
Com R$ 5 milhões da iniciativa privada, 
evento é ativo econômico da capital

O maior São João do Lito-
ral do Brasil, o ‘Massayó: Sol... 
Mar... Forró’, coloca Maceió 
como um importante ativo 
econômico devido ao novo 
formato de parceria público-
-privada, que representa uma 

novidade na administração 
pública em Alagoas. Somente 
em investimentos privados, 
até o momento, a Prefeitura 
já atraiu mais de R$ 5 milhões. 
De acordo com o secretário 
Municipal de Governo, Ivan 

Carvalho, a Prefeitura de 
Maceió lançou, em abril deste 
ano, uma licitação para que 
parceiros privados apresen-
tassem propostas de inves-
timentos para o São João de 
Maceió. Nesta disputa, a 

empresa Eni Agency venceu a 
licitação, e na largada, pagou 
ao Município de Maceió um 
valor aproximado de R$ 650 
mil de outorga para explorar 
os festejos juninos da capital 
alagoana.

Maratona de 
Cirurgias tem 
início na 
segunda-feira, 27
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Rui Palmeira diz 
que ‘estão se 
vangloriando’ 
com as obras dele
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Sima resolve 78% 
dos chamados 
da população
em Maceió
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Geografia traz 
imagens captadas 
no Sertão de AL
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Em documento, policiais
denunciam ingerência na PF

CASO MILTON RIBEIRO EXPÓS A INTERFERÊNCIA POLÍTICA DO PALÁCIO DO PLANALTO NAS AÇÕES DA POLÍCIA FEDERAL

A Polícia Federal voltou 
à cena política logo após a 
prisão e a soltura do ex-minis-
tro da Educação, Milton 
Ribeiro, acusado de comandar 
um esquema de corrupção 

dentro do MEC, no Governo 
Bolsonaro. O delegado da PF, 
Bruno Calandrini, respon-
sável pelo pedido de prisão 
de Ribeiro e pela Operação 
Acesso Pago, denunciou 

interferência do governo para 
beneficiar Ribeiro e disse que 
o ex-ministro foi “tratado com 
honrarias não existentes na 
lei”. Suspeito de coordenar o 
“gabinete paralelo”, do qual 

os pastores integrantes da 
gangue do MEC fazem parte, 
Ribeiro passou menos de 24 
horas na carceragem da PF 
em São Paulo. Deveria ter sido 
transferido para Brasília, onde 

seria ouvido em audiência de 
custódia, logo após decretada 
a sua prisão preventiva, mas 
não foi e acabou sendo solto, 
graças a uma decisão judicial 
de segunda instância.   Página 3

   SÃO JOÃO EM MACEIÓ

O caminho do 
empreendedorismo 

é doce e passa 
pelo chocolate
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Rodrigo Cunha 
critica, mas 

pratica a  ‘boa e 
velha política’
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SÃO JOÃO DE MACEIÓ
 já contou com apresentações no Benedito Bentes e ainda terá grandes atrações multiculturais em Jaraguá e no polo Tabuleiro do Martins
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INCRÉDULOS E NEGACIONISTAS ainda há tempo para se arrepender.
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Expressão
EDITORIAL

A pandemia da Covid –19 desafiou a humanidade. A reação: 
a criação em tempo recorde de eficientes imunizantes que 
permitiram a redução no número de internações e diminu-
ição na taxa de óbitos.  Nesse intervalo várias transforma-
ções: isolamento social, impacto nos sistemas de saúde, 
mudanças no mercado de trabalho, implementação dos 
recursos digitais, os efeitos na saúde mental, enfim mudan-
ças paro o bem e para o mal, a depender do ponto de vista 
e conveniências pessoais. O mundo foi obrigado a trilhar 
novos caminhos. 

Mas uma coisa permaneceu inerte nessa profusão de 
transformações: a resistência e ignorância de grupos que 
movidos por desejos incompreensíveis de se oporem aos 
fatos e à ciência rejeitaram as vacinas, fazendo pouco caso 
da eficiência destas. O motor dessa rejeição é alimentado 
por ideologias extremistas e teorias de conspiração. 

A consequência dessa posição é que ao longo desses pouco 
mais de dois anos de pandemia os negacionistas, quando 
infectados, comprovaram com a piora no estado de saúde 
e; em muitos casos, com a própria vida que suas convicções 
não passavam apenas disso:  opinião pessoal.  Sem âncora 
no mundo científico, esses grupos sempre se apoiaram em 
“crendices” política - ideológicas, prejudicando os esque-
mas vacinais propostos pelas autoridades de saúde. A prin-
cipal autoridade de saúde do país, Ministério da Saúde, foi 
um dos principais contribuintes desse ativismo antivacina.  

Quando se completa pouco mais de dois anos do início da 
pandemia e que o país, literalmente, começava a respira 
a plenos pulmões, sem usos de máscaras, as taxas que 
medem a incidência da pandemia volta a mostrar sinais 
de aumento. Esse fato vem trazendo preocupação a todos, 
mas principalmente aqueles grupos, já mencionados, que 
fizeram pouco caso da letalidade do vírus e que assim não 
aderiram ao esquema vacinal proposto para imunização 
da população. Responsáveis por criar uma ruptura nesse 
processo de imunização, são, os mesmos, os mais suscet-
íveis a terem complicações e muitas vezes irem a óbitos. 

A doença volta a assustar com a taxa de letalidade ascen-
dente nas últimas semanas. Infelizmente, só a morte conse-
guiu vencer a rejeição, oposição e ignorância de indivíduos 
que relutaram em aceitar a verdade de um ataque viral 
planetário com capacidade em dizimar milhões de vidas 
humanas, em pouco tempo. Mesmo os que obedeceram 
aos esquemas vacinais não tem cem porcento de garantias 
que não serão acometidos de alguma forma pelo vírus. 
Muitos inclusive podem ser vítimas fatais, mas na grande 
maioria das vezes quando adoecem o ataque viral é menos 
agressivo ou mesmo sequer sentem qualquer sintoma.  

Diante desses fatos os negacionistas devem estar revendo 
suas “convicções”, pois estas extrapolam apenas a emissão 
de um ponto de vista, colocando suas vidas em jogo. Ainda 
há possibilidade de reação para aqueles que compõem a 
parcela da população dos incrédulos e que agora diante da 
verdade absoluta da morte deverão reavaliar seus “peca-
dos”.
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EXPEDIENTE

Estimado São João, como está? Nós aqui do Nordeste 
estávamos com saudades. Que bom que este ano pode-
mos ter uma relação de maior proximidade. Estamos bem, 
na medida do possível. As comemorações em razão do seu 
nascimento voltaram com fervor este ano. Muitos palcos 
montados para celebrar o seu nascimento, apesar da maioria 
da população não fazer ideia do real significado desta festa! 
Os políticos em diversos municípios contrataram shows de 
artistas populares; a maioria deles de fora de nossa região, 
enquanto os artistas da terra ficaram sem espaço profissio-
nal. Nada que nos tenha deixado surpreendidos, apenas 
decepcionados, pois é nesta época do ano em que a maioria 
de nossos artistas nativos anseiam por uma oportunidade 
de divulgar seu trabalho e receber sua valorização.

As chuvas têm marcado presença nos últimos dias. Mas 
nada que tenha intimidado o povo nordestino a deixar de 
comemorar as festividades juninas. As aglomerações estão 
em toda parte. O aumento de doenças virais também. 
Contudo, cremos que os índices de aumento de prejuízos 
à saúde ou a divulgação da gravidade dos vírus que se espa-
lham só serão divulgados e levados a sério após o término 
do mês junino. 

