fala que a arquitetura é um 
bom exemplo de como o legado histórico-cultural é repas-
sado ao longo do tempo e que em uma obra arquitetônica 
pode comunicar algo referente à sociedade colonial da épo-
ca através de diferentes maneiras ou modelos, seja pelo as-
pecto espacial ou pela forma de como elas eram feitas no 
período neerlandês. Barlaeus nos faz uma descrição sobre 
esses modelos da “arquitetura da terra” quando vão cons-
truir uma casa, levantam primeiro os esteios e escoras, esten-
dem sobre eles um ripado sobre o qual armam o telhado, co-
berto de telhas ou de folhas de coqueiros. Podemos observar 
essa descrição na figura 7.

6 a 12 de março     |     20222 O DIA Alagoas

Coisas que a terra dá: a taipa habitação de negro e pobre - II

   ARTIGO  |  Robson Williams Barbosa dos Santos

Conselho Editorial
Jackson de Lima Neto

José alberto Costa
Jorge Vieira

Eliane Pereira
Diretora-Executiva

Deraldo Francisco
Editor-Geral

Para anunciar:
(82) 3023.2092

Endereço:
Rua Pedro Oliveira Rocha, 

189, 2º andar, sala 210
Farol - Maceió - Alagoas

CNPJ:
07.847.607/0001-50

E-mails:
redacao@odia-al.com.br

comercial@odia-al.com.br

Site:
www.jornalodia-al.com.br

EXPEDIENTE

CAMPUS

L. Sávio de Almeida
Coordenador de Campus

Jobson Pedrosa
Diagramação

Iracema Ferro
Edição e Revisão

Adauto Santos da Rocha

Amaro Hélio L. da Silva

Alex Machado

Ana Luiza Pimentel

Artemísia Soares

Claudemir M. da Silva

Eduardo Bastos

Edvaldo Nascimento

Flávio A. de A. Moraes

Josielda Cristo

Lúcio Verçoza

Thiago Matias

Apoio

CAMPUS/O DIA pode discordar em parte ou no todo da matéria por nós publicada.

FIGURA 5 – CASA NO POXIM - FONTE: BARBOSA, ROBSON WILLIAMS. JULHO, 2021.



6 a 12 de março     |     2022 3O DIA Alagoas

 A iconografia seiscentistas de Frans Post 
não mostra a senzala e sim a área açucareira, 
embora os escravos sejam frequentemente re-
presentados em suas iconografias, geralmente 
desempenhando alguma atividade relaciona-
da à produção do açúcar ou aos afazeres do-
mésticos, o espaço de moradia dos mesmos, 
não aparece nas imagens, ou pelo menos não 
são claramente identificáveis. Então, com isso, 
acreditamos que no caso do Poxim, casas de tai-
pas eram casas desses escravos, que até consti-
tuíam famílias.

Segundo a tradição atuais do povoado, essas 
casas de taipas são erguidas ao passo de mú-

sicas, cantos e bebidas, em que o beneficiário 
ou proprietário da casa pagava os trabalhado-
res com aguardente e bebida. Esse pagamento 
não era necessariamente através do dinheiro 
em espécie. Era uma “festa que se faz no inte-
rior de um território lúdico, onde se exprimem 
igualmente as frustrações, revanches e reivindi-
cações”.

Quem é do Poxim sabe que teto que já foi 
de palha e que casa de taipa não é só abrigo. 
Esse modo de habitar diz muito dos costumes 
e tradições do povoado e quem tinha uma casa 
de taipa tinha tudo. Segundo a tradição oral, o 
Poxim por si só era um local todo de casas de 

taipa, em que os moradores iam para as matas 
tirar as palhas trazidas em canoas que singra-
vam sobre o rio Poxim e varavam dia e noite 
construindo a casa ao som do pagode.

O momento da construção da casa de taipa 
era chamado de “tapação” pelos moradores. Era 
uma tradição que vem de muito tempo, em que 
as mulheres traziam a água do rio em potes e os 
homens iniciavam mexendo no barro com uma 
enxada e depois da água misturada no barreiro 
eles se abraçavam e, cantando e dançando, pi-
savam o barro. O barro mole era colocado nas 
costas de um homem e levado até a pessoa que 
tapava a casa. 

Da. Maria José Jacinto e Da. Maria Letícia, 
de 82 anos, juntas participaram de inúmeras 
“tapação”, inclusive da casa do pai de uma de-
las, o que nos mostra através de suas lembran-
ças de infância que essa forma de construção 
das casas de taipas vem desde os avós e pais de 
ambas e guarda firme na lembrança com mui-
to saudosismo um dos versos que cantava na 
hora de pisar o barro, em que dizia assim: “Oh! 
Liar, Oh! Liar. Você diz que é meu amor. Mas meu 
amor você não é. Meu amor anda de branco e 
você anda como quer”. O que podemos afirmar 
que essa tradição das construções das casas 
de taipas no Poxim vem desde a fundação do 
povoado através dos negros e das pessoas sim-
ples. Essa “tapação” era 

realizada em muti-
rão, contendo aspectos 
festivos e lúdicos, atre-
ladas a cantigas e ri-
tuais, evidentes quan-
do homens, mulheres 
e crianças misturam-

-se durante o trabalho 
coletivo de construção 
da morada. Enquanto 
o envarado das pare-
des é preenchido com 
barro, o beneficiário 
oferece bebida e co-
mida aos parentes e 
amigos que cooperam 
nesta tarefa. Além de 
baratear os gastos, o 
tapamento desempe-
nha importante papel 
na definição de laços 
de solidariedade entre 
as pessoas que coope-
ram nesta prática.

