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Deputado fala 
em R$ 5 milhões 

para o HPM, mas o 
dinheiro não aparece
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Sem multa e sem PM, TJ mantém 
a eleição indireta para governador

DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES CASSA LIMINAR DE JUÍZA E GARANTE ELEIÇÃO PARA SEGUNDA, DIA 2

ASA vive um 
momento de paz 
e amor com a torcida 
e com os números
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MOVIMENTOS VÃO ÀS RUAS

No 1º de Maio para marcar a luta do trabalhador e em protestos contra o crescimento da inflação no País

   DIA DO TRABALHADOR

1º de Maio será de luta contra 
o desemprego e a inflação

Partidos de esquerda, enti-
dades de classe e movimen-
tos sociais se uniram para 
realizar uma grande manifes-
tação, contra o desemprego e 
carestia, no 1º de Maio. O ato 
público começa por volta das 
9h, no domingo, em frente 
ao antigo Ginásio do CRB, 
na Praia da Pajuçara Maceió. 
Segundo a presidente da CUT 

em Alagoas, Rilda Alves, além 
da parte política – contra a 
política de fome do Governo 
Federal e a redução dos direi-
tos trabalhistas – a manifes-
tação do Dia do Trabalhar 
em Maceió terá também 
sua parte cultural. “Teremos 
apresentação de artistas com 
as cantoras Mel Nascimento 
de Naná Martins”, adiantou. 

Representante da Federação 
dos Trabalhadores da Agri-
cultura em Alagoas (Fetag/
AL), Rilda Alves disse ainda 
que o povo brasileiro não 
tem muito o que comemo-
rar neste 1º de Maio. Por isso, 
os trabalhadores devem ir às 
ruas protestar contra a cares-
tia, a perda do seu poder aqui-
sitivo, a fome e o desemprego.

Rui Palmeira
se reúne com 
setor produtivo
em Arapiraca

Em AL, PCdoB
declara apoio 
a Paulo Dantas
para o Governo

   AJUSTANDO   REFORÇO
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   TRÊS DÉCADAS

Sindicalistas se revezam há 
anos no comando do Sinteal
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   ESTRUTURA

Maceió: Tabuleiro e Cidade 
Universitária terão seus 
mercados públicos novos

BANCAS DAS FEIRAS LIVRES

Terão espaço reservado d)entro dos novos mercados públicos
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COMITÊ DA ONU DECLARA As safadezas de Moro e de Dallagnol.                               

2 O DIA Alagoas

Expressão
EDITORIAL

Até o poste da esquina sabia: Moro é a parcialidade mate-
rializada na figura de um juiz. O anúncio do Comitê de 
Direitos Humanos da ONU, feito esta semana, atestando 
essa parcialidade é a prova cabal que o ex-juiz e a Lava 
Jato empreenderam um movimento de caça às bruxas, 
tendo na figura de Lula o principal alvo. O assunto 
foi notícia na mídia internacional. Atente-se para um 
detalhe: não se está afirmando que não houve corrupção 
e desvios de recursos públicos envolvendo figurões liga-
dos a diversos partidos políticos. No entanto, afirmar que 
há corrupção em um governo não é o mesmo que garan-
tir a participação do chefe do executivo. Isso é válido para 
Lula bem como para Bolsonaro. 

O que não é válido é juiz e promotor combinarem as 
regras sujas de um jogo que só interessa a si próprios e 
ao grupo que pertencem.  E foi exatamente isso o que 
aconteceu ao longo da famigerada operação: conversa 
de porão, sendo travada nos corredores da justiça. O pior 
é que a certeza da impunidade, sob a égide do cargo e do 
apoio incondicional de uma imprensa voraz por garantir 
a narrativa de que todos os males do país tinham como 
origem a existência do Lula, inflaram o ego desses perso-
nagens transformando “latão em ouro”. 

E era exatamente assim, com um “brilho” falseado por 
essa narrativa que apareciam para o grande público 
figuras com Sergio Moro e Deltan Dallagnol. Alçado à 
condição de super herói, travando uma luta do bem 
contra o mal, Moro realmente encenou o papel de 
paladino da justiça. Em nome do combate à corrupção, 
desfilou, nesse palco de hipocrisia, a parcialidade como 
regra, com sistemáticas violações aos direitos individuais 
garantidos pela Constituição Federal.  

Lula foi submetido à condução coercitiva e ficou mais 
de 500 dias presos. O comitê da ONU em sua avaliação 
destaca as violações sofridas por Lula concluindo que 
o ex – juiz e os procuradores da Lava Jato foram parci-
ais nos processos contra o ex-presidente. A bem da 
verdade, qualquer cidadão de bom senso, conseguia ver 
nas figuras de Moro e Dallagnol, a encarnação da safa-
deza, da crueldade e da mentira.  Sempre ensaiando o 
melhor “ângulo”, para se  apresentarem  emoldurados 
nas telinhas da grande mídia como verdadeiros  salva-
dores da pátria, Justiça e MPF, pelo menos a parte que diz 
respeito a esses , foram ferramentas de perseguição e de 
validação da injustiça.  

Um mar de arbitrariedade, como a violação do direito à 
privacidade e dos direitos políticos de Lula culminando 
com a proibição do ex-presidente de se candidatar a 
presidência. O restante da história todos sabem: ascen-
são do radicalismo, com um governo fascista herdeiro de 
um projeto que se fantasiou de operação de combate à 
corrupção. A vitória de Lula na ONU é mais uma chance 
para a verdade. Uma chance para o país desmascarar 
essa onda hipócrita chamada Lava Jato e se reencontrar 
com seu destino de paz social e crescimento.

Uma chance para a verdade
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EXPEDIENTE

Sempre ouvimos dizer que a única certeza que temos 
na vida é que um dia todos iremos morrer. Não sabemos 
exatamente o dia e a hora. Também não nascemos sabendo 
quando e nem como. Mas quando crescemos e nos tornamos 
adultos, quando ingressamos no mercado de trabalho, na 
vida educacional, na vida matrimonial e passamos a cons-
tituir família, a nossa vida vai se compilando, se moldando.

Nos ambientes em que vivenciamos nossas vidas nos 
deparamos com coisas absurdas. Incompreensão, menti-
ras, falsidade, desarmonia, brigas, injustiças. Com o intuito 
de querer garantir uma vaga no trabalho, ou uma promo-
ção, as pessoas traem, formam corjas, criam inverdades, 
ou provocam situações embaraçosas que comprometem o 
bom andamento do grupo em geral. Existem ainda aquelas 
pessoas que ficam sempre “cutucando” os colegas, apon-
tando imperfeições dos outros, e na hora de algum tipo de 
confronto, simplesmente, sonsos, dizem não terem conhe-
cimento da situação.

Em muitos períodos de nossas vidas brigamos e discuti-
mos com nossos pais. Eles querendo nos ensinar com suas 
experiências de vida e nós recusando, alegando sermos 
autossuficientes. Em outras situações, nos dedicamos total-
mente à vida profissional. As vezes saímos cedinho para 
trabalhar e chegamos no fim da noite, cansados, estressa-
dos, “moídos”. E quando temos a sorte de encontrar nossos 
filhos cordados, e estes nos pedem atenção, lamentavel-
mente não os escutamos, pois respondemos qualquer coisa 
enquanto estamos consultando nossos celulares. 

E os amigos de infância? Estes se perdem no tempo. A 
vida nos leva para caminhos diferentes. E raramente, devido 
à distância, a amizade é mantida ao longo dos anos. O tempo 
passa, e quando percebemos, estamos envelhecendo. E as 
vezes pode ser tarde para questionar: será que tudo valeu a 
pena? Barganhar, mentir, trair os colegas de trabalho, criar 
situações desagradáveis, brigar com a família, perder o cres-
cimento dos filhos e deixar de dar carinho e atenção... Será 
que realmente valeu a pena? Trabalhar incansavelmente, 
descansando o corpo e mente o mínimo de tempo possível 
durante o vigor da juventude, será que vale mesmo a pena? E 
para os que têm sorte de acompanhar o envelhecimento de 
seus pais, mas que deixaram de visitá-los, ajudá-los, conver-
sar e ouvir suas histórias, será que valeu mesmo a pena?

Repensemos nossos atos, ações e decisões. A vida é 
apenas um sopro, que pode ser ceifada a qualquer momento. 
Se estressar, gritar, burlar, trair, enganar... Não, não vale a 
pena! Tentemos ser justos conosco mesmo e consequente-
mente o seremos com nossos pares. E lembremos que todos 
nós um dia encerraremos nossa jornada terrena. Façamos 
valer a pena!

O que realmente vale a pena?

   ARTIGO  |  Elly Mendes *

* ellymendes71@gmail.com



A eleição indireta para 
governador e vice-governador 
de Alagoas está mantida para 
segunda-feira, dia 2 de maio, 
no plenário da Assembleia 
Legislativa do Estado. A limi-
nar que suspendia o pleito, a 
pedido do PSB de Alagoas, foi 
derrubada, na-feira (29) pelo 
desembargador José Carlos 
Malta Marques, no exercício 
da presidência do Tribunal de 
Justiça de Alagoas. 

Ele sustou os efeitos da 
decisão de primeira instân-
cia, tomada pela juíza Esther 
Manso, que tinha suspendido 
o pleito, mandando a escolha 
para os cargos em vacância, 
de acordo com o edital publi-
cado pela Mesa Diretora da 
Assembleia. Com isso, a elei-
ção será realizada em sessão 
especial, onde os 27 deputa-
dos escolherão seus candida-
tos a governador e a vice, para 

um mandato tampão, até 31 
de dezembro de 2022. 

Até o momento, 21 nomes 
já registraram candidaturas. 
Entre elas a de três deputa-
dos estaduais. Paulo Dantas 
(MDB), Davi Maia e Cabo 
Bebeto (PL). O ex-secretário 
estadual de Educação, Rafael 
Brito, filiado ao MDB, é um 
dos candidatos a vice-gover-
nador. 

Segundo a assessoria da 
Procuradoria Geral do Estado 
(PGE), autoria da ação soli-
citando a manutenção do 
pleito, a decisão do desem-
bargador restabelece o devido 
processo legal. “A solicitação 
foi apresentada para manter 
o que estabelece a Consti-
tuição do Estado de Alagoas, 
que determina a realização 
de eleição indireta, por parte 
do Poder Legislativo, em até 
30 dias após a vacância dos 
cargos”. 

Por isso, a escolha do gove-
nador e do vice-governador, 

para o mandato tampão, tem 
que ser feita pelos 27 depu-
tados estaduais, por meio de 
eleição indireta. 

A PGE sustentou ainda que 
a Lei Estadual nº 8.576/2022, 
usada com base do edital de 
convocação para as eleições, 
ao menos nos pontos ques-
tionados na ação originária, 
observou estritamente a juris-
prudência do Supremo Tribu-
nal Federal. 