Os concursos de quadrilha também estão presentes em 
vários estados. Com o passar dos tempos e com as novas 
gerações, temos observado que as características de outrora 
estão se esvaindo. As roupas de chita, os babados, as siani-
nhas e chapéus de palha com trancinhas são cada ano mais 
raros nas vestes das moças. E as calças com remendos, 
camisa de xadrez, chapéu de palha e rostos pintados com 
carvão para reproduzir barba e bigode dos rapazes, também 
estão sumindo. As atuais vestes dos dançarinos “matutos” 
têm muito glamour e luxo, muito brilho e paetês. Uma core-
ografia arrojada que fica muito distante do tradicional forró 
pé de serra.  

Pois é estimado São João, nós das gerações dos anos 
60,70,80 e 90 sentimos falta e saudades dos tempos da repre-
sentatividade de uma verdadeira vida da roça. Apesar das 
grandes metrópoles serem constituídas por pessoas que 
vieram do campo, a tradição junina está perdendo suas 
raízes, ou sendo customizada por vestes e danças total-
mente atípicas.

Quanto a tradicional fogueira, esta está quase banida dos 
costumes, principalmente na cidade grande. No interior 
costumávamos admirar grandes fogueiras, mais altas que 
as “cumeeiras” das casas, com chamas ardentes e o milho 
verde assando, exalando seu cheiro e dando água na boca 
de quem visualizava aquela cena bela. Estes são os tempos 
atuais querido São João. Mas anualmente plantamos espe-
ranças nas novas gerações para que os costumes de décadas 
não se percam nem fiquem esquecidos no tempo! E hoje, 
como há décadas, lhe rendemos um vibrante Viva São João!

Ao querido São João

   ARTIGO  |  Elly Mendes *

* ellymendes71@gmail.com



A Polícia Federal voltou à 
cena política na semana que 
passou, logo após a prisão e 
a soltura do ex-ministro da 
Educação Milton Ribeiro, 
acusado de comandar um 
esquema de corrupção dentro 
do MEC, no governo de Jair 
Bolsonaro (PL). O delegado da 
PF, Bruno Calandrini, respon-
sável pelo pedido de detenção 
de Ribeiro e pela condução 
das investigações — batiza-
das de Operação Acesso Pago 
—, denunciou interferência 
do governo para beneficiar 
Ribeiro e disse que o ex-minis-
tro foi “tratado com honrarias 
não existentes na lei”.

Suspeito de coordenar o 
“gabinete paralelo”, do qual os 
pastores integrantes da gangue 
do MEC fazem parte, Ribeiro 
passou menos de 24 horas, 
na carceragem da PF em São 
Paulo. Deveria ter sido trans-
ferido para Brasília, onde seria 
ouvido em audiência de custó-
dia, logo após decretada a sua 
prisão preventiva, mas não foi 
transferido e acabou sendo 
solto, graças a uma decisão 
judicial de segunda instância. 
Os pastores presos também 
foram soltos, mas responderão 
às acusações de cobrança de 
propina para liberar verbas do 
MEC para prefeitos.

“Esse episódio é uma prova 
cabal que a Polícia Federal 
sofre influência do governo 
Jair Bolsonaro, a exemplo de 
outros órgãos de fiscalização 
e controle de atividade ilícita, 
como o Ibama e a Funai”, 
afirmou o policial federal 
aposentado Jorge Venerando, 

ex-presidente do Sindicato dos 
Policiais Federais de Alagoas 
(Sinpofal) e da Federação 
Nacional dos Policiais Federais 
(Fenapf). “Essa interferência 
tem atrapalhado o combate 
à corrupção, por isso vem 
sendo denunciada e foi objeto 
de investigação no Supremo 
Tribunal Federal, contra o 
presidente Jair Bolsonaro”, 
acrescenta Venerando.

Segundo ele, o Movimento 
dos Policiais Antifascistas, 
criado em 2016, tem denun-
ciado essa postura do governo 
federal, desde o primeiro ano 
de mandato do presidente 
Bolsonaro. “São várias às ações 
do governo que contrariam as 
propostas do nosso grupo, de 
democratização das polícias 
e das investigações policiais”, 
destaca Venerando. “O grupo 
conta com representantes de 
todos os Estado e de todas as 
forças policiais, contra o apare-
lhamento político das forças 
de segurança e por uma polícia 
cidadã”. 

polícia cidadã
“É preciso esclarecer à 

população e principalmente 
aos próprios policiais que o 

policial é um trabalhador. E 
como qualquer outro traba-
lhador tem direitos e deve-
res”, defende Áureo Cisneiro, 
integrante do Movimento 
dos Policiais Antifascismo em 
Pernambuco. Segundo ele, o 
movimento usa a informação 
como arma. “Onde o inimigo a 
ser abatido é o sistema que joga 
policiais contra população, 
além de colocar uma trava para 
que o policial não exerça sua 
cidadania, não se reconheça 
enquanto trabalhador e para 
que a população não enxergue 
o lado humano do policial”.

Além de defender a auto-
nomia policial, o grupo luta 
para que os policiais tenham 
sua dignidade humana e seus 
direitos políticos respeita-
dos, no mesmo diapasão que 
respeita a dignidade humana 
de todo e qualquer cidadão. 
“Lutamos para que a socie-
dade não enxergue o policial 
apenas como instrumento de 
força para manter um sistema 
de desigualdades”, argumenta 
Cisneiro. “Precisamos partici-
par mais do debate e da cons-
trução de políticas públicas de 
segurança. Afinal, não estamos 
sozinhos no mundo”.

“PRECISAMOS PARTICIPAR mais do debate; afinal, não estamos sozinhos”.Poder
GRUPO PREPARA DOCUMENTO, propondo a democratização das atividades policiais, para entregar ao ex-presidente Lula

Policiais fazem denúncia de 
interferência política na PF
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Ricardo Rodrigues
Repórter   EX-PREFEITO REAGE

Rui: “Grupos políticos se 
exibem com minhas obras”

Com a aproximação 
da campanha eleitoral, 
começam as  batalhas 
fora da disputa que deve-
ria ser apenas no campo 
das ideias. Mas, o que se 
vê é uma espécie de “vale 
tudo” para complicar a 
vida do adversário. Na 
semana que passou, quem 
se sentiu ofendido foi o 
ex-prefeito de Maceióm, 
Rui Palmeira que, teve 
obras de sua gestão atribu-
ídas à atual. Rui ficou irri-
tado, foi às redes sociais e 
abriu o verbo. Teve gente 
que não gosto do que o 
ex-prefeito disse.

“É lamentável  que, 
antes mesmo de a campa-
nha eleitoral começar, 
alguns grupos políticos se 
utilizem de argumentos 
falsos para deturpar infor-
mações da nossa gestão 
na Prefeitura de Maceió. 
Tenho muito orgulho dos 
resultados colhidos nas 
Rede Municipal de Educa-
ção durante os oito anos 
de prefeito. Maceió foi a 
capital no Brasil que mais 
cresceu o Ideb [ índice 
nacional de avaliação da 
qualidade do ensino]. 
Saímos da penúltima para 
a quarta colocação entre 
todas as capitais do país”, 

explicou Rui Palmeira.
“Lutamos e vencemos 

a ação na justiça para 
viabilizar o justo reconhe-
cimento aos educadores 
da capital. Deixamos o 
dinheiro em caixa e edita-
mos o decreto que deter-
m i n a va  o  p a g a m e n t o 
diretamente aos servido-
res da Educação munici-
pal”, afirmou.

 Rui Palmeira se quei-
xou da forma como está 
sendo tratado por adver-
sários políticos. “O que 
temos, infelizmente, é 
um gr upo pol í t ico  se 
vangloriando do que não 
fez. Tentando confun-
dir o eleitor. Entregamos 
dezessete novas creches 
e podemos listar nomi-
nalmente cada uma delas. 
Tudo que temos apresen-
tado nesta pré-campanha 
é fruto do nosso legado, de 
uma história de confiança 
com o povo de Alagoas, 
que me deu experiência 
para ser pré-candidato ao 
Governo do Estado. Em 
2022, o desespero parece 
ter chegado mais cedo 
para alguns. Seguiremos 
com o foco nas pessoas, 
ouvindo o povo e cons-
truindo propostas para 
nosso plano de governo. 
É Pra Frente que Alagoas 
precisa caminhar”, afir-
mou o ex-prefeito.