Em outra descrição das casas de taipas como 
habitação de negro temos o historiador Robert 
W. Slenes, em que ele faz uma leitura da icono-
grafia “Habitação de Negros” do pintor báva-
ro Rugendas. Robert W. Slenes mostra através 
da imagem o trabalho na zona açucareira pelos 

escravos e, ao mesmo tempo, o olhar que Rugendas 
tinha sobre os escravos negros no século XIX, 
em que o negro era muito competente nas suas 
atividades diárias e de uma grande capacidade 
de integração social e isso era possível ver em 
dias de folga do escravo, pois era percebido o 
que eles faziam na folga ou, em outras palavras, 
em dias que eles podiam gozar da “liberdade”.

Essa imagem mostra a casa de taipa como 
uma habitação de negro e que nem todas as 
fazendas possuíam senzalas, como já falamos 
sobre o Poxim. Por outro lado, as moradias não 
eram fora dos olhares do senhor e isso podemos 
notar no canto superior esquerdo da pintura: a 
sinhá observando da sacada da casa grande o 
que os negros estavam fazendo. A partir disso, 
acreditamos que em dias de folgas os negros 
no Poxim faziam a mesma forma de integração 
social através da construção das casas de tai-
pas sob batuques e bebidas, como mostram os 
versos de Da. Maria Letícia e a iconografia de 
Rugendas como forma de aliviar o cativeiro.

COMPRE autores alagoanos na Quilombada.

FIGURA 6 – CASA DE TAIPA NO POXIM - FONTE: BARBOSA, ROBSON WILLIAMS. JULHO, 2021.

FIGURA 12 - ALAGOA AD AUSTRVM (COM DETALHES) - Fonte: SALES, 2013, p. 30.

FIGURA 7 – CASA DE TAIPA DO POXIM - FONTE: ROBSON WILLIAMS BARBOSA, SETEMBRO, 2006.

FIGURA 11 – HABITAÇÃO de NEGROS - FONTE: FARIA, 2005, p. 57



FIGURA 8 – CASAS DE TAIPA DO POXIM - FONTE: ACERVO PARTICULAR, NOVEMBRO, 1980.

FIGURA 13 – INTERIOR DE UMA CASA DE TAIPA NO POXIM - FONTE: BARBOSA, ROBSON WILLIAMS. JULHO, 2021.
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GRUPOS E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS DE CAMPUS:
Alagoas: poder e conhecimento

Campus do Sertão – Ufal/Delmiro Gouveia
CIMI: memória indígena em Alagoas

Especialização em História de Alagoas – Ifal/Campus Maceió
Etnohistória indígena de Alagoas

Instituto Feminista Jarede Viana
Neabi – Ifal/Campus Maceió

Neabi – Ifal/Campus Piranhas
Oeste alagoano: ampliando olhares

Podemos entender também, aqui, que havia 
uma rede repressiva e disciplinar, em que de-
vemos visualizar como uma área no campo dos 
conflitos, na qual notamos com ação de vigilância 
sobre a camada social mais baixa. “No entanto, 
compreendemos que tais redes opressivas deixa-
ram brechas que possibilitavam aos escravos re-
criarem suas próprias redes de sociabilidade”, no 
caso aqui trabalhado as casas de taipas no Poxim.

Para Robson Pedrosa Costa, foram essas ex-
pectativas e exercícios de liberdade que se con-
figurou os laços de solidariedade que poderiam 
envolver não apenas negros, mas mulatos, par-
dos, pequenos comerciantes e pessoas livres po-
bres, além dos próprios senhores, que “de formas 
diferenciadas e com objetivos culturalmente dis-
tintos, eram as relações entre iguais que socializa-
vam escravos, livres pobres e senhores para uma 
convivência entre desiguais. [...]”.

Podemos notar, com mais nitidez essas cons-

truções, assim como tantas outras, já mostra-
das, a iconografia Alagoa ad Austrvm de 1671, de 
outro pintor neerlandês, o Jacob Van Meurs, em 
que percebemos um conjunto de casas de taipas, 
próximo à lagoa, em que uma delas está com boa 
parte frontal já sem parte do barro e ao mesmo 
tempo conseguimos ver o negro puxando as redes 
de pesca sobre a fiscalização do branco, enquanto 
outros, na parte superior da imagem, estão indo 
em direção à igreja fortemente protegida, como 
nos mostra a iconografia abaixo.

Mas se tirarmos a venda dos olhos observa-
mos que os três pintores não retrataram as casas 
desses negros, mulatos, pardos e pobres interna-
mente por motivos muito óbvios: o racismo e o 
preconceito social. Nenhum deles se dispunha 
em entrar nessas casas pela simplicidade que as 
representava e a nenhum deles passaria pela sua 
cabeça se inserir em um espaço físico em que ne-
gros e o pobres sentiam-se livres. Em outras pala-

vras, o olhar do negro não é digno de fé por conta 
do preconceito.

Por fim, levando-se em consideração os as-
pectos aqui apresentados, podemos identificar, 
através das iconografias e das referências biblio-
gráficas, informações histórico-sociais do passa-
do e nos permitiu compará-las com o presente, 
mostrando que a diferença das moradias no Bra-
sil desde do período colonial até os dias atuais de-
nuncia as diferenças sociais que vem passando de 
gerações por gerações durante quase quatro sé-
culos e que, muitas vezes, passam despercebidas 
diante da exuberância tropical de nossas terras e 
fica clara essa diferença entre as moradias daque-
les que controlavam a economia açucareira para 
aqueles que trabalhavam de sol a sol nas lavouras 
da cana-de-açúcar , e mesmo assim fez nascer, 
com toda adversidade política e social, a tradi-
ção das casas de taipa que até hoje representam 
aquele que não tem.