“Recentemente o STF, 
julgou a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI 
1057/BA) e decidiu que, 
quando o Estado-membro 
legisla sobre eleições indiretas 
para os cargos de governa-
dor e vice-governador (dupla 
vacância), não estaria inva-
dindo a competência priva-
tiva da União para legislar 
sobre direito eleitoral, já que 
o constituinte originário não 
tratou sobre o tema, abrindo 
margem para que os entes 
façam sua regulamentação. 

Portanto, o magistrado não 
encontrou inconstitucionali-
dade no texto como alegava o 
PSB em seu pedido de suspen-
são do pleito”, argumentou a 
PGE.

Além disso, o desembar-
gador aceitou o argumento 
de que fica evidente a ocor-
rência de grave lesão à ordem 
pública, na sua vertente 
jurídico-administrativa, caso 
o pleito fosse suspenso e a 
escolha adiada. Para Malta 
Marques, a decisão liminar 
cassada, caso mantida, impe-
diria o regular funcionamento 
dos Poderes Executivo e Legis-
lativo estaduais, “paralisando 
a escolha dos sucessores do 
governador e do vice-gover-
nador de Alagoas, causando 
uma verdadeira desorgani-
zação administrativa no ente 
público, ao estender uma situ-
ação excepcional e que deve-
ria ser temporária, nos termos 
da própria Constituição Fede-
ral”.

Diante do exposto, o 
d e s e m b a r g a d o r  M a l t a 
Marques deferiu parcialmente 
o pedido da PGE, mantendo 
o pleito e derrubando a limi-
nar da primeira instância, 
proferida pelo Juízo de Direito 
da 18ª Vara Cível da Capital 
Fazenda Pública Estadual nos 
autos da ação ordinária nº 
0713378-79.2022.8.02.0001, 
até o trânsito em julgado da 
referida ação. 

O desembargador Malta 
Marques é vice-presidente do 
TJ Alagoas, mas encontra-se 
no exercício da presidência 
porque o presidente da Corte 
Estadual de Justiça, desem-
bargador Klever Loureiro, 
assumiu internamente o 
comando do governo do 
Estado, no último dia 2 de 
abril, logo após a renúncia de 
Renan Filho, que renunciou 
ao cargo para sair candidato 
a senador, nas eleições deste 
ano, pelo MDB.

MULTA PARA ALE E PM NO PLENÁRIO são rechaçadas pela decisão.Poder
DESEMBARGADOR susta efeitos de decisão de primeira instância e assegura realização do pleito, marcado para segunda, dia 2

Justiça derruba liminar e 
mantém eleições indiretas

RUI PALMEIRA SE 

Reuniu semana passada com empresários de Arapiraca

  ELEIÇÕES 2022

PCdoB apoiará Paulo Dantas 
mas estará nas proporcionais

O PCdoB de Alagoas vai 
lançar candidaturas apenas 
para a Câmara Federal e 
para a Assembleia Legisla-
tiva Estadual. “Para governo 
do Estado e Senado não tere-
mos candidatos próprios, 
apoiaremos nomes ligados a 
federação”, afirma o profes-
sor Cicero Filho Pereira, 
presidente do diretório 
municipal do PCdoB em 
Maceió. 

Segundo ele, o PCdoB 
nacional faz parte de uma 
“federação de partidos”, com 
o PT e o PV, que tem como 
candidato à Presidência 
da República, nas eleições 
deste ano, o ex-presidente 
Lula. Em Alagoas, o partido 
declarou apoio ao deputado 
estadual Paulo Dantas para 
governador e a ex-governa-
dor Renan Filho para sena-
dor. Ambos do MDB. 

A federação partidá-
ria Brasil da Esperança (FE 

Brasil), da qual fazem parte 
PT, PCdoB e PV, teve o esta-
tuto e programa registrados 
no último dia 18 de abril. 
Nessa espécie de coligação, 
os partidos passam a funcio-
nar como legenda única no 
Congresso, dividindo fundo 
partidário, tempo de televi-
são e unificando o conteúdo 
programático.

No âmbito nacional, a 
federação “Brasil da Espe-
rança” apoia a pré-candida-
tura de Lula, que deverá ter 
como vice Geraldo Alkmin, 
que ingressou recente-
mente no PSB e foi indicado 
pelo partido para compor 
a chapa encabeçada pelo 
PT. No entanto, nos Esta-
dos ainda há muitas diver-
gências e arrestas a serem 
aparadas. 

coletivo de mulheres
O professor Cicero Filho 

Pereira, que disputou a 
prefeitura de Maceió nas 
eleições de 2020, será candi-
dato a deputado estadual. 

“Para federal, nós teremos 
uma candidatura coletiva 
feminina, capitaneada por 
Sandra Falcão Camelo, que 
é ligada a movimentos reli-
giosos”, revela o presidente 
do PCdoB de Maceió.

“Ainda não está definido 
precisamente a quantidade 
de mulheres que farão parte 
desse coletivo, mas algo em 
torno de 4 a 5 companheiras 
de luta”, acrescenta Cícero 
Filho, lembrando que, no 
pleito passado, esse tipo de 
candidatura foi lançado em 
várias capitais, dando certo 
na maioria delas. 

Em Alagoas, o PCdoB é 
presidindo pelo professor 
Lindinaldo Freitas e tem 
participando ativamente 
de todos os atos contra o 
governo federal, nas mani-
festações “Fora Bolsonaro”. 
O partido, que este ano 
completa 100 anos, vem 
se mantendo no campo da 
esquerda e vai fazer de tudo 
para voltar ao poder, com 
Lula na presidência.

Ricardo Rodrigues 
Repórter

   CORRENDO TRECHO

Rui Palmeira se reúne com 
representantes dos setores 

O  p r é - c a n d i d a t o  a o 
governo de Alagoas Rui 
Palmeira (PSD) cumpriu 
agenda na última semana no 
interior do Estado visitando 
os representantes dos seto-
res produtivos. Em Arapi-
raca, segunda maior cidade 
do Estado, o presidente do 
PSD Rui Palmeira - líder nas 
pesquisas até o momento - 
se reuniu com o ex-prefeito 
de Arapiraca e empresário do 
Grupo Coringa Zé Alexandre.

“Estive em Arapiraca, onde 
tive a honra de ser recebido 
pelo diretor-presidente do 
Grupo Coringa José Alexandre 
dos Santos, o Zé Alexandre, 
um dos maiores geradores de 
empregos da região. Durante 

o bate-papo, pude ouvir de 
perto as demandas locais 
para compreender melhor as 
necessidades do povo arapi-
raquense e de toda região do 
Agreste Alagoano”, comentou.

Rui Palmeira corre por 
fora sedimentando seu cami-
nho na disputa pelo governo. 
Antes da visita a José Alexan-
dre, o ex-prefeito de Maceió 
conheceu o complexo da 
Andrade Distribuidora, da 
Distribuidora Pessoa e Azul 
Atacarejo, dos empresários 
Celso Pessoa e Sinaldo Pessoa.

Para Rui Palmeira a visita 
foi uma ótima oportunidade 
de ouvir as demandas do povo 
arapiraquense e entender 
os desafios locais para trazer 
avanços importantes para 
esta terra que tanto tenho 
carinho.
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Ricardo Rodrigues
Repórter

Da Redação



Policiais militares de 
Alagoas enfrentam uma difícil 
situação nos tempos mais críti-
cos para a saúde. Desde 2020, 
o Hospital da Polícia Militar 
não está funcionando e vem 
sendo alvo de críticas e inves-
tigações. Semana passada, a 
União dos Policiais Militares de 
Alagoas (UPM-AL) emitiu uma 
nota informando que judicia-
lizou um processo cobrando o 
funcionamento do Hospital da 
corporação. Os militares ainda 
questionam onde está uma 
verba de R$ 5 milhões desti-
nada para reformas da unidade 
hospitalar.

De acordo com a UPM, 
o funcionamento do centro 
médico para policiais e 
bombeiros é essencial para 
um bom serviço dos militares à 
população. Os representantes 
explicam que, diariamente, a 

categoria enfrenta situações 
que ocasionam pânico, risco à 
vida e que exigem um preparo 
físico e psicológico para aten-
der ocorrências. 

De acordo com dados do 
Anuário Brasileiro de Segu-
rança Pública de 2020, em 
2019, 172 policiais militares 
foram mortos. Desse número, 
62 agentes estavam durante o 
serviço. Já em 2020, houve um 
aumento de 10% nos assas-
sinatos dos agentes da segu-
rança pública, totalizando 198 
policiais assassinados. Para 
a UPM, os números apenas 
evidenciam a periculosidade 
do trabalho dos militares. 

“Destaca-se, ainda, que, 
apesar de haver variações 
conforme a conforme a locali-
dade, a expectativa de vida de 
policiais e bombeiros, segundo 
estudos, é inferior à da popu-
lação em geral. Isso significa 
que a menor longevidade é 
fato comprovado. Além das 

situações cotidianas enfren-
tadas por esses trabalhado-
res, decorrentes do crescente 
aumento da violência urbana 
e de desastres, eles se deparam 
com as estruturas de trabalho 
inadequadas”, diz um trecho 
da nota da UPM.

Cadê a verba, deputado?

Em fevereiro do ano 
passado, o deputado estadual 
Cabo Bebeto (PL) publicou em 
suas redes sociais que destinou 
uma emenda orçamentária de 
R$ 5 milhões para a reforma do 
Hospital da PM. 

A publicação, datada em 8 
de fevereiro de 2021, foi reali-
zada após um encontro de 
Bebeto com o comandante-
-geral da PM, Coronel Welling-
ton Bittencourt. Na publicação, 
o deputado anunciou a emenda 
e outras medidas como cursos 
para o aperfeiçoamento dos 
militares e reforço do policia-

mento nos bairros do Pinheiro 
e Bebedouro.

Após um ano e dois meses, 
militares afirmam que a corpo-
ração não recebeu a verba que 
o deputado prometeu desti-
nar e questionam onde está 
o dinheiro para a reforma do 
Hospital. 

O diretor de Saúde da PM, 
Coronel Silvio Brito, não se 
manifestou sobre a atual situ-
ação do Hospital e nem sobre 
o destino da verba de R$ 5 
milhões, apresentada pelo 
deputado Cabo Bebeto.

Kel Ferreti

Um dos exemplos que 
mostram a situação delica-
da da saúde dos militares é o 
cabo Kleverton Pinheiro de 
Oliveira, conhecido nas re-
des sociais como Kel Ferreti. 
O militar e empresário, que 
acumula mais de 1 milhão de 
seguidores nas redes sociais e 

aparece ostentando carros de 
luxo e produzindo conteúdo 
de entretenimento, está afas-
tado da briosa por conta de 
um laudo psiquiátrico que o 
afasta das funções militares. 

Segundo o laudo do 
médico, Ferreti sofre de um 
problema psiquiátrico e não 
está em condições de exercer 
seu trabalho, mas está livre 
para ‘curtir’ nas redes sociais. A 
grande questão é que a PMAL 
não conta com um médico 
psiquiatra no Quadro de 
Oficiais da Saúde (QOS) para 
rebater o laudo do médico 
particular. 