Da Redação

Rodrigo Cunha critica, mas 
copia a ‘boa e velha política’

Como reclamar de algo que 
você faz igual ou pior? O sena-
dor e pré-candidato ao governo 
de Alagoas Rodrigo Cunha vive 
praticamente dentro dos tribu-
nais pedindo a juízes e desem-
bargadores que impeçam seus 
adversários de participarem de 
eventos públicos. 

Sendo que o senador -que 
ninguém nunca viu trabalhar- 
passou a entregar máquinas, 
cestas básicas e até mesmo 
internet em praça pública 
(sem sinal, é claro). Que ele não 

esqueça que: com quem ferro 
fere, com ferro será ferido. 

E Cunha nem esconde a 
safadeza fazendo com que sua 
assessoria divulgue sua parti-
cipação em entregas, fato que 
tanto condena. “O senador 
Rodrigo Cunha (União) partici-
pou nesta quarta-feira da sole-
nidade de entrega de tratores 
no sertão de Alagoas. Os inves-
timentos para a compra e a 
destinação dos equipamentos, 
no total de R$ 436 mil, foram 
garantidos pelo senador alago-
ano e a aquisição dos veículos 
ocorreu pela Codevasf”, infor-
mou a assessoria do senador.

Da Redação

“Investigações sofrem interferências”
Para fazer com que suas 

propostas entrem na agenda 
do País, durante a campa-
nha eleitoral deste ano, os 
integrantes do Movimento 
Policiais Antifascistas estão 
concluindo um documento 
que será entregue aos pré-
-candidatos à Presidência da 
República. 

Eles aguardam também, 
segundo informação do 
sindicalista Jorge Vene-
rando, uma reunião com 
o ex-presidente Lula, pré-
-candidato à Presidência 
pelo PT, para debater em 
São Paulo, no mês de julho, 
as principais propostas do 
grupo, pela democratização 

das forças policiais. 
“Tivemos um contato com 

o ex-presidente, quando Lula 
visitou Maceió na semana 
passada, e ficou acertado que 
irá nos receber, para debater 
esse assunto em São Paulo”, 
revelou Jorge Venerando. 

“Nós defendemos uma 
carreira única para os poli-
ciais, uma gestão comparti-
lhada e humanizada, além 
do fim do inquérito policial 
(centralizado nas mãos dos 
delegados) e a democratiza-
ção das investigações, a partir 
de um termo circunstanciado 
assinado por escrivão, perito 
e agente policial”, destacou o 
sindicalista. 

De acordo com Jorge 
Venerando, os crimes de 
colarinho branco geralmente 
ficam impunes porque as 
investigações, centraliza-
das pelos delegados, sofrem 
interferências políticas e do 
poder econômico. 

“Por isso, defendemos 
uma gestão compartilhada, 
que não concentre o controle 
das investigações apenas nas 
mãos de alguns integrantes 
da polícia. A investigação 
policial é uma atividade cole-
tiva, múltipla, não deve ser 
exclusividade de apenas uma 
parcela da estrutura policial”, 
observou o experiente agente 
policial. 

POLICIAIS ANTIFACISTAS

vão entregar documento com exigência de autonomia, ao ex-presidente Lula



Os procedimentos cirúrgi-
cos da maratona organizada 
pelo Governo de Alagoas, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Saúde, com objetivo de 
diminuir as demandas repri-
midas durante a pandemia 
da Covid-19, serão iniciados 
a partir da próxima segunda-
-feira (27), no Hospital Regio-
nal do Alto Sertão (HRAS) 
e  no Hospital  Clodolfo 
Rodrigues.  A triagem para a 
realização das cirurgias foi 
iniciada semana passada, 
pela Sesau, com um mutirão 
de avaliação dos pacientes, 
realilzado na terça (21) e na 
quarta-feira (22), nas cida-
des de Santana do Ipanema e 
Delmiro Gouveia. Durante a 
ação, foram agendados 1.337 
procedimentos para a Mara-
tona de Cirurgias.

Segundo o secretário de 
Estado da Saúde, médico 
Gustavo Pontes de Miranda, 
a Maratona de Cirurgias vai 
assegurar que os sertanejos 
tenham acesso a procedi-
mentos cirúrgicos que eram 
aguardados desde 2020. 
“Com a pandemia da Covid-
19 foi necessário desmarcar 
as cirurgias eletivas, uma vez 
que toda a estrutura hospi-
talar havia sido destinada ao 
atendimento de pacientes 
acometidos pelo novo coro-
navírus. A partir de agora, 
estamos retomando as cirur-
gias e iremos assegurar que 
elas ocorram na região onde 
o paciente reside, garantindo 
assistência humanizada a 
quem mais precisa”, ressal-
tou o gestor da saúde esta-
dual.

Retrospecto
Na terça- feira (21), em 

Santana do Ipanema, foram 
atendidos 1.080 pacientes 
e 382 cirurgias foram agen-
dadas, sendo 135 oftalmo-
lógicas, 15 ortopédicas, 23 
ginecológicas, 27 urológicas 
e 182 gerais. Também foram 
realizados 1.956 exames 
laboratoriais, 510 eletro-
cardiograma, 150 ultrasso-
nografias, 210 raios-x e oito 
citologias.

J á  n o  m u n i c í p i o  d e 
Delmiro Gouveia, foi regis-
trado o atendimento a 403 
pacientes, onde 207 pessoas 
saíram com cirurgias agen-
dadas, sendo 54 oftalmoló-

gicas, três ortopédicas, 50 
ginecológicas e 100 gerais. 
Foram realizados também 
1.118 exames laboratoriais, 
308 eletrocardiogramas, 230 
ultrassonografias, 30 citolo-
gias e 50 raios-x.

Na quarta-feira (22), o 
mutirão de triagem registrou, 
em Santana do Ipanema, 800 
pacientes atendidos e 352 
cirurgias agendadas para a 
Maratona de Cirurgias. Deste 
total, 97 foram oftalmológi-
cas, 21 ortopédicas, 23 gine-
cológicas, 19 urológicas e 
192 gerais. Foram realizados, 
ainda, 655 eletrocardiogra-
mas, 12.298 exames labora-
toriais, 182 ultrassonografias, 
100 raios-x, 12 citologias e 12 
tomografias.

Em Delmiro Gouveia 
f o r a m  re g i s t r a d o s  5 4 3 
pacientes assistidos e agen-
dados 396 procedimentos 
cirúrgicos, sendo 138 oftal-
mológicos, 12 ortopédicos, 
79 ginecológicos e 167 gerais. 
Também foram registrados 
106 eletrocardiogramas, 
1.872 exames laboratoriais, 
180 ultrassonografias, 14 
citologias e 45 raios-x.

Além das cirurgias agen-
dadas, foram realizados 
10.038 exames. Os pacientes 
foram encaminhados pelas 
Secretarias Municipais de 
Saúde (SMSs) dos municí-
pios sertanejos, que reali-
zaram uma pré-triagem e 
selecionaram os pacientes 
que necessitavam de cirur-
gias e exames.

O Programa
A Maratona de Cirurgias é 

uma ação inspirada no Opera 
Alagoas, programa também 
criado pela Sesau e que foi 
paralisado em 2020, devido 
ao avanço do novo corona-
vírus em Alagoas. Os proce-
dimentos cirúrgicos serão 
iniciados a partir do dia 27 
deste mês.

FORAM FEITAS AS 
avaliações, durante a semana que passou, para a Maratona de Cirurgias em Santana do Ipanema e Delmiro Gouveia

SAÚDE QUER REALIZAR cirurgias que foram suspensas por causa da pandemia.Estado
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PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS irão ocorrer em hospitais de Delmiro Gouveia e Santana do Ipanema

Opera Alagoas: maratona de 
cirurgias começa na segunda

Ca
rla

 C
le

to
/A

sc
om

 S
es

au

Ruana Padilha
Ascom Sesau Durante 

a semana, 
foram feitos 

os últimos 
exames 

necessários



JOÃO FOLHA

“O Disque Luz conta com uma equipe preparada para acolher demandas de todo cidadão maceioense de forma prática”

TÉCNICOS DA SIMA

Trabalham na manutenção e substituição de lâmpadas de forma ágil e eficiente em todos os bairros da capital

Iluminação com agilidade e eficiência
O diretor técnico da Sima, 

Aleksander Rocha, atribui os 
bons resultados ao empenho 
e disposição das equipes. 

“Estamos todos empe-
nhados para trabalhar com 
agilidade e eficiência no 
atendimento das deman-
das de iluminação. Todos os 
dias temos técnicos nas ruas 
de prontidão executando as 
manutenções solicitadas, 
são dezenas de maceioenses 
atendidos diariamente”, disse 
Rocha.

De acordo com Rocha, a 
ajuda da população, sobre-
tudo, no ato do registro da 
solicitação é muito impor-
tante. Ele justifica dizendo 
que as informações com mais 
precisão e riqueza de detalhes 
sobre o local ajuda e muito 
na resolução do problema. 
“Quando temos essas infor-
mações corretas e com refe-
rência, o serviço é realizado de 
forma ágil”, complementou.

Moradora do bairro Petró-
polis, a dona Maria José ouviu 
falar do Disque Luz enquanto 
assistia a um jornal, testou e 
agora aprova o serviço. 

“Tinha uma lâmpada 
apagada na frente da minha 
casa e fiquei sabendo do 
Disque Luz, quando percebi 
que não era complicado fazer 

a solicitação. Eu segui todas 
as orientações, colocando 
as informações e na manhã 
seguinte a minha solicita-
ção foi atendida”, certificou a 
senhora.

“Sempre que posso, eu 
reforço que a maioria das soli-
citações que chegam à Sima é 
via imprensa e que parte signi-
ficativa sequer foi registrada 
nos nossos sistemas. Nosso 
trabalho é atender solicita-
ções independentemente de 
onde partam, mas é impor-
tante que a população saiba 
que existe um canal especí-
fico para esses atendimentos e 
que as solicitações são rápidas 
e podem ser acompanhadas”, 
lembrou o superintendente 
João Folha.

Veja como solicitar os 
serviços da Sima - Com o 
Disque Luz, problemas como 
a reposição de luzes quei-
madas ou lâmpadas acesas 
durante o dia, em áreas públi-
cas, são facilmente resolvi-
dos. O serviço é oferecido no 
0800 779 2000, com ligação 
gratuita, ou pelo WhatsApp 
(11) 99694-2431. A Superin-
tendência também pode ser 
acionada pelo número 156, 
no canal de atendimento 
unificado da Prefeitura de 
Maceió.
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As solicitações registradas 
nos canais de atendimento 
da Superintendência Muni-
cipal de Energia e Ilumina-
ção Pública (Sima) podem 
ser  acompanhadas por 
meio de protocolo e aproxi-
madamente 78% são aten-
didas no mesmo dia do 

registro, conforme o mais 
recente levantamento do 
órgão, que considera apenas 
as demandas protocoladas 
nos canais oficiais por meio 
do Disque Luz.

Em maio, das 4.242 solici-
tações registradas no Disque 
Luz, 3.321 foram atendidas 
em menos de 24 horas.

Para o titular da Sima, 
João Folha, o dado reforça a 

funcionalidade do serviço, 
que, normalmente, tem 
prazo de até 72 horas para 
resolução. 

“O Disque Luz conta 
com uma equipe preparada 
para acolher solicitações de 
todo cidadão maceioense de 
forma prática. Também por 
meio dos nossos canais, o 
cidadão nos ajuda a manter a 
cidade mais iluminada e apta 

ao convívio social”, pontua o 
superintendente.

É competência da Sima 
a instalação e a manutenção 
do parque de iluminação em 
ruas, praças e quadras, por 
exemplo. De acordo com o 
superintendente, Maceió 
conta com 10 equipes traba-
lhando, cinco pelo dia e 
cinco à noite, todos os dias da 
semana, para sanar proble-

mas de iluminação aponta-
dos pela população via Disque 
Luz, e os levantados pela Dire-
toria Técnica da Sima. 

“Fizemos um reforço nas 
equipes ainda nos primeiros 
meses do ano e, felizmente, 
temos constatado que houve 
uma diminuição no tempo de 
resposta das solicitações que 
recebemos da população”, 
destacou João Folha.

SOMENTE EM MAIO, DAS 4.242 solicitações registradas 
no Disque Luz, 3.321 foram atendidas no mesmo dia.Cotidiano

DISQUE LUZ é oferecido no 0800 779 2000, com ligação gratuita, ou pelo WhatsApp (11) 99694-2431

Sima: 78% dos chamados 
são resolvidos em 24 horas

Secom Maceió



  JUNHO LARANJA
A iniciativa foi criada pelo movimento 
Eu Sou Sangue, em 2011, e alerta para 
a anemia e a leucemia. Junho Laranja 
é uma campanha dedicada ao diag-
nóstico, prevenção e tratamento da 
anemia e da leucemia, doenças que 
podem acometer adultos e crianças. 
A anemia é um grave problema de 
saúde pública global. A Organização 
Mundial da Saúde estima que 42% das 
crianças com menos de 5 anos de idade 
e 40% das mulheres grávidas em todo 
o mundo são anêmicas. A leucemia é 
um tipo de câncer do sangue, quando 
glóbulos brancos (responsáveis por 
combater infecções) perdem a função 
de proteger e são produzidos de forma 
descontrolada.

  ANIVERSARIANTES 
DA SEMANA
Um brinde +QESPECIAL aos amigos 
aniversariantes da semana, leiam: 
Diego Duarte (26), Paulinho Pereira 
(27), Leandro Lima, Willyane Floren-
cio (28), Itala Paula, Yuri Guedes (29), 
Titio Lúcio Freire, Bianca Fagundes 
(30), Joan Lucas, Daniel Sarmento 
(01), Fellype Queiroz, Alex Cerqueira 
(02).#parabéns

B-DAY | 

A cake designer Neide Oliveira recebe 

homenagens nesta terça-feira, dia 28, 

por conta de sua idade nova. Parabéns!

PODEROSA |

A maravilhosa Sonaly, é a pioneira em Arapiraca e chegou 

chegando na City com suas técnicas exclusivas em pro-

cedimentos de bronze natural, click 10 e o famoso bronze 

gelado phototerapia. +INFO? 82.99641-7465 #puroluxo

ESTILO
ALGUMAS TEMPESTADES chegam apenas para 
testar a força das nossas raízes. Fique atento!

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista social e jornalista

Sociedade com

IN DESTAQUE | 

Secretário 

de Cultura 

de Arapiraca, 

Wellington de 

Magalhães, 

ilustrando a 

coluna desta 

semana.