Até o meio do ano passado, 
Ferreti enfrentava dois proces-
sos na Corregedoria Geral da 
Polícia, mas que haviam sido 
‘paralisados’ por conta de um 
regulamento da corporação, 
que impende que o militar seja 
investigado devido ao laudo 
fornecido pelo psiquiatra.

UM ANO E DOIS MESES DEPOIS, dinheiro não chegou para a instituição.Estado
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CABO BEBETO DISSE Que destinou R$ 5 milhões em emendas para reforma do HPM e cursos  de aperfeiçoamento

Verba de emenda não chega 
para reforma de hospital da PM

Da Redação

   NO SINTEAL...

...Grupo político se reveza
há 30 anos no comando

O Sindicato dos Traba-
lhadores em Educação de 
Alagoas (Sinteal) tem viven-
ciado dias de descrédito 
junto à sua base de apoio. O 
problema enfrentado pela 
categoria se arrasta desde 
2009 e cresce exponencial-
mente em ano de eleição. 
Há quase 14 anos, Consuelo 
Correia, atual presidente 
e Célia Capistrano, e vice-
-presidente, se revezam em 
mandatos à frente da enti-
dade considerada a mais 
poderosa de Alagoas. A enti-
dade é comandada pelo 
mesmo grupo político há 
mais de 30 anos.

Atualmente, Consuelo 
Correia está em seu terceiro 
mandato. Sua última elei-
ção, em 2018, foi alvo de 
denúncias da chapa de 
oposição, que acusou em 
ação na Justiça do Trabalho, 
falta de isonomia no trata-
mento das chapas, uso polí-
tico da máquina pela Chapa 
1, vários homônimos sem 
identificação e até mortos 
na lista de votação. A eleição 
chegou a ser suspensa, e em 

meio a tantos questionamen-
tos, Correia foi reeleita para 
o terceiro mandato conse-
cutivo. Ainda na ação traba-
lhista, a chapa de oposição 
à atual gestão alegou que o 
grupo político dominante no 
Sinteal está no poder há mais 
de 30 anos. 

Tanto Consuelo Correia 
quanto Célia Capistrano 
estão confortáveis em suas 
posições no sindicato. Correia 
é servidora aposentada do 
Governo do Estado e recebe, 
mensalmente, R$ 5,681,00, de 
acordo com o Portal da Trans-
parência do Estado. O mesmo 
portal mostra, também, que 
Célia Capistrano é servidora 
inativa e recebe R$ 5,681,00, 
mensais. 

No Portal da Transparên-
cia do Município de Maceió, 
uma pequena pesquisa 
também mostra que as 
mandatárias do Sinteal estão 
“bem de bolso”. Consuelo 
Correia é servidora estatutá-
ria e recebe 3.582,99 mensais, 
enquanto Célia Capistrano 
consta  como ser vidora 
inativa e recebe 6.318,64, 
ambas não exercem suas 
funções estando a disposição 
do sindicato.

Da Redação



 O bairro do Tabuleiro do 
Martins está prestes a ganhar 
um novo Mercado Público. 
A Prefeitura de Maceió tem 
trabalhado na manutenção 
dos mercados existentes e 
criando iniciativas que vão 
gerar novos centros consumi-
dores.

Segundo o secretário 
municipal do Trabalho, 
Abastecimento e Economia 
Solidária, a proposta é levar 
produtos de qualidade ao 
maceioense da melhor forma 
possível. Carlos Ronalsa citou 
como exemplo, a proposta de 
dar uma nova finalidade ao 
Mercado do Tabuleiro.

“O Mercado do Tabuleiro 
precisa de uma grande revi-
são. Vamos transformar o 
Mercado do Tabuleiro em um 
mercado do artesanato, de 

roupas, e demais utensílios”, 
exemplificou Ronalsa.

O trabalho está sendo feito 
para transferir as bancas que 
ficam na rua para dentro de 
uma nova estrutura. Ronalsa 
explica que um novo prédio 
deve ser erguido. 

“Muitas barracas que 
ficam na feirinha são de 
permissionários do Mercado. 
Vamos construir um mercado 
novo e vamos colocar os 

permissionários que vendem 
carne, peixes, cereais, dentro 
do mercado. Isso deve gerar 
um movimento maior no 
mercado e acabar com um 
problema maior e antigo, 
que é o grande movimento 
no meio da rua”, lembrou o 
secretário.

Feiras e projeto 
itinerante
Há um projeto de instala-

ção de um mercado público 
na Cidade Universitária. Para 
a parte alta, um processo de 
cessão de terreno está em 
curso para que seja erguido o 
Mercado Público da Cidade 
Universitária. Ufal e Municí-
pio estão conversando.

“Lá são 300 feirantes, 
aproximadamente. Teremos 
uma estrutura para abrigar 
este pessoal. O projeto está na 
Sedet [Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Territo-
rial e Meio Ambiente]”, disse 
Carlos Ronalsa.

Em paralelo, a Semtabes 
confirma que há um projeto 
sendo produzido para a 
organização de uma feira no 
Rio Novo que, conforme afir-
mou o secretário, “terá um 
porte menor”.

O Paraíso do Horto e o 
Clima Bom – além do Rio 
Novo - estão no leque de 

opções para novas feiras 
livres, com o aval e organiza-
ção do Município.

Para os bairros que ainda 
não dispõem de uma feira ou 
mercado público, a Prefei-
tura de Maceió tem focado 
em levar produtos de quali-
dade para a mesa do maceio-
ense. Por meio do projeto 
de Feira Itinerante, uma 
estrutura de feira de bairro 
– compacta e prática – será 
levada de bairro em bairro, 
comercializando produtos 
adquiridos por pequenos 
produtores.

“Estamos estudando os 
locais para que possamos 
colocar essa feira. Há locais 
que não compensa ter uma 
feira permanente e, por 
conta disso, estamos dando 
contornos f inais  a  esta 
ideia, muito interessante”, 
concluiu o secretário.

SEGUNDO O SECRETÁRIO Carlos Ronalsa, a proposta é levar 
produtos de qualidade ao maceioense da melhor forma possível.Cotidiano

PROPOSTAS DA PREFEITURA estão saindo do papel e feira uma itinerante deve percorrer bairros da capital

Parte alta de Maceió ganhará 
dois mercados públicos novos

Secom Maceió
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Frutas, verduras e legumes estarão mais próximos das comunidades
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ESTILO
Se não houver ninguém para segurar sua mão, 
coloque-as NO BOLSO e continue sua caminhada.

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista social e jornalista

Sociedade com

IN DESTAQUE | 

A bela 

jornalista 

Monike Freitas, 

ilustrando a 

coluna desta 

semana.

APLAUSOS |

Passando por 

cima de vários 

artistas e 

verificados, o 

ator e cantor 

Arthur Aguiar 

venceu o 

reality BBB22 

sob o 

percentual 

de 68,94%. 

Parabéns!

TIM TIM | 

Um brinde 

+QESPECIAL 

para o empresário 

Rogério Siqueira, 

em sua mais nova 

missão no cargo de 

diretor de futebol 

da Agremiação 

Sportiva Arapi-

raquense (ASA). 

Sucesso, amigo!

BDAY | 

Empresário 

Arlison Acácio, 

leiam Touro 

Entretenimento, 

recebendo 

homenagens 

por conta de 

seu aniversário 

nesta 

segunda-feira 

(2). Felicidades, 

amigo!
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  MAIO AMARELO
Desde 2014, o Movimento 
Maio Amarelo abre o debate 
sobre prevenção de acidentes 
de trânsito com campanhas 
anuais que envolvem o poder 
público e a sociedade civil. 
A escolha do mês se deu 
porque ele é historicamente 
um marco mundial para a 
segurança no trânsito e para 
o balanço das ações realiza-
das em todo o mundo. Foi 
em 11 de maio de 2011 que 
a ONU decretou a Década 
de Ações para a Segurança 
do Trânsito, que tem como 
meta a redução de aciden-
tes de trânsito em 50%, no 
Brasil e no mundo. Também é 
realizada em maio a Semana 
Mundial de Segurança do 
Pedestre, também chamada 
de Campanha Zenani 
Mandela, em memória à neta 
de Nelson Mandela, vítima 
fatal do trânsito na África do 
Sul em 2010, com apenas 13 
anos. O amarelo faz referên-
cia à “atenção”, numa alusão 
à sinalização de advertência. 
Para este ano, o tema “Nós 
somos o trânsito” já conta 
com o apoio coordenado 
entre o Poder Público e a 
sociedade civil.

NA MÍDIA | 

A cronista bam-bam-bam de nossa 

capital alagoana Jacira Leão está 

armando para o próximo dia 27 de 

maio, nas instalações da luxuosa 

Casa Blanca, no bairro de Jaraguá, um 

festerê pra lá de chique para a cel-

ebrar a abertura dos festejos juninos 

in Maceió, leiam 15º Arraiá by Jéssica.

  IR para o idoso
Prorrogando para o próximo dia 31 de maio, o 
prazo final para entrega da declaração de ajuste 
anual do Imposto de Renda, que tem como base 
os rendimentos obtidos no ano de 2021, a Receita 
Federal também oportunizou a possibilidade 
dos declarantes (pessoa física e pessoa jurídica) 
destinar parte do imposto devido para os fundos 
sociais. A pessoa física que faz a declaração do IR 
pelo modelo completo pode destinar até 3% do 
imposto devido para o Fundo do Idoso. O proce-
dimento é feito na hora de declarar, o próprio 
sistema calcula, na hora, o valor máximo que o 
contribuinte pode doar e o contribuinte não arca 
com nenhum custo do próprio bolso. Já a pessoa 
jurídica (empresas) pode deduzir 1% do imposto 
para este fim. A parte destinada do imposto vai 
para projetos educativos, culturais, desportivos e 
assistência social do município do contribuinte. É 
bom ressaltar que os valores destinados e recebi-
dos por meio dos fundos são alvo de fiscalização 
da Declaração de Benefícios Fiscais, do Ministé-
rio Público do Estado e também do Tribunal de 
Contas. O ato da doação solidária é importância 
por que será um ganho significativo para a socie-
dade, uma vez que, a partir dessas deduções, as 
instituições recebem mais recursos, que viabilizam 
a manutenção e até a ampliação do atendimento.