SUCESSO 
TOTAL | 
O cantor 
arapiraquense 
Walker Oliveira, 
é uma das 
revelações do 
momento nos 
melhores points 
noturnos de 
Arapiraca. Além 
de cantar todos 
os ritmos e esti-
los, ele é um dos 
músicos mais 
destacados da 
City. #aplausos Co
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 / 
99

94
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80
50

TODA ELA | 
Sempre em destaque quando o 
assunto envolve beleza, equilíbrio e 
autoestima, a Dra. Sandra Ferro, (Den-
tista, Esteticista e Cosmetóloga), at-
ende em Arapiraca e Aracaju e carrega 
em sua bagagem profissional uma 
série de especializações em Harmo-
nização Orafacial (HOF), Habilitação 
em laserterapia, Injetáveis, Terapia 
Capilar, entre outros. #luxototal
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  Invernou! Redobre 
os cuidados
O início do inverno é motivo de atenção para 
as doenças respiratórias. As temperaturas mais 
baixas favorecem a disseminação dos vírus 
causadores de infecções como gripe, resfriado e a 
própria covid-19, que ainda não está totalmente 
controlada. Além dessas, doenças como sinusite, 
rinite e crises de asma e bronquite aumentam 
consideravelmente. O inverno traz aquele frio-
zinho gostoso e muita vontade de ficar debaixo 
das cobertas o dia inteiro, mas a grande questão é 
que muitos idosos sofrem as consequências desse 
período mais frio e acabam tendo o bem-estar 
e a qualidade de vida seriamente prejudicados. 
Por isso, elaboramos dicas especiais que podem 
ajudar a manter a qualidade de vida do idoso: 
manter uma boa hidratação é a nossa primeira 
dica. Idosos têm o costume de ingerir uma menor 
quantidade de líquidos do que pessoas mais 
jovens e no inverno essa situação pode ser ainda 
pior, por causa das temperaturas mais baixas. 
Manter uma boa hidratação, mesmo no inverno, 
é fundamental para o organismo funcionar a todo 
vapor. Na alimentação, a preferência deve ser por 
frutas ricas em vitamina C, como laranja, mexe-
rica e acerola, bem como alimentos que forta-
lecem o sistema imunológico como verduras, 
hortaliças, grãos e leguminosas. Além disso, deve-
-se evitar o consumo de comidas pesadas nessa 
época do ano, já que o metabolismo corporal fica 
bem mais lento. A ingestão adequada de líquidos 

é necessária para que sejam eliminadas todas as 
impurezas e toxinas do corpo, através da urina. 
Evitar roupas desconfortáveis é outra dica rele-
vante. No inverno, o idoso deve evitar usar roupas 
desconfortáveis ou apertadas demais, pois isso 
pode afetar a circulação sanguínea. Peças confec-
cionadas em algodão não provocam alergias na 
pele, permitem uma maior mobilidade e trazem 
o conforto necessário que o idoso tanto precisa, 
principalmente no inverno. Mesmo que os raios 
solares no inverno tenham uma menor incidên-
cia, é preciso garantir que os idosos tomem um 
pouco de sol sempre que possível. Essa prática é 
fundamental para manter os níveis de vitamina 
D no organismo. Manter as atividades físicas no 
inverno é fundamental para os idosos. Exercícios 

aeróbicos ativam a circulação e previnem diver-
sas doenças, principalmente as relacionadas 
ao coração, por isso a clínica de idosos também 
incentiva a prática de atividades físicas cons-
tantes, mesmo em época de temperaturas mais 
baixas. Manter a pele do idoso sempre hidratada 
no inverno é fundamental, já que esse órgão é 
mais frágil e apresenta uma maior tendência em 
apresentar fissuras, principalmente no clima 
mais seco, típico deste período do ano. Por isso, 
o uso de cremes hidratantes depois do banho e 
ao longo do dia é uma prática bem vinda. A pele 
das pernas, mãos, braços e do rosto costuma ser a 
mais afetada, já que fica exposta a maior parte do 
tempo.
(https://clinicaportal.com.br)

AS DUAS NOVELAS trouxeram uma discussão importante às claras, já que o 
idadismo e etarismo, na forma de intolerância, atravessa fronteiras e culturas.

   Francisco Silvestre   |  silvestreanjos@bol.com.br

Jornalista e gerontólogo

Poder Grisalho

  Reprisando o etarismo
Já não faz muito tempo, de novembro de 2021 até março de 2022, que a novela ‘Um Lugar ao Sol’, 
escrita por Lícia Manzo e exibida no horário das 19h na TV Globo, retratou o etarismo com muita 
proeminência. Agora repete outro tipo de trama na atual novela das 21h, ‘Pantanal’. Em ‘Um Lugar 
ao Sol’, desde os primeiros capítulos, através dos personagens Noca (Marieta Severo) 70+ e Rebeca 
(Andrea Beltrão) 50+, foi discutido sobre o preconceito de idade, o Etarismo. O etarismo/idadismo/
ageismo é um preconceito contra pessoas baseado na idade, rotulando como pessoas fracas, 
desprovidas de belezas, lentas e dependentes. Já em ‘Pantanal’, também exibida pela TV Globo 
e reescrita por Bruno Luperi, traz outra trama sobre etarismo e idadismo, em que Maria Bruaca, 
interpretada pela atriz Isabel Teixeira, diz já ter sentido os efeitos do etarismo na pele. As duas 
novelas trouxeram uma discussão importante às claras, já que o idadismo e etarismo, na forma 
de intolerância, atravessa fronteiras e culturas, sendo para muitos estudiosos a mais universal 
das discriminações, para afetar o futuro de todos e de cada um de nós (A arte imita a vida-Madis; 
glamour.globo.com/entretenir de update)



A  e m p r e e n d e d o r a 
Bárbara Cavalcante desco-
briu no chocolate o cami-
nho mais doce para chegar 
ao sucesso no mundo dos 
negócios. Com mãos de fada 
para o preparo de gulosei-
mas, ela vem se destacando e 
mudando o sabor da econo-
mia local. 

A jovem, de apenas 23 
anos, aprendeu a se virar 
para achar seu lugar ao sol e 
garantir sua renda mensal. 
A cada 10 postos de traba-
lho no mercado formal, sete 
são ocupados por homens, 
segundo as mais recentes 
pesquisas do setor. E quando 
as mulheres se tornam mães 
esse número é ainda mais 
desigual. É como se a mater-
nidade desse invisibilidade às 
mulheres que tentam entre-
gar a carteira de trabalho ao 
empregador. 

Babi Cavalcante, como é 
carinhosamente chamada 
pelos clientes, entrou para o 
empreendedorismo ainda 
nos corredores da escola 
quando começou a vender de 
tudo um pouco. 

“Bijuterias, brigadeiro, 
bolo de pote e brownie que 
fizeram um grande sucesso e 
despertou em mim a paixão 
pela confeitaria”, isso há uns 
sete anos, conta ao recordar 
que já trabalhou em emprego 
fixo e durante um tempo 
conciliou as duas atividades 
até preferir ter a liberdade 
de trabalhar apenas para si 
mesma e mergulhar, de modo 
profissional, no próprio negó-
cio.

E n t r e  o s  p r i m e i r o s 
passos dados e a firme cami-
nhada, Babi acompanhou as 
mudanças no mercado e viu, 
de perto, os negócios serem 
digitalizados, transformação 
que se tornou ainda mais 
necessária para atender às 
consequências causadas pelo 
isolamento social durante a 
pandemia. 

Sem largar a confeitaria e 
trilhando seu caminho tendo 
o açúcar como alicerce, Babi 
Cavalcante é sócia também 
em outro setor, no ramo de 
assistência técnica e acessó-
rios para smartphones. 

O carro-chefe, o brownie, 
batizou a marca, os Brow-
nies da Babi, onde ela realiza 
sozinha cada etapa da produ-
ção. “Decidi deixar o cardá-
pio mais enxuto. Entre as 
opções fixas, temos os brow-
nies, bolo em chantininho e 
brigadeiros e as variações de 
cada produto, por exemplo, 
brownie tradicional, no pote 
e bites”, especifica. A receita 
tem dado certo. Babi vive hoje 

exclusivamente da renda 
obtida com o empreendedo-
rismo. 

Confiante no sucesso 
dos seus produtos, a jovem 
estuda ampliar os negócios. 
“Temos planos para escalar 
as vendas on-line do Case 
Mcz, enviando nossos produ-
tos para todo o Brasil e fazer 
os Brownies da Babi ficarem 
conhecidos em toda a cidade”, 
revela. 

Determinação e vontade 
de estudar não faltam. A 
empreendedora sabe que 
precisa profissionalizar sua 
atuação no mercado. Para 
isso, fez, e continua fazendo, 
vários cursos profissionali-
zantes e de empreendedo-
rismo.

“É de extrema importân-
cia se manter sempre atuali-
zada e atenta às tendências. 
Sei que não preciso apenas 
saber fazer um produto de 
qualidade, preciso gerir o 
negócio para que ele cresça 
e se destaque no mercado”, 
ensina a jovem, com sabedo-
ria de gente grande. 

No entanto, o percurso ao 
empreendedorismo não é tão 
doce assim. O sabor amargo 
vem com os impostos. “Já não 
é tão fácil empreender, arris-
car. E as taxas, os impostos 
dificultam ainda mais. Preci-
samos de mais incentivos e 
isenções para caminharmos 
de forma segura. Quando 
estamos começando, qual-
quer quantia que a gente 
economize, faz diferença”, 
pontua.

Beatriz Ferreira, 24 anos, 
estuda enfermagem e entre 
um plantão e outro se deli-
cia com os Brownies da Babi. 
Ela conheceu a produção de 
guloseimas há quatro anos. 
“Lembro da primeira enco-
menda que fiz. Foi em 2019, 
um pedido muito espe-
cial: era um presente. Por 
ser o primeiro pedido, eu 
realmente estava rece-
osa, mas ela superou 
demais minhas expec-
tativas. É tanto que 
até hoje sou cliente 
dela. Os Brownies da 
Babi tem qualidade, 
gostosura, perfeição 
e delicadeza 
em tudo. 
Eu super 
r e c o -

mendo os brownies, sempre 
que alguém vem me pergun-
tar se conheço alguém que 
faça bolos, ovos de Páscoa, 
brownies, entre várias outras 
coisas, na minha cabeça já 
vem de imediato os Brownies 
da Babi, pois sei que quem 
fizer qualquer encomenda 
com ela não irá se arrepender, 
e  assim como eu irá se tornar 
cliente fiel. O preço de todos 
os produtos é super justo, pelo 
material, sabor, delicadeza, 
cuidado e claro pelo atendi-
mento prestado”, garante. 

Outra cliente que não tira 
os produtos da lista de dese-
jos é a técnica de enferma-
gem Iara de Araújo, 45 anos. 
“Conheci as delícias, depois 
de uma degustação oferecida 
por uma amiga. Tudo é feito 
com muito carinho e dedi-
cação, são de alta qualidade 
e muito saborosos”, elogia, 
além de destacar o preço que 
considera justíssimo.

Junta Comercial
De acordo com a Junta 

Comercial de Alagoas, mesmo 
com o período de pandemia, 
houve um aumento conside-
rável no número de micro e 
pequenas empresas abertas. 
Sobretudo, esse aumento se 
deve pelos microempreende-
dores individuais. A entidade 
ofereceu a facilidade de todo o 
andamento para abertura de 
empresas acontecer de forma 
unicamente online.

Os números falam por si 
só. Ainda conforme dados 
fornecidos pela Junta Comer-
cial, em 2019, foram consti-
tuídas 2 6 . 2 2 6 

micro 
e 

pequenas empresas. Em 
2020, foram abertas 28.654 e 
em 2021, 42.211.

Com as mais recentes 
empresas abertas, Alagoas, 
de acordo com o levanta-
mento da Junta, conta atual-
mente com 252.014 unidades 
empresariais com registro 
ativo, das quais 164.773 são 
microempreendedores indi-
viduais, 58.673 microem-
presas e 12.495 empresas de 
pequeno porte.

Do total, 119.262 são 
sediadas em Maceió, sendo 
microempreendedor indivi-
dual 78.693, microempresa 
24.938 e empresa de pequeno 
porte 7.169. 

Economia
O economista Cícero Péri-

cles explicou que um micro-
empreendedor individual 
(MEI) pode faturar até R$ 81 
mil por ano, empregar um 
funcionário e ser optante pelo 
Simples Nacional. “É uma 
empresa aberta com pouco 
capital, mais facilidade na 
legalização, mais agilidade 
nas vantagens tributárias e 
previdenciárias”, detalha. 

As microempresas fatu-
ram anualmente até R$ 360 
mil e empregam até nove 
pessoas no comércio e servi-
ços ou 19 pessoas no setor 
industrial. E as empresas de 
pequeno porte faturam entre 
360 mil e 4 milhões e 800 mil 
reais e empregam 10 a 49 
pessoas no comércio e servi-
ços ou de 20 a 99 pessoas na 
indústria.

O economista observa 
com entusiasmo a abertura 
de tantos MEI, embora o 
fenômeno reflita que existe 
um elevado número de 
desempregados. “Os núme-
ros aumentam o tecido 
e m p re s a r i a l  a l a g o a n o. 

Noventa por cento dessas 
empresas estão concentra-
das em bairros populares 
para atender as demandas 
dos segmentos C, D e E 
da economia da capital 
alagoana. Essas pessoas 
encontraram no MEI 
uma janela aberta de 
oportunidades e, em 

sua maio-
ria, as 

empresas têm caráter fami-
liar”. 

A concentração geográfica 
foi outro ponto levantado por 
Cícero Péricles. Das quase 
43 mil empresas abertas em 
2021, 20 mil foram instala-
das em Maceió, pelo fato 
de a capital absorver 1/3 da 
riqueza alagoana. 

“Outras 13 mil foram aber-
tas nas maiores 11 cidades 
alagoanas como Arapiraca 
– onde se instalaram quatro 
mil empresas – Palmeira 
dos Índios, São Miguel dos 
Campos e Penedo”, afirmou o 
economista, citando algumas 
das cidades que compõem as 
chamadas sedes regionais.

As outras dez mil empre-
sas foram abertas distribuí-
das geograficamente entre os 
90% dos municípios restantes 
em Alagoas. A título ilustra-
tivo, Cícero Péricles cita Olho 
D´Água Grande que viu 2021 
ser iniciado com oito novas 
empresas e terminado com 
seis. Duas fecharam durante 
o ano passado.     

Sebrae
O gerente de Relacio-

namento Empresarial do 
Sebrae – Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas –, Marcos Alencar, 
descreve os empreendedores 
como pessoas motivadas e de 
perfil arrojado que assumem 
riscos para realizar suas ações.

“Uma pessoa com perfil de 
empreendedor tem habilida-
des de avaliar oportunidades, 
buscar recursos e organizar 
equipes necessárias para 
colocar essas oportunidades 
em prática de forma apro-
priada para alcançar os resul-
tados desejados”, resumiu. 

Mas o caminho para o 
empreendedorismo nem 
sempre é doce como o percor-
rido pela jovem Bárbara 
Cavalcante. Marcos Alen-
car explicou que um dos 
problemas enfrentados pelos 
empreendedores é a própria 
descrença nas estratégias, 
baseada não em evidências 
ou estudos, mas em achis-
mos. Muitos ouvem opiniões 
sem fundamento e acabam se 
prejudicando. 

Para evitar tais obstá-
culos ele lembrou que o 
Sebrae está à disposição de 
quem quer empreender. “O 
Sebrae oferece orientação, 
capacitação e consultoria de 
atendimento, tanto presen-
cial quanto remotamente, 
gratuitamente. Basta ligar 
para 0800 570 0800 e agen-
dar ou acessar https://www.
hubsebrae.com.br/agendar-
-atendimento. O Sebrae ainda 
subsidia até 70% de uma 
consultoria na empresa do 
cliente”, destaca.

BABI CAVALCANTE começou a empreender ainda nos tempos do 
colégio e hoje vive exclusivamente da renda gerada com as guloseimas.Especial

Valdete Calheiros 
Repórter 

O CAMINHO do empreendedorismo é doce e passa pelo chocolate para chegar ao sucesso no mundo dos negócios

O sabor rentável dos brownies
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HOJE SÃO RAROS OS GRUPOS MAIS TRADICIONAIS, mas ainda se 
encontra nos interiores e até mesmo na capital, Mestres que 
honram, com seus talentos, as tradições do Coco Alagoano.