  Pertencimento Eleitoral
Contextualizado na coluna anterior de forma 
genérica, o pertencimento idoso teve uma 

repercussão motivadora já esperada por nós, pelo 
vanguardismo e ineditismo que o tema oferece. 
Na coluna passada nos detemos a falar sobre o 
significado, tipos, como é adquirido e como é 
desenvolvido socialmente. Falamos também 
dos dois principais desdobramentos do perten-
cimento idoso: o despertencimento e o auto-
-despertencimento geronto. Como estamos nas 
vivências eleitorais preliminares, a pessoa idosa 
é uma vítima histórica e sofre influência cotidia-
namente ferrenha de atitudes, planos e proje-
tos para o despertencimento eleitoral, vamos 
retomar o assunto. Para o reduzido número de 
estudiosos neste assunto, o despertencimento 
eleitoral idoso começou a ganhar forma a partir 
do então crescimento da população idosa. Com 

o aumento do número de idosos nasceu a geria-
tria e a gerontologia para estudar, caracterizar 
e cuidar do grupo. Paralelo às ciências especia-
lizadas e às vivências populares, o empirismo 
contracenou para fundamentar o conhecimento 
científico. Uma das principais hipóteses levan-
tadas para a efetivação do despertencimento 
eleitoral idoso, deriva da conjuntura de valoriza-
ção dos princípios morais e éticos da maioria dos 
parlamentares. Onde foi criada uma cultura que 
o meio é sujo, nojento, imoral, etc., acometendo 
um processo de despersonalização e despersoni-
ficação senil. Outro processo de despersonaliza-
ção destacado pelos estudiosos é a ideia de falsa 
benevolência que o idoso, a partir dos 70 anos, 
não é obrigado a votar.

ESPECIALISTAS ACONSELHAM que o uso de máscaras ainda é importante para 
conter a variante ômicron, protegendo inclusive quem ainda não pode se vacinar. 

   Francisco Silvestre   |  silvestreanjos@bol.com.br

Jornalista e gerontólogo

Poder Grisalho

  Sentimento de firmeza
Quem pensou que as badalações das folias carnavalescas “fora de época” e que as pré-campanhas 
políticas antecipadas iriam tirar o foco dos idosos para as vacinações, se enganou! Pelo menos esta é 
a sensação, que este humilde espiador geronteiro vem testemunhado nestes últimos meses. Alguns 
poucos idosos eufóricos e irreverentes até ensaiam o grito sufocante emitindo que a pandemia já 
acabou, embalados pela sua retomada, excitada e despreparada. Acreditamos que uma cultura vaci-
nal foi semeada e agora com a 4ª dose de reforço contra covid-19 e vacinação contra a influenza, esta-
mos colhendo frutos. Mesmo com o fim da obrigatoriedade do uso das máscaras (em alguns estados 
e municípios o uso é obrigatório para ambientes fechados; é bom conhecer a lei local), especialistas 
aconselham que o uso de máscaras ainda é importante para conter a variante ômicron, protegendo 
inclusive quem ainda não pode se vacinar. Para alguns grupos de risco, o fim do uso do equipamento 
de proteção é ainda menos indicado. As pessoas que ainda vão precisar manter o uso das máscaras 
mesmo que quando não houver obrigatoriedade, são os imunossuprimidos, pessoas com comorbi-
dades, idosos, não vacinados, profissionais da saúde e outros profissionais, etc.



NO SETOR DE SERVIÇOS, todos os subsetores tiveram variação positiva.Mercado

O Governo de Alagoas 
divulgou os dados consoli-
dados referentes à estimativa 
anual de 2021 para o Produto 
Interno Bruto (PIB), que 
aponta um crescimento de 
7,7% em relação ao mesmo 
período do ano anterior. O 
resultado foi motivado pelas 
variações positivas em todos 
os setores: Agropecuária 
(6, 8%), Indústria (12,8%) e 
Serviços (7,1%) , e apontam 
a recuperação da economia 
após a forte queda provocada 

pelos efeitos da pandemia.
Apresentados durante 

coletiva de imprensa, reali-
zada na sede da Secretaria 
de Estado do Planejamento, 
Gestão e Patrimônio (Seplag), 
os dados apontam ainda que 
no acumulado do ano 2020-
2021, período mais intenso 
das medidas restr it ivas 
frente à pandemia, o Estado 
de Alagoas registrou maior 
crescimento em comparação 
com os estados que realizam 
o cálculo de sua economia 
trimestral e anualmente.

“Estes números são muito 
esperados para olharmos o 

que aconteceu no passado 
e, com base nisso, os analis-
tas podem antecipar o que 
pode acontecer neste ano de 
2022. É preciso pontuar que 
Alagoas, no ano passado, foi 
o estado brasileiro que teve 
o maior percentual de cresci-
mento de empregos formais, 
relativamente no país, e 
apresentou bons números 
em setores como a indústria, 
serviços e o setor agropecuá-
rio. A performance foi muito 
acima da média” enfatiza o 
secretário do Planejamento, 
Fabrício Marques.

De acordo com os dados, 

o setor da agropecuária 
demonstrou variações posi-
tivas, especialmente nas 
lavouras de cana-de-açúcar, 
principal produto do Estado, 
que vem crescendo e contri-
buindo para a alavancagem 
do setor no período anali-
sado, segundo dados do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Em relação ao setor 
industrial, o destaque foi o 
crescimento nos subsetores: 
indústria de transformação; 
construção e eletricidade; 
gás, água, esgoto, ativida-
des de gestão de resíduos e 

descontaminação, que obti-
veram crescimento estimado 
de 12,5%; 12,4% e 18,4%, 
respectivamente.

Já o setor de serviços 
conseguiu se recuperar, pois 
com a flexibilização das medi-
das de contenção da pande-
mia, todos seus subsetores 
variaram positivamente.

O superintendente de 
Produção da Informação e 
do Conhecimento da Seplag, 
Robson Brandão, pontua 
que a estimativa trimestral 
acumulada para o ano 2021 
demonstra uma tendência da 
economia. 

NO ACUMULADO COM 2020 Houve maior crescimento em comparação com os que fazem cálculo trimestralmente e anualmente

Alagoas tem crescimento de 7,7% do PIB, em 2021
Antonio Archangelo 

Ascom Seplag
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TIVE A SORTE E O PRIVILÉGIO de poder ter uma historinha particular sobre esse 
artista, que cativava a todos pela singeleza, pureza d’alma e essência musical.

   Màcleim   |  macleim@hotmail.com

Colunista

Depois do Play

  Do Eito ao Caldo da Rabeca
O Selo Sesc, cujo objetivo maior é registrar o que de 
melhor é produzido na área cultural do país, deu 
vida ao projeto do músico suíço Thomas Rohrer 
com o Mestre, natural de Joaquim Gomes, Nelson da 
Rabeca. Thomas Rohrer, que também é rabequeiro e 
saxofonista, tem como foco do seu trabalho a impro-
visação livre, fundamento que encontramos muito 
presente no álbum ‘Tradição Improvisada’, lançado 
pelo referido selo. Já o agora saudoso Mestre Nelson 
da Rabeca dispensa maiores apresentações.
Contudo, quero abrir um parêntese para uma 
pequena digressão sobre o senhor Nelson dos Santos, 
que aos 54 anos desejou ser músico e pouco tempo 
depois se tornou Nelson da Rabeca, aqui e alhures. 
Embora, certamente no céu, ele ainda é um dos 
mestres com o título de Patrimônio Vivo de Alagoas, 
um ícone da nossa cultura popular, cuja história 
e origem, como cortador de cana, todo mundo 
conhece de cor e salteado. Porém, em determinado 
momento, tive a sorte e o privilégio de poder ter uma 
historinha particular sobre esse artista, que cativava 
a todos pela singeleza, pureza d’alma e essência 
musical. 
Ocorre que fui o primeiro a fazer uma matéria de TV 
com o então desconhecido Nelson da Rabeca, após 
ter lido uma matéria no jornal Gazeta de Alagoas 
sobre um senhor que tocava e vendia rabecas na 
Praia do Francês. Era começo dos anos 90 e eu produ-
zia um programa sobre turismo (Satelitur), para a já 
extinta TV Alagoas. Lembro-me bem que não foi fácil 
localizar a sua residência e depois de muito pergun-
tar soubemos que ele morava em um sítio distante 
alguns quilômetros do centro de Marechal Deodoro.
Fizemos a entrevista e mostramos o processo de 
fabricação de suas rabecas, tudo sob a sombra 
generosa de uma frondosa árvore, que lhe servia de 
oficina e varanda da casinha de taipa e chão batido. 
Esse foi o lado prático e objetivo da matéria, porém o 
que me tocou profundamente foi o lado humano, o 
empirismo rudimentar daquele homem meigo e sua 
história de vida. Um homem que fora tocado pelos 
deuses apolíneos, porque o destino havia reservado 
uma mudança. Para ele, tardiamente; para todos nós, 
a tempo do merecido reconhecimento e de termos 
a noção do quanto a simplicidade, candura e até 
mesmo a inocência podem significar veracidade ao 
imo musical de um homem que ia buscar na alma o 
que produz e nos contempla. 

Integridade
O álbum ‘Tradição Improvisada’ não poderia fugir 
a essa premissa, posto que o universo musical do 
Mestre Nelson da Rabeca, em seu cerne minima-
lista, não estaria íntegro sem a verdade absoluta da 
musicalidade áspera, porém doce, “inlapidável”, 
porém pulcra, de sua natureza. E integridade é tudo o 
que ele era e transparecia ser! Nas 23 faixas do álbum, 
entre falas e músicas do mestre, estão implícitas as 
influências amalgamadas da cultura nordestina 
atávica aos povos árabes, mouros e a toda penín-
sula ibérica. Até mesmo nos contrapontos criados 
pelas participações de Thomas Rohrer (rabeca e sax 
soprano), Panda Gianfratti (percussão) e Célio Barros 
(rabecão e trompa), essas características e influências 

não se alteram e são absorvidas genuinamente pelos 
músicos, que se deixam guiar e respaldam o saber 
popular do Mestre da rabeca moldado por si mesmo.     
Nesse álbum, pela primeira vez, acontece o prota-
gonismo puro de Dona Benedita (viúva do Mestre 
Nelson), coisa que para quem acompanha sua traje-
tória um pouco mais de perto, sabe que ela sempre 
almejou tê-lo. Com seu canto carpideiro de beatas, 
de timbre agudamente áspero e rascante – que me 
remete aos cantadores da feira de Murici –, Dona 
Benedita assume o seu protagonismo em duos com 
a rabeca do seu companheiro de vida. Ela canta as 
letras de sua lavra com tamanha força expressiva, que 
em alguns momentos ambos chegam a criar texturas 
quase heterofônicas.
Como que para deixar bem claro esse protagonismo 
merecido, logo após a primeira faixa do álbum – uma 
fala do Mestre Nelson em que ele diz: “A gente precisa 
ter um gravador em casa... o gravador é que nem um 
professor, ele ensina a gente a fazer a tocada” –, Dona 
Benedita abre a faixa seguinte, ‘Rabequiê / Pense 
Meu Filho’, dizendo: “Essa música é da autoria da 
Benedita, esposa do Nelson da Rabeca!”. E, como se 
necessário fosse, demonstra todo carinho e admira-
ção pelo homem que também mudou a sua vida. E 
canta: “Como é bonito ver Nelson da Rabeca tocar / 
Nelson da Rabeca ele é um homem simples / Mas ele 
é inteligente e todo mundo dá valor / Ele viajou para 
o Brasil inteiro / Ele foi pro estrangeiro e pro Brasil ele 
voltou”. Assim, revela uma verdade sincera, perceptí-
vel até mesmo pela audição mais displicente. 