   Màcleim   |  macleim@hotmail.com

Colunista

Depois do Play

  ODISSEIA DO TRUPÉ 
O Sesc Alagoas contribuiu de maneira significa-
tiva para o fomento de alguns setores da cultura, 
sobretudo, a cultura popular. A ‘Coleção Memória 
Musical’ é um belo exemplo disso. Foram feitos 
registros, gravações em CD, que historiaram 
fonograficamente a música do Mestre Nelson da 
Rabeca (Caranguejo Danado), Naldinho Freire 
(Raízes: Traços Contemporâneos), dos Kariri-
-Xocós (Cantos Indígenas) e o álbum ‘Uma Odis-
seia na Cena Atual do Coco Alagoano’.  
De cara, temos uma questão conceitual: sabemos 
que Odisseia é um poema épico, que narra as 
aventuras do herói Ulisses. No entanto, por outro 
ponto de vista, sabemos que no sentido figurado, 
odisseia também significa viagens de aventuras 
extraordinárias e imprevistos singulares. E é aí que 
as duas odisseias se tangenciam e mora o xis da 
questão. E é aí, também, que a odisseia da coletâ-
nea do Coco Alagoano encontra paralelo com a de 
Homero, porque temos um Ulisses na realização 
deste trabalho.

Honra e Tradição
Ele é Jurandir Bozo, que assina a produção – junto 
com Clilton Feitosa – e participa de nove, das vinte 
faixas do disco. Há quem afirme que ele também 
assobia e chupa cana ao mesmo tempo. São dele 
tais considerações, escritas no encarte do CD: 
“Atualmente o Coco Alagoano tem se mantido vivo 
com muita dificuldade, sendo encontrado com 
maior frequência, em sua forma atual, com grupos 
contemporâneos formados por jovens. Hoje são 
raros os grupos mais tradicionais, mas ainda se 
encontra nos interiores e até mesmo na capital, 
Mestres que honram, com seus talentos, as tradi-
ções do Coco Alagoano”.
Dito isso, tecnicamente, o álbum lançado em 
2016 tem lá seus percalços auditivos e visuais. Por 
exemplo, a acentuação gráfica da palavra odis-
seia. Porém, nada que ameace ou comprometa a 
essência documental e o registro de uma mani-
festação cultural tão atávica ao povo alagoano. 
Para um leigo no métier do coco, o disco pode 
até soar monorritmico, pelos bits que se repetem 
quase que no mesmo andamento. No entanto, o 
conjunto da obra passa longe disso! Nesta coletâ-
nea, fica evidente a diversidade do coco alagoano 
em sua pluralidade. As diferenças acontecem na 
batida agógica do pandeiro e do ganzá, na forma 
de cantar e, sobretudo, nos tipos de versos e de 
estrofe-refrão de compassos 2/4 e 4/4. Sem falar 
nos trupés imaginários, que vão desde o sapateado 
do Coco de Roda, passando pelo Cavalo Manco, o 
Quarenta e por aí vai, trupé afora.

Terreiro Imaginário
A coletânea tem o pagode mais comum, que é a 
maioria, mas também tem o Coco de Roda atual, 
tem os Versos Livres, os Versos de Embolada, o 
Coco do Sertão, tudo numa riqueza que desem-
boca noite adentro, numa festa linda de brincantes 

no terreiro imaginário. Particularmente, ressalto 
a faixa 11, na qual Telma Cesar canta a capela 
“... quando chego quero voltar / quando tenho 
quero mais não”. Isso tem a malemolência de 
uma métrica deliciosa e envolvente, que lhe pega 
pela alma ancestral da nossa mistura étnica, num 
rebojo no remanso que não há modernidade que 
resista. De acordo com Jurandir Bozo, trata-se de 
um Coco de Afirmação. Enfim, este registro fono-
gráfico soa pela cartilha da tradição oral, recheado 
que está de novos e jovens autores, bem como 
de ícones como Zeza do Coco, Mãe Terezinha de 
Bamba, Mestre Cícero Lino, Os Verdelinho... e por 
aí vai a sabedoria mágica dos brincantes singelos.
Se, por definição, Alagoas é a “Terra dos Mare-
chais”, onde se cultua o bélico e não o lúdico; 
onde fardas e os paletós são aclamados, e não as 
fitas, adereços e espelhos; onde se reverencia o 
senhor de engenho e o seu poder amargo, e não 
o pisador de Pagode, com seu canto agridoce; 
então, caberá aos poucos e bons, que têm a noção 
de pertencimento, pelo viés do saber implícito 
à cultura popular, o legado de ‘Uma Odisseia 
na Cena Atual do Coco Alagoano’, pois, estes, 
saberão reconhecer a anima e a ressignificação 
do nosso povo na cena do Coco Alagoano. E essa 
chama não se apaga, como é o caso agora da Rede 
Sociocriativa do Coco de Roda, promovendo 

encontros e espetáculos no Barzrte, em Jaraguá.        

Mácleim (23/06/2022)

SERVIÇO
UMA ODISSEIA NA CENA 
ATUAL DO COCO ALAGOANO 
Disco físico: à venda com os artistas e, para audi-
ção, na musicoteca do SESC
Preço: R$ 20,00
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PESQUISA da Mobile Time/Opinition Box revelal que 35% dos 
brasileiros já tiveram o celular roubado ou furtado pelo menos uma vez. 

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro
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  Aumento de roubos 
e furtos de celulares, 
aumenta procura por seguro
Somente em São Paulo, foram registrados 26.484 
furtos e 34.338 roubos de smartphones nos dois 
primeiros meses do ano.
De acordo com uma pesquisa realizada no ano 
passado pela consultoria em telecomunicações 
Mobile Time/Opinion Box, 35% dos brasileiros já 
tiveram o celular roubado ou furtado ao menos 
uma vez. Só em São Paulo, foram registrados 
26.484 furtos e 34.338 roubos de smartphones nos 
dois primeiros meses do ano, segundo um levanta-
mento feito pela GloboNews.
Para amenizar o stress que essa situação provoca, 
o seguro para celular é um aliado fundamental. O 
produto pode cobrir, a depender da apólice adqui-
rida, roubo; furto qualificado ou simples; quebra 
acidental; e danos causados por líquido.
No Rio de Janeiro, de acordo com dados do ISP 
(Instituto de Segurança Pública), entre janeiro e 
abril deste ano, foram computados 9.140 furtos de 
celular no estado, o maior número da série histó-
rica, iniciada em 2003. 
Somente em uma cia de seguros, foi registrado um 
aumento na sinistralidade do seguro celular mês a 
mês em 2022, sendo 57 acionamentos em janeiro, 
71 em fevereiro, 78 em março e 111 em abril. A 
Susep (Superintendência de Seguros Privados) não 
tem dados específicos sobre apólices relativas a 
celulares. Contudo, estimativas do setor apontam 
para um crescimento de até 15% nos seguros para 
smarthphones só em 2021.
Antes, quando uma pessoa perdia o telefone celu-
lar, o prejuízo material era basicamente relacio-
nado ao aparelho. Hoje, devido à sua importância 
e das funcionalidades dos aplicativos, o custo de 
um novo é alto, além da dependência maior do 
aparelho devido às diversas funcionalidade e por 
ser, para muitos, uma ferramenta de trabalho. 
O seguro funciona como um respaldo em caso 
de roubo, furto, perda ou quebra de aparelhos. 

Verifique as condições de cada cia de seguros, por 
exemplo: na Cia “A” pode ter uma cobertura mais 
completa, na Cia “B” pode ter uma cobertura mais 
simples, logicamente geraldo diferenca na parcela 
do seguro, por isso fique atento as esses detahes! 
Cuidado com propostas muito vantajosas! Afinal o 
barato pode sair caro. Ideal é consultar seu corretor 
de seguros. De forma geral, você paga um valor 
mensal e caso seja roubado, furtado, o seguro 
poderá te indenizar pela perda do smartphone.

  Conclusão
Em suma, os roubos e furtos de celulares no Brasil 

vêm crescendo constantemente. Ao ter um seguro 
e utilizá-lo, a pessoa entende o valor desse tipo de 
proteção. Contar com a proteção de um seguro é 
importante para trazer, acima de tudo, tranquili-
dade para as pessoas. Entendo que muitas delas 
assumem prestações no ato da compra ou juntam 
dinheiro por meses para adquirir o bem, por isso é 
fundamental contratar uma apólice de seguro!
Gostou do tema de hoje? Acompanhe também 
nosso quadro “#MOMENTOSEGURO” todas as 
quintas feiras na rádio 98,3 FM, a partir das 7h30 e, 
na TVMAR (Canal 525 NET), a partir das 9h. Partici-
pem com suas perguntas!  Até a próxima se Deus 
quiser! Um grande abraço!



  Voltou 
a vencer
Mesmo que encerre a quarta 
rodada em outra colocação 
diferente da que iniciou – o 
sétimo lugar – o CRB fez 
a sua parte, vencendo em 
Chapecó, o time da Chape-
coense, e de virada, o que é 
muito melhor. Perdia o jogo, 
era pressionado, mas resistiu 
muito bem e venceu por 2 a 
1. A ideia que passa é que o 
técnico Daniel Paulista está 
começando a acertar o time, 
mesmo que ainda precise 
apresentar um futebol 
melhor.

  CSA X 
Grêmio
Ainda não foi dessa vez 
que o CSA venceu. Chance 
até que teve para isso, mas 
vacilou no comecinho do 
segundo tempo e cedeu o 
empate ao Grêmio. O CSA 

teve muitas oportunidades 
e desperdiçou todas com 
Lourenço, Rodrigo Rodrigues 
e Oswaldo. O gol do CSA foi 
marcado pelo médio-volante 
Giovane. É o segundo jogo 
e o segundo empate do 
técnico Alberto Valentim.

  Segunda 
Divisão
Com jogos de ida e volta, vai 
começar o quadrangular 
da Série B do Campeonato 
Alagoano. Pela ordem, 
Zumbi, Coruripe, Penedense 

e FF Sports foram os times 
classificados da primeira fase. 
FF Sports X Zumbi; Pene-
dense X Coruripe se enfren-
tam para chegar à final da 
competição. Desses quatro, 
sai o clube classificado para a 
primeira divisão, em 2023.

SETOR DEFENSIVO é o que precisa ser ajustado urgentemente.Esportes

O CRB tem, na 15ª rodada, 
a chance de se aproxima-
muito do G-4 da Série B do 
Campeonato Brasileiro. O 
jogo marca um confronto 
direto, contra um concor-
rente que tem o mesmo 
objetivo, o Tombense-MG. 
Depois de vencer a Chapeco-
ense, em plena Arena Condá, 
o Galo deu um salto na tabela 
de classificação e “encostou” 
no pelotão da frente. A vitória 
por 2 a 1 de virada demons-
trou a força do ataque, em 
uma noite iluminada de 
Fabinho e de participações 
ativas do artilheiro Anselmo 
Ramon.

Os três pontos garantiram 
ainda para o clube regatiano a 
sétima colocação do campe-
onato. Apenas uma posição 
atrás do próximo adversário, 
o time mineiro e a dois pontos 
do grupo dos quatro primei-
ros colocados até o jogo do 
Grêmio que é o 4º colocado 

com 22 pontos. A equipe de 
Minas Gerais é uma das que 
mais empatou na competi-
ção: sete resultados de igual-
dade ao longo da Segundona, 
mesmo número do Guarani, 
que está na zona de rebaixa-
mento e ficando atrás apenas 
do CSA, que empatou nove,  
e do lanterna Vila Nova que 
empatou oito vezes. 

Essa alta quantidade de 
empates pode traduzir a 
expectativa do jogo no Rei 
Pelé: uma partida disputada, 

mas truncada e difícil de o 
ataque regatiano penetrar 
e conseguir ditar o ritmo de 
jogo. O lado positivo para o 
CRB é que o time vai ter oito 
dias para descansar para 
a partida. O time jogou na 
última terça-feira (21) e o 
confronto em casa é só na 
próxima quarta (29). Depois 
do embate contra a Chape, 
os jogadores chegaram a 
Maceió no final de tarde do 
último dia 22 e só se reapre-
sentaram na sexta-feira (24). 

Quando o técnico Daniel 
Paulista pegou o CRB, há 
pouco mais de um mês, 
achou o time em uma situ-
ação completamente dife-
rente: a equipe era a lanterna 
da Série B e tinha muitos 
pontos a corrigir. Agora, com 
um tempo maior de trabalho, 
o time já sonha com o grupo 
que dá acesso à Série A. 

“O CRB vem se recupe-
rando dentro da competi-
ção, uma equipe que estava 
muito abalada psicologi-
camente, com os núme-
ros também não ajudando 
dentro da própria sequência 
de jogos que teve, mas desde 
a nossa chegada os números 
têm sido muito importan-
tes. São sete jogos à frente 
da equipe, quatro vitórias, 
dois empates, somente uma 
derrota e essa derrota, inclu-
sive, para o líder da competi-
ção e que hoje faz o melhor 
jogo da Série B. Então é um 
aproveitamento de mais de 
70% nessa sequência, isso 
fez com que o CRB crescesse 

no campeonato e na tabela”, 
disse o treinador.

E muito do bom aprovei-
tamento alvirrubro tem a ver 
com o estilo de jogo adotado 
por Daniel. O 3-4-3 utilizado 
pelo técnico tem sido um 
bom esquema tático para a 
metodologia dele. Com essa 
formação, o único jogo que 
deu “errado” foi o empate 
contra o Ituano, jogando em 
casa. E é justamente o desem-
penho em casa que pode 
favorecer o time alagoano: 
jogando diante do torcedor, 
o CRB perdeu apenas uma 
vez, para o Náutico. Foram 
três empates e três vitórias.

P o r  o u t r o  l a d o ,  o 
Tombense também tem um 
bom retrospecto, mas fora 
de casa. A equipe só venceu 
uma vez longe do torce-
dor, mas em compensação 
arrancou três pontos em 
empates jogando como visi-
tante. O setor defensivo do 
Galo ainda é um problema a 
ser resolvido para uma boa 
sequência na competição.

TÉCNICO DANIEL PAULISTA Deu mais ânimo aos atletas com esquema tático reativo; resultados estão surgindo                   

Realidade no Galo é outra: 
time está se encontrando
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PRESIDENTE DO CSA CONFIRMA inauguração do CT do Azulãopara 
o mês de dezembro; ficou inviável para a festa de 7 de Setembro.

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  A briga entre dois gigantes brasileiros
O exemplo do ano passado parecia que se repetiria esse ano também. Flamengo, Palmei-
ras e Atlético Mineiro continuam sendo os favoritos para conquistar as duas maiores 
competições do futebol brasileiro: o Campeonato Brasileiro da Série A e a Copa do Brasil. 
Mesmo que o Flamengo esteja oscilando muito, é bom lembrar que a camisa é muito forte, 
o grupo de jogadores é um dos melhores e tudo pode mudar a qualquer momento. Basta 
voltar a vencer e time tem para isso.
Atualmente, a briga e a rivalidade estão entre Flamengo e Atlético. Nos dois últimos jogos, 
o clube mineiro levou a vantagem, vencendo nos dois principais torneios. Esta semana, na 
partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o atacante Gabigol, cheio de marra, 
declarou que no jogo da volta, no Maracanã