Atmosfera Hitchcockiana
Daí por diante encontraremos tudo o que nos sugere 
o título ‘Tradição Improvisada’.  Desde o que parece 
ser uma rabeca distorcida, porque foi gravada em um 
celular, passando por captações feitas com um grava-
dor portátil Zoom H4, outras feitas em apresentações 
ao vivo, até chegar às faixas sonoramente melhor 
captadas em estúdio. Essa é a parte técnica do áudio, 
onde ouviremos várias gravações caseiras, com todo 
tipo de ruídos e interferências sonoras, sem absoluta-
mente diminuir ou relativizar em nada a importância 
estética desse trabalho. 
Se a tradição está na parte que coube ao mestre 
Nelson da Rabeca, Dona Benedita e as criações de 
ambos, a improvisação coube ao músico Thomas 
Rohrer propô-la em performances com o mestre 

Nelson da Rabeca. Em algumas faixas, como ‘Segredo 
das Árvores’, ‘Segundo Silêncio’, ‘Briga das Rabecas’ 
e ‘Improviso’ (esta com a participação de todos os 
músicos), eles criaram uma atmosfera de trilhas 
sonoras, com temas de leitura erudita/pós-moderna, 
que seriam perfeitos para filmes tencionados, tipo 
hitchcockianos.   

Renovação 
Sem dúvida, esse disco é uma grata surpresa para 
quem imaginava que a cada novo trabalho do Mestre 
Nelson da Rabeca teríamos apenas mais do mesmo. 
Nada melhor para conceituar a importância desse 
álbum do que a fala do próprio Mestre: “A gente 
nunca tá “aprendido” para tocar. A gente tem que ir 
renovando a tocada que é para não ficar somente 
naquilo, quando pensar que não, lá ele já sabe o que 
aquela pessoa vai tocar e a pessoa já vai tocando uma 
coisa mudada”. 
Daquele primeiro contato, à sombra da frondosa 
árvore, lembro-me, como se fosse hoje, quando 
questionei a afinação diferente das rabecas fabrica-
das pelo Mestre. Então, ele, com aquele jeito doce 
e simples no falar, disse-me: “Se sou eu quem faz a 
rabeca, também faço a afinação que eu quiser!”. Ali, 
naquele exato momento, Mestre Nelson da Rabeca, 
ao mesmo tempo, me dizia sobre a importância de 
acreditarmos no que propomos e fazemos. Portanto, 
o álbum ‘Tradição Improvisada’, com todo o seu 
experimentalismo revigorante, é uma bela lição 
de vida de um veterano artista, que não parecia 
acomodado e resistia à homogeneização da música 
pela indústria cultural. Um artista que não parava 
de esculpir rabecas e tecer temas e sons, que viajam 
pelo mundo e atraem parcerias proativas como a 
de Thomas Rohrer. De onde estiver agora, Mestre 
Nelson, nos guie!

No +, MÚSICABOAEMSUAVIDA!!!
Mácleim (28/04/2022)

SERVIÇO
Tradição Improvisada, Nelson da Rabeca e Thomas 
Rohrer
Disco físico: à venda nas lojas da rede Sesc
Preço: R$ 30
Plataformas de Streaming: Spotify, Deezer, Google 
Play Music e Apple Music
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AS PESSOAS PERCEBEM que há a necessidade da proteção do patrimônio.                                

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro
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  JARAGUÁ Corretora de  
Seguros completa 29 anos! 
Conheça nossa trajetória
Entenda como nos especializamos no Mercado 
Segurador Brasileiro, oferecendo um serviço perso-
nalizado e de qualidade para nossos clientes.
 Já parou para pensar na quão significativa pode 
ser a trajetória de uma empresa? A criação de uma 
instituição envolve diversas questões, que vão muito 
além da administração financeira. Talvez, um dos 
pontos mais importantes e complexos seja o fortale-
cimento de uma cultura baseada em princípios, que 
envolvem não só os colaboradores, mas também os 
clientes e parceiros.
Por isso, quando paramos para pensar na JARAGUÁ 
Corretora Seguros, sentimos um orgulho enorme!
Esses 29 anos de história nos trouxeram inúmeras 
experiências e a certeza de que estamos no caminho 
certo. Hoje em dia, está mais que evidente que o 
mercado segurador é bem-sucedido. Apesar de todos 
os desafios do ramo, algo é certo: a percepção das 
pessoas de que existe uma necessidade de proteção à 
vida e ao patrimônio.
Ao longo deste texto, você vai conhecer um pouco 
mais sobre o nosso trabalho, objetivos e diferenciais. 
O mais importante é que vai entender como tudo isso 
reflete nos nossos resultados e prospecção de futuro!
Um pouco da nossa história…
A JARAGUÁ Seguros atua desde 1993, oferecendo 
uma gama de serviços, todos em acordo com a 
necessidade de cada cliente. Para você ter uma ideia, 
somos especialistas em seguros: auto, acidentes 
pessoais para motoboys, estagiários e passageiros,  
negócios públicos, residenciais, saúde, condomínio,  
entre muitos outros.
Durante todo esse caminho tivemos a felicidade de 
sermos reconhecidos por nossas qualificações e servi-
ços, a exemplo do 1º lugar em venda de seguro para 
estagiários (2011, 2012,2013,2014 e 2015) no programa 
Sou + Você da Capemisa e do grupo Porto Seguro 
como Melhor Corretora Regional (2013, 2014 e 2015), 
Prêmio Amigo do Seguro em 2015, entre outros.
Lembra que comentamos sobre a importância dos 
valores empresariais? Não conseguiríamos tudo isso 
sem levar à sério as nossas missões. Entre elas, pode-
mos citar algumas:

  Nossa Visão
Ser a melhor opção em gerenciamento de riscos, 
seguros e previdência, reconhecida nacionalmente 
e totalmente integrada ao cliente, facilitando seu 
trabalho como uma extensão do departamento de 
seguros e riscos.

  Nossa Missão
Oferecer aos clientes uma efetiva consultoria em 
seguros, utilizando práticas e soluções inovadoras 
que atendam às necessidades específicas, solucio-
nando problemas e minimizando riscos, com um 
atendimento personalizado e diferenciado.

NOSSOS VALORES

  Cliente
Buscamos a excelência em nossos serviços, ofere-
cendo um atendimento diferenciado que visa a plena 
satisfação do cliente.

  Ética
Trabalhamos de forma transparente, prezando pela 
ética nos negócios e pelo respeito mútuo da empresa 
aos seus clientes internos e externos.

  Foco no Crescimento
Praticamos a melhoria contínua dos serviços presta-
dos, buscando sempre conquistar negócios desafia-
dores e rentáveis.

  Ambiente de Trabalho
Proporcionamos um ambiente organizacional agra-
dável, de maneira que o trabalho em equipe, a troca 
de ideias e a solução de problemas aconteçam de 
forma natural e amigável.

  Existe um caminho 
ainda mais excelente!
Aqui, na JARAGUÁ Seguros, levamos muito à sério a 
busca pela inovação.
Estamos sempre analisando e otimizando os proces-
sos para, não só conseguirmos novas oportunidades, 
como também manter a qualidade dos serviços. Isso 
quer dizer que estamos de olho no futuro, sem esque-
cer das principais obrigações.
Para exemplificar concretamente essa questão, vale 
citar dois dos nossos serviços que apresentam dife-
renciais de mercado. Um deles é o Seguro Estagiário, 
uma exigência legal que vai em conformidade à Lei 
do Estágio (11.788). Nesse serviço, oferecemos cober-
tura para morte acidental, invalidez permanente 
total ou parcial por acidentes e gastos com médicos e 
hospitais, decorrentes de acidentes.
O outro é Seguro de Acidentes Pessoais de Passagei-
ros (APP) oferece tranquilidade aos usuários de trans-
porte público e particular, garantindo indenização ao 
motorista e passageiros de veículos segurados.
Como você pode perceber, atuar com seguros exige 
muita experiência e seriedade! Portanto, além de 
toda a estrutura, contamos com uma equipe enga-
jada e preparada para prestar o suporte necessário. 
Particularmente, esse é um dos nossos pontos fortes: 
atuamos junto de pessoas que acreditam na nossa 
missão e colocam o compromisso de oferecer segu-
rança aos clientes em primeiro lugar.
Bom… sabemos que a JARAGUÁ tem muito cami-
nho pela frente e estamos mais que preparamos para 
fazer com que essa história perdure por mais tempo. 
E lá vamos nós:
Rumo aos 30!



  É diferente 
no CSA?
Claro que não. A campanha 
está aí para que tiremos as 
conclusões. Três jogos, dois 
empates e uma derrota. 
Junto com o CRB, está na 
zona do rebaixamento, 
mesmo que seja muito cedo 
para se falar ou escrever 
sobre isso. O CSA empatou 
com o Ituano (fora), o Bahia 
(casa) e perdeu para o Brus-
que, seu último jogo. Dizer 
que o CSA tem um pouco 
mais de padrão de jogo não 
ajuda em nada a linha de 
raciocínio, quanto a melho-
rar seu futebol.

  Vencem 
ou perdem?
Continuando do jeito que 
estamos vendo, perdem. O 
CRB vai até Porto Alegre para 
enfrentar o Grêmio, favori-
tíssimo no jogo. Vem de duas 
vitórias e quer continuar 

vencendo. O CSA vai receber 
o Sport, que também vem 
bem, está no G-4 e recente-
mente eliminou CSA e CRB 
em confrontos diretos na 
Copa do Nordeste. Como 
palpite é isso aí: os dois 
perdem, mas torço para estar 
enganado.

  Decisão 
no domingo
Além do jogo de sábado, o CSA 
volta a campo no domingo. 
Com um time alternativo, 
vai enfrentar o Cruzeiro, de 
Arapiraca, no jogo da volta na 
seletiva para a terceira vaga da 

Copa do Brasil 2023. No jogo 
de ida, o CSA venceu por 2 a 
1. Por isso, tem a vantagem 
de jogar pelo empate. Uma 
derrota por um gol de dife-
rença, a decisão vai para os 
pênaltis. Para o Cruzeiro só 
uma vitória por dois gols ou 
mais de diferença interessa.

PRESIDENTE DESTACA organização e planejamento para a temporada.Esportes

Depois de muito tempo, 
o povo de Arapiraca voltou a 
sorrir novamente. E falando 
assim, parece até propaganda 
de obras no município, ou 
melhoras na infraestrutura. 
Mas, na verdade, a alegria é 
pelo principal time da cidade. 
O ASA voltou a uma final de 
Campeonato Alagoano depois 
de 10 anos. Além disso, vive 
uma ótima fase também na 
Série D do Brasileiro. 

De s d e  o  c o m e ç o  d a 
temporada, o time alvinegro 
tem apenas seis derrotas, e 
uma delas foi nos pênaltis, na 
semifinal da Copa Alagoas. 
Números bons, de um time 
que se não era tido como tão 
bom assim, encaixou e surpre-
endeu a quem duvidou. 

“Organização e plane-
jamento”. Esse é o segredo 
para o bom desempenho do 
Fantasma até aqui, segundo 
o presidente do clube, Higor 

Rafael. O jovem advogado 
assumiu o cargo em novembro 
do ano passado e encontrou 
um cenário caótico. Apesar 
do título da Copa Alagoas, a 
temporada 2021 do ASA se 
resumiu a esta competição. 
Além das dívidas e dos proble-
mas judiciais do clube, dentro 
de campo as coisas também 
não andavam. 

Já querendo fazer dife-
rente, o planejamento para 
2022 foi outro. “Quando assu-
mimos o clube o primeiro 

passo foi estabelecer um limite 
para contratações e buscar no 
mercado jogadores experien-
tes mesclado com a vontade 
de alguns jovens. Vamos conti-
nuar com os pés no chão que o 
trabalho está só começando”, 
disse o dirigente.

E no Campeonato Alago-
ano, esse planejamento surtiu 
efeito. A última vez que o ASA 
entrou em campo para um 
final da competição tinha sido 
em 2012. Tudo bem que na 
decisão as coisas não foram 

tão positivas para o time de 
Arapiraca. Mas o bom desem-
penho, sobretudo na primeira 
fase, parecia já ser uma previ-
são dos índices do clube. 
Mesmo sem conseguir ser 
campeão, o Alvinegro colocou 
três representantes na sele-
ção do campeonato: o volante 
Fidélis, o meia-atacante 
Anderson Feijão [principal 
nome do time e do campe-
onato] e o atacante Júnior 
Viçosa. Além deles, o também 
atacante Xande foi escolhido 
como jogador revelação.

O triste episódio que acon-
teceu no jogo de volta da final, 
em que Feijão deixou o campo 
sentindo muitas dores no 
tornozelo, terminou em choros 
por parte do camisa 10. Uma 
dividida muito forte que acabou 
tirando o melhor jogador da 
competição [eleito por votação] 
do último jogo, mas não dos 
“holofotes” do futebol alagoano. 

Feijão ainda não atuou 
pela Série D, mas os compa-
nheiros dele têm representado 

bem dentro de campo. Até 
o fechamento desta edição, 
o ASA liderava o Grupo 4 da 
competição com seis pontos e 
100% de aproveitamento. 

Mas,  apesar do bom 
começo, o presidente disse 
que é preciso ter os pés no 
chão. Segundo ele, os obje-
tivos do elenco são dividi-
dos por etapas: a primeira é 
passar de fase. Já a segunda é 
ascender no futebol brasileiro. 
“Vamos um passo de cada 
vez. Primeiro a classificação 
e depois pensar no acesso”, 
disse Higor. 

E para ter resultados positi-
vos, é preciso também resolver 
as dívidas trabalhistas e entra-
ves judiciais que atrapalham o 
clube. “O passivo do ASA ainda 
é muito grande. Mas com um 
trabalho formiguinha e com a 
ajuda de alguns conselheiros 
e diretores estamos fazendo 
acordos em processos que 
não encontram abrangido 
pelo Ato Trabalhista”, finalizou 
o presidente do Fantasma.

BOA CAMPANHA NA SÉRIE D Já faz equipe pensar em acesso à Série C; torcida está animada com o time

ASA volta a dar alegria à 
sua torcida com rendimento
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SEM DESCULPAS: Time do CRB precisa melhorar urgentemente.

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  A culpa é da chuva
Já ouvi todo tipo de desculpa para justificar uma fase ruim no futebol. A mais recente foi do 
técnico Marcelo Cabo, do CRB, que após a derrota para o Náutico, no estádio Rei Pelé, disse 
que a chuva atrapalhou o time que estava muito bem na partida. Não é verdade. A chuva 
foi volumosa, mas durou coisa de 15 minutos, quando uma partida tem 90 minutos, mais o 
tempo de acréscimo dado pelo árbitro. E, com chuva ou sem chuva, o CRB já não estava bem 
no jogo. Então: melhorar o quê?
É impressionante como o profissional que tinha de ser um exemplo não consegue assumir 
os seus erros e assumir, também, que o time não vem jogando bem. Em três jogos, o CRB 
empatou um, contra o Vasco da Gama, e perdeu os outros dois, para a Ponte Preta e para 
o Náutico. A equipe principal e mais um bom número de jogadores reservas ficaram trei-
nando, em Recife, para enfrentar neste sábado o Retrô, na decisão do Campeonato Pernam-
bucano.
Separando uma boa parte do jogo diante do Vasco da Gama, quando até merecia ter saído 
como vencedor, qual foi o bom futebol visto pelo Cabo nas partidas contra Ponte Preta 
e Náutico? No CRB todos estão se enganando, desde o presidente Mário Marroquim, 
passando pelo executivo de futebol Thiago Paes, o técnico Marcelo Cabo e sua comissão de 
analistas, até por alguns jogadores, os chamados mais experientes. Vai ser preciso mudar e 
jogar muito para ficar mais ou menos.

Thiago Luiz
Estagiário

l A alfinetada inicial de hoje é 
mais positiva do que negativa, 
se é que existe isso. Elogios para 
ASA e CSE na disputa da Série D 
do Brasileiro. Mais até para o ASA 
que venceu seus dois jogos e é o 
líder de seu grupo; 
l Por outro lado, com uma 
campanha mediana, o CSE 
empatou suas duas partidas, 
mas deixou uma boa impressão 
no último jogo, em Palmeira dos 
Índios, quando empatou em 3 a 
3, e podia até sair com a vitória 
diante do Jacuipense da Bahia. 
ASA e CSE continuam se refor-
çando e prometem muito mais;
l Agora, uma alfinetada de 
verdade. A torcida do CRB está 
numa bronca com a diretoria 
que não tem tamanho. É que 
o clube contratou alguns 
jogadores ainda inexperientes 
e as cobranças não param. Na 
derrota contra o Náutico, a 
torcida vaiou e ensaiou um “fora 
Marroquim”. Não acho que tenha 
que ser por aí;
l Dirigentes de CRB e CSA 
foram buscar no mercado o que 
tinha disponível. Por acreditar 
na formação de seus grupos 
no início da temporada, eles 
acharam que estava tudo indo 
bem, mas não é verdade. Como 
a janela de contratações está 
fechada até 18 de julho próximo, 
é necessário engolir seco e rezar. 
Não tem outra coisa a fazer.

  ALFINETADAS...
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TREINADOR JOTA GUERREIRO VAI 
Ajustando o time aos poucos e trabalho tem dado resultados positivos



CELEBRANDO

Mariana Ferro é especialista em 

fisioterapia pélvica e, para ajudar 

mais mulheres, há três anos ela se 

aventurou no empreendedorismo. 

Hoje ela celebra os três anos de 

sucesso do Centro de Reabilitação 

Pélvica Mariana Ferro.

BARBIE QUEEN

Em homenagem aos 70 anos de 

reinado da Rainha Elizabeth II, a Mat-

tel acaba de lançar uma Barbie com 

o rosto da monarca, com direito a 

figurino inspirado no que ela usou no 

dia do seu casamento. O lançamento 

aconteceu no dia em que a Rainha 

Elizabeth II completou 96 anos. 

VAI TER GALOPE!

O Conversa Botequim dá o start nas 

prévias de “São João” na próxima sex-

ta-feira (06), com o lançamento do 

show exclusivo “Toninho no Galope”. 

A noite terá ainda trio pé-de-serra e as 

meninas da @garotasertaneja. 
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CELEBRAR A VIDA, o sucesso e as novidades sempre é uma alegria para o coração.

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalhaí

10 a 7 de maio     |     2022 11O DIA Alagoas

HOJE E AGORA

Vitor Buarque reuniu as embaixadoras da Rommanel Alagoas para o lançamento 

da coleção “Hoje e Agora”, assinada pela apresentadora Ana Hickmann. Inspirada 

pela relação entre vida e tempo, a coleção brinca com a fluidez das formas, com 

uma proposta leve e orgânica, e celebra o que há de mais importante: o presente. 

MARISA MONTE

Na próxima terça-feira (03), Marisa Monte apresenta o show da turnê “Portas”, 

no palco do Teatro Gustavo Leite. Além das canções do novo álbum, o repertório 

do show destaca os momentos importantes da carreira de mais de três décadas 

da cantora e compositora. A produção local é de @suechamuscaoficial.  

VERSÃO DENTISTA

Julia Cantino Salgueiro é um bom exemplo da multifacetada rotina de uma 

mulher e de quantos personagens vivemos durante um dia. Ela acorda esposa 

e mãe, veste o figurino da academia, volta como empresária e, com o uniforme 

preferido, vive sua versão dentista. 

TURISTANDO

O jornalista Márcio Freire veio curtir suas férias em Maceió. E, claro, ele não 

poderia voltar sem a foto oficial na cadeira gigante da orla da Ponta Verde.



A p ó s  u m  p r i m e i r o 
trimestre lento, as vendas 
de automóveis finalmente 
mostraram alguma reação 
na primeira quinzena de 
abril. Até o dia 14, eram 73,9 
mil novos veículos cadastra-
dos, entre sedãs, comerciais 
leves, caminhões e ônibus. 
O número subiu 13,5% em 
relação à primeira quinzena 
de março, segundo dados do 
Renavam. Com esse resul-
tado, o número médio de 
placas por dia de trabalho 
foi de 7.300 em 10 dias de 
trabalho em duas semanas. 
Essa taxa é superior às 6.600 
unidades/dia registradas ao 
longo de março. Se as vendas 

de carros continuarem nesse 
ritmo na segunda quinzena 
de abril, o setor deve atingir as 
130 mil placas que a indústria 
de distribuição de automó-
veis espera para este mês. Se 
a tendência de vendas fortes 
continuar, o mercado estará 
em linha com as expectativas 
da Anfavea, associação que 
representa as montadoras 
instaladas no Brasil. Desde 
o início do ano, esperava-se 
que a demanda fosse fraca no 
primeiro trimestre, seguida 
de uma melhora gradual nos 
meses seguintes, segundo o 
grupo. Outro fator que pode 
afetar o aumento dos níveis 
de vendas é a redução do IPI, 

o Imposto sobre Produtos 
Industrializados. Os impos-
tos sobre carros caíram 
18,5%, o que pode significar 
uma queda de 1% a 4% nos 
preços dos carros. Mesmo 
assim, o governo prometeu 
novos cortes de impostos 
que podem colocar muitos 
clientes em espera até que 
as isenções sejam realmente 
implementadas. Apesar da 
melhora no período de duas 
semanas, a própria Anfavea 
admite que a situação está 
um pouco ruim. A escassez 
persistente de semiconduto-
res para fabricar carros tem 
impedido as empresas de 
fornecer revendedores.

A iniciativa da Fiat chega 
com muitas facilidades. A 
entrada pode ser um carro 
usado da marca, variando 
de 30% a 50% do valor do 
zero-quilômetro. O prazo 
de pagamento vai de 24 a 48 
meses, sendo de 23, 35 ou 
47 parcelas fixas e mais uma 
ao final do contrato, que 
pode variar de 30% a 50% do 
montante financiado. Para 
efeito de comparação, as 
parcelas do plano Giro Fiat 

chegam a ser até 32% meno-
res que um plano de financia-
mento comum. Dependendo 
do prazo de financiamento 
escolhido, por exemplo, 36 
meses, o cliente vai pagar no 
Giro Fiat 35 parcelas + uma 
parcela final, que varia de 
20% a 50% do valor finan-
ciado. É no momento da 
quitação da parcela final que 
entra a Recompra Garantida. 
O cliente terá uma ótima 
avaliação do seu usado e, 

com a venda desse modelo 
para a concessionária, vai 
utilizar esse valor para quitar 
a parcela final e, com a sobra, 
dar de entrada em um novo 
veículo Fiat zero-quilôme-
tro, por meio de um novo 
financiamento do programa 
Giro Fiat. É como se o cliente 
pagasse a entrada uma única 
vez e nas próximas trocas 
utilizasse o seu próprio semi-
novo para adquirir um novís-
simo Fiat.

Spin amplia opções de 
versões com sete lugares
Quem busca um carro 
acessível com mais espaço 
para o transporte de 
pessoas ou de bagagens 
encontra no Spin a melhor 
escolha. Por isso tem 
sido o automóvel de sete 
lugares mais vendido na 
última década e o detentor 
do título de maior porta-
-malas do segmento. Para 
a linha 2023, o modelo da 
Chevrolet ganha novas 
versões e evoluções em 
acabamento que deixam 
o produto ainda mais atra-
tivo. A primeira novidade 
é uma configuração mais 
acessível com sete assen-
tos.

MINI John Cooper Works 
está de volta as 24 horas de 
Nürburgring após 10 anos
A MINI está de volta ao 
inferno verde! O MINI 
John Cooper Works foi 
confirmado na próxima 
edição da lendária prova 
de 24 horas de Nürbur-
gring após 10 anos fora da 
disputa. A marca estará, 
juntamente com a Bull-
dog Racing, na disputa 
da prova de resistência 
mais impressionante do 
planeta, competindo na 
categoria SP3T. O projeto 
de retorno às pistas 
começou em setembro 
de 2020, quando a Bull-
dog Racing começou as 
mudanças no JCW para 
a corrida. Em relação ao 
modelo de rua, a versão de 
corrida recebeu peque-
nas mudanças. O motor 
2.0 TwinPower Turbo 
é o mesmo do modelo 
Countryman, rende 306cv 
e 450nm de torque, e está 
acoplado a transmissão 
automática Steptronic de 
8 velocidades. Por dentro, 
além de perder quase 
todos os acabamentos e 
revestimentos para alívio 
de peso, o modelo de 
corrida ganhou um roll-
cage, item obrigatório em 
carros de competição e de 
suma importância para a 
segurança do piloto.
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LUZ NO FIM DO TÚNEL: há uma grande possibilidade na retomada das vendas 
de veículos no Brasil. Estudos demonstram que o segundo semestre de 
2022 possa ser um termômetro na alavancada das vendas do setor.
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   Igor Pereira   |  igor93279039@hotmail.com

Jornalista
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Nova Yamaha 
Crosser abs
A Crosser ABS evoluiu. 
A moto mais completa 
e inovadora da catego-
ria está mais moderna, 
ganhou novo conjunto 
óptico, nova lanterna 
traseira em Led, novo 
painel totalmente digital 
e ainda uma tomada 12 
volts junto ao guidão. 
Juntamente com as 
mudanças que deram à 
nova Crosser um visual 
ainda mais atraente e 
tecnológico, estão todas as 
qualidades que a torna-
ram uma referência em 
agilidade, durabilidade, 
economia e conforto. A 
Crosser está disponível 
em duas versões, S e Z. 
A versão S traz um estilo 
mais urbano, com o para-
-lama baixo, próximo 
ao pneu e motor com 
acabamento em preto 
fosco, reforçando a pegada 
esportiva e mais urbana 
da moto. Já a versão Z traz 
inspiração do universo 
off-road, com o para-lama 
mais alto, que garante 
um visual mais radical e 
aventureiro. Motor - Um 
dos destaques da Crosser 
continua sendo o seu 
motor. Do tipo monoci-
líndrico arrefecido a ar, 
com 149cc, é capaz de 
gerar a potência máxima 
de 12,2cv quando abaste-
cido com gasolina, e 12,4 
cv com etanol. Ele chama 
atenção pela robustez 
mecânica e por seu fôlego, 
que tornam a pilota-
gem ágil e divertida, e se 
destaca pela suavidade no 
funcionamento com baixa 
vibração, que se traduz 
em uma pilotagem mais 
confortável.

   DUAS  |  RODASMercado automotivo ensaia 
reação nas vendas para esse mês

Fiat lança novo programa que 
facilita aquisição de veículo novo
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Farinha nossa
de cada dia.

Xucuru-Kariri

Dois
dedos

de
prosa

Este é mais um texto produzido por alunos do Curso de Especialização em História, ministrado pelo 
IFAL/Maceió. Foi escrito como requisito para aprovação na disciplina ministrada pelo Professor Amaro 
Hélio Leite da Silva sobre índios de Alagoas. O professor é da Assessoria de Campus/O Dia e coordena-
dor do Curso mencionado. É muito importante divulgarmos a matéria e termos a satisfação de verificar 
a qualidade do que vem sendo produzido no campo de estudos indígenas, onde, sem dúvida, é de se 
destacar o trabalho, qualidade e persistência do professor Dr. Amaro Hélio Leite da Silva. 

Adauto Rocha é graduado em História pela Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL); Espe-
cialização (em andamento) em História de Alagoas pelo Instituto Federal de Alagoas (IFAL/Campus 
Maceió), onde também é membro titular do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE); Mestre 
em História pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG); Doutorando em História pela 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ); Membro do Grupo de Pesquisas em História 
Indígena de Alagoas (GPHIAL/UNEAL) e do Núcleo de Estudos de Política e História Social (NEPHS/
UFRRJ). É membro do  Grupo de Estudos Índios de Alagoas; cotidiano e etnohistória. Por este grupo, 
ministrará o curso Povos indígenas e pesquisa de campo em Alagoas a ser realizado nos dias 26 e 27; as 
informações serão divulgadas posteriormente.

Um abraço,
Luiz Sávio de Almeida
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Nota introdutória 
Localizada na zona rural de Palmeira dos Índios, muni-

cípio do Agreste/Semiárido de Alagoas, a Aldeia Fazenda 
Canto é reconhecida como território indígena Xukuru-Kariri 
desde meados de 1952. Período em que houve uma mobi-
lização indígena pelo reconhecimento étnico, liderada pelo então 
cacique Alfredo Celestino e apoiada por importantes personalidades 
políticas e sociais da época, tais como o monsenhor Alfredo 
Dâmaso, pároco de Bom Conselho/PE, e o cônego Medeiros Neto, 
deputado federal por Alagoas (BEZERRA, 2020; ROCHA, 2020; 
SILVA JÚNIOR, 2013). 

A junção de forças políticas e religiosas resultou na aqui-
sição de uma propriedade rural nas cercanias da cidade, a 
qual foi conhecida como território indígena e servindo como 
ponto de fortalecimento e refúgio para 13 famílias Xukuru-
-Kariris que estavam dispersas e foram reunidas a convite 
do cacique. No início do processo de formação da aldeia, o 
Estado instalou o Posto Indígena Irineu dos Santos na loca-
lidade para servir como instituição de amparo e controle so-
cial regida por ação governamental. Dentre outras funções, 
cabia ao posto administrar roças e produções agrícolas dos 
indígenas, tais como as de mandioca, embora a estrutura-
ção social da aldeia nem sempre fosse minimamente ade-
quada para a permanência dos aldeados (ANTUNES, 1973). 

Outros autores, tais como Martins (1994) e Silva Júnior 
(2013), afirmaram que as condições de habitação na locali-
dade em épocas de formação não eram as mais adequadas. 
Apesar de a terra representar um avanço face ao processo de 
subalternização étnica imposto pelo Estado, havia muito a 
se fazer para tornar a Aldeia Fazenda Canto um lugar apro-
priado para a vida em comunidade, bem como para a pro-
dução efetiva e considerável de cereais e tubérculos, como a 
mandioca.

O solo infértil, devido às dezenas de anos ocupados com 
plantações de capim, as poucas fontes de água potável e a 
disseminação de patologias e epidemias de difícil controle 
e erradicação eram algumas das dificuldades que os indíge-
nas enfrentavam cotidianamente. Surtos de varíola, febres e 
gripes que provocavam preocupantes índices de mortanda-
des eram comuns quando do período inicial de formação da 
aldeia (ROCHA, 2020). 

Outras preocupações, de ordem climática e territorial, 

também foram motivos para colocar em xeque a efetiva es-
tada dos indígenas na região. Dados pluviométricos anali-
sados por Rocha (2020) demonstraram que havia uma baixa 
incidência de chuvas na Aldeia Fazenda Canto entre 1952 e 
1967, fato que prejudicava as poucas roças indígenas e os 
forçava a migrar ou a trabalhar em fazendas da região por 
salários irrisórios. Some-se ao descaso apresentado o fato de 
o ex-proprietário das terras vendidas ao SPI, o então prefeito 
Manoel Sampaio Luz (conhecido como “Juca Sampaio”), ter 
repassado apenas 276 dos 346 hectares vendidos, conforme 
evidenciou Martins (1994) e Silva Júnior (2013).

A falta de transparência no repasse territorial prejudicou 
sistematicamente a ampliação dos campos de cultivo na al-
deia e, consequentemente, a possibilidade de práticas agrí-
colas com produções diversificadas. Portanto, era de suma 
importância solicitar do Estado medidas que acarretassem 
em um melhor aproveitamento do solo na Fazenda Canto 
e, consequentemente, no melhoramento e ampliação das 
áreas que produziam mandiocas com certa proeminência 
na localidade.

A formação do campo produtivo 
Ao longo dos anos, os dirigentes do Posto Irineu dos San-

tos se esforçaram para que a IR-4 oportunizasse o emprego 
da mão de obra indígena em atividades desempenhadas na 
Aldeia Fazenda Canto. Na maioria das vezes, além de haver 
uma distinção nos registros oficiais, os bens pertencentes ao 
Posto superavam em quantidade os que estavam sob pos-
se dos indígenas. Para o SPI, era lucrativo manter uma certa 
quantidade de aldeados trabalhando diuturnamente para 
atender às demandas do crescimento material da “reserva 
indígena”, gerida pelo aparelho estatal.

A princípio, o foco de atuação do SPI na Aldeia Fazenda 
Canto centrou-se no melhoramento da estrutura funcional 
e aquisição de bens necessários para o pleno desenvolvi-
mento das atividades burocráticas, como os recorrentes 
pedidos de um “birout” e de uma máquina datilográfica a 
IR-4. Após três anos surgiu a proposta de criar uma unida-
de produtiva para reger as relações de trabalho e envolver 
crianças, homens e mulheres em um sistema de produção 
com rígida divisão social e formação do “bom” trabalhador 
indígena.

“Farinha nossa de cada dia!”: mandiocultura e relações de trabalho 
Xukuru-Kariri no Posto Indígena Irineu dos Santos (1952-1967)

   ARTIGO  |  Adauto Rocha
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Planta baixa da casa de farinha da Aldeia Fazenda Canto em 1965. 

Elaboração: equipe do Nordeste do Conselho Nacional de Proteção aos Índios Ney Land. Fonte: Museu do Índio/RJ
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A alternativa encontrada foi a criação de uma 
“indústria” local para o processamento das abun-
dantes raízes de mandiocas, plantadas logo após o 
aldeamento. A formação de uma “casa de farinha” 
colocava em questão o envolvimento de variados 
atores sociais no trato de uma planta usada como 
base alimentar na Aldeia, um processo que pos-
sibilitava o aproveitamento de todos os insumos 
acumulados decorrentes.

Na prática, a instalação de uma pequena in-
dústria previa o uso das cascas e do caldo da man-
dioca na alimentação de algumas reses mantidas 
pelos indígenas e como adubo orgânico; já os cau-
les, conhecidos como “manivas”, eram utilizados 
para o plantio de novas roças. Por se tratar de uma 
atividade complementar, pelo regime sazonal de 
produção, as “farinhadas” eram utilizadas pelos/
as indígenas de forma pluriativa, ou seja, quando 
não havia atividades que fornecessem condições 
de permanência na aldeia, muitos/as deles/as mi-
gravam em busca de trabalhos. 

Já para o SPI, a casa de farinha servia como um 
“laboratório” de disciplina trabalhista e produção 
de mão de obra, pois, de acordo com Silva: “é da ló-
gica do capitalismo subordinar todas as formas de 
produção, mas ele permite formas de vida que são 
aparentemente alternativas; contudo, estão subor-
dinadas à lógica do capital” (2005, p. 65). Portanto, 
cabia ao SPI a subordinação e regência da suposta 
atividade alternativa dos Xukuru-Kariris. 

No primeiro trimestre de 1955, Mário da Silva 
Furtado, encarregado do Posto Irineu dos San-
tos, elaborou projetos para a formação de alguns 
espaços sociais destinados ao convívio e contro-
le dos indígenas. Na ocasião, requisitou recursos 
para a construção de uma “casa de farinha”, uni-
dade produtiva que beneficiaria os aldeados e fa-
cilitaria a produção de um alimento basilar para a 
localidade.

Após seis meses de espera, em fins de setem-
bro do mesmo ano, Mário da Silva Furtado en-
dereçou outro documento à IR-4, informando a 
iminente necessidade de desobstrução do “açude 
das Baraunas” para armazenar o “precioso líqui-
do” em meio ao período de estiagens prolongadas 
que assolava a região. No ‘aproveito’ da oportuni-
dade, cobrou da “Chefia” a construção da casa de 
farinha para complementar a renda obtida no tra-
to de 22 bovinos, três muares, dois equinos e um 
asinino, além dos 260 hectares de pastagens, 12 de 
roçado e 12 de palma forrageira, plantados e man-
tidos pelos indígenas.

Mesmo sem uma estrutura física adequada, 
dada a urgente necessidade de processamento 
das raízes de mandioca, em novembro de 1955 
os Xukuru-Kariris produziram 700 kg de farinha. 
Contudo, embora registrada como reserva, a pro-
dução alimentícia não foi distribuída entre os in-
dígenas, muito menos revertida em dinheiro para 
aquisição de insumos agrícolas. Mesmo “estoca-
das” para posteriores consumos, o aviso de de-
zembro do mesmo ano não registrou as reservas 
de farinha, gerando um impasse entre o registro 
oficial e a destinação final de um dos principais 
alimentos no cotidiano da Aldeia Fazenda Canto. 

Outros produtos essenciais para a alimentação 
dos indígenas foram estocados em novembro de 
1955 e, misteriosamente, não registrados como re-
serva disponível no aviso de dezembro do mesmo 
ano. A falta de alimentos essenciais para o coti-
diano local dificultava a estada na Aldeia Fazenda 
Canto e contribuía para a disseminação de pato-
logias ocasionadas, dentre outras causas, pela su-
balimentação. 

Após dois anos de sucessivos pedidos, a IR-4 
resolveu atender às reivindicações e, em janeiro 
de 1957, foram iniciadas as obras de construção 
da casa de farinha. No transcorrer de alguns dias, 
“muito oportunamente” esteve “em visitas de ins-
peção neste Pôsto Indígena o Sr. Raimundo Dan-
tas Carneiro, Chefe da 4ª I.R. que demorou-se vá-

rios dias, mantendo contacto direto com os índios 
e vendo de perto as suas necessidades”.

Nove meses após a visita do dirigente da IR-4, 
as obras para construção da casa de farinha esti-
veram paradas e um novo requerimento foi rea-
lizado, com a finalidade de resolver um crítico 
momento de secas que influenciou diretamente o 
convívio social da Aldeia Fazenda Canto e agravou 
a alimentação dos aldeados com a falta de cereais 
e suspensão na ordenha das vacas e desaleita-
mento dos bezerros, resultando em mortalidade 
infantil e desnutrição crônica.   

Embora a produção agrícola houvesse resisti-
do ao período de chuvas irregulares, em maio de 
1958 o Posto Irineu dos Santos registrou a baixa 
de seis reses, por falta de pastos. Ainda, a falta de 
uma estrutura funcional que, efetivamente, revi-
talizasse o solo da Aldeia Fazenda Canto e forne-
cesse condições dignas de trabalho nas cercanias 
do Posto Irineu dos Santos forçava os indígenas a 
exercerem atividades laborativas para fazendeiros 
locais, pagas com irrisórias somas de dinheiro. 

A desassistência estatal, como uma das partes 
lógicas do modo de produção capitalista, favo-
recia a manutenção de regimes de trabalho com 
elevadas jornadas e ausência de remuneração 
compatível com as funções desempenhadas. Esse 
não foi um caso isolado. Sobre os Jiripankós, Ama-
ro Leite da Silva escreveu: “As pessoas válidas para 

o trabalho deslocam-se, pois não há viabilidade 
para a economia local gerar postos de modo sig-
nificativo e nem responder com o aporte de renda 
necessária” (2005, p. 69). 

Entre os Xukuru-Kariris, para contrapor o regi-
me trabalhista em fazendas, os indígenas resistiam 
desempenhando funções na casa de farinha, pois, 
além da estrutura física, representava uma série de 
atividades, desde o plantio das manivas até a pro-
dução da farinha. A colheita da mandioca fortale-
cia, rigorosamente, a participação masculina, pois, 
por ser uma atividade mais rústica, os homens ar-
rancavam as raízes e as tiravam dos caules. Tratan-
do-se de uma função minuciosa, a raspagem das 
mandiocas era atividade essencialmente das mu-
lheres, geralmente realizada nos terreiros da casa 
de farinha e na companhia de crianças. 

Após o sucesso obtido com a semeadura das 
manivas em julho de 1958, ocupando uma área 
média de 15.000 m², as plantações de mandio-
ca e macaxeira foram divididas em duas partes, 
ficando a maior delas, correspondente a 10.000 
m², sob posse dos indígenas. Os outros 5.000 m² 
foram transformados em propriedade particular 
do Posto Irineu dos Santos, embora a malversação 
do SPI na localidade não houvesse resolvido por 
definitivo a degradante situação da casa de fari-
nha e a falta de melhores condições de vida para 
os aldeados.

COMPRE autores alagoanos na Quilombada.

Raspagem de mandioca no Posto Indígena Irineu dos Santos, s/d. 

Foto: Autor desconhecido. Fonte: MEPE/acervo Carlos Estevão de Oliveira.

Família Xukuru-Kariri no Posto Indígena Irineu dos Santos, s/d.

Foto: Autor desconhecido. Fonte: MEPE/acervo Carlos Estevão de Oliveira.
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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

Outro fator era a variação dos níveis de organi-
zação e gestão local, que oscilavam de acordo com 
os interesses estatais e particulares dos adminis-
tradores do Posto, emaranhado de ações definidas 
pelo antropólogo João Pacheco de Oliveira como 
“situação histórica” (OLIVEIRA, 2015, p. 49). Em 
muitas situações históricas evidenciadas ao longo 
das pesquisas, a cobrança de melhorias na distri-
buição de recursos e equilíbrio assistencial impli-
cava na relação entre a vida social e as unidades 
de produção material, cuja matriz de trabalho era 
centrada na mão de obra dos Xukuru-Kariris. Por 
reiteradas vezes, os pedidos para a construção de 
casas e distribuição de medicamentos estavam 
atrelados e/ou precedidos de cobranças no arranjo 
de instituições que possibilitassem o uso da força 
de trabalho dos indígenas. 

Em abril de 1966, o padre holandês Ludgero 
Raaijmakers requisitou a instalação de rede elé-
trica na Aldeia Fazenda Canto, justificando ser de 
grande interesse dos aldeados e informando que a 
aldeia indígena localizava-se no entreposto entre 
Palmeira dos Índios e Quebrangulo, área de abran-
gência que previa a execução de um projeto para 
passagem de eletrificação pela Companhia Ener-
gética de Alagoas (CEAL). No caso, a requisição da 
instalação de energia na aldeia mostrou como in-
dígenas e aliados atuavam barganhando recursos 
para a melhoria da localidade, uma vez que a fia-
ção elétrica passaria pela Fazenda Canto e depen-
deria de autorização dos Xukuru-Kariris.

Fomentada como “avanço” social a partir da 

transição entre o modelo tradicional da mandio-
cultura e a produção “modernizada”, com o uso de 
motores que previam facilitar o processamento e 
trituração das raízes de mandioca, a energia elé-
trica foi instalada na unidade produtiva de farinha 
em abril de 1967 e passou a ser usada comunita-
riamente pelos indígenas Xukuru-Kariri. Portanto, 
as relações de trabalho e os significados das insti-
tuições que compunham o cenário político-social 
na Aldeia Fazenda Canto eram dimensionados a 
partir do jogo de interesses de ambos os atores en-
volvidos no aldeamento: os indígenas e o Estado.  

Considerações finais
Embora a casa de farinha formasse uma estru-

tura fisicamente debilitada, incapaz de atender aos 
interesses de produção em média e longa escala, 
servia como símbolo de demandas sócio-políticas 
levadas a efeito pelos Xukuru-Kariris. A farinha foi 
um alimento tão importante para os indígenas que 
um estudo publicado pelo professor Clóvis Antu-
nes (1965) evidenciou a precariedade habitacional 
na Aldeia Fazenda Canto e, mesmo após 13 anos 
de instalação na localidade, os indígenas conti-
nuavam consumindo-a e requisitando reparações 
na casa de farinha local.
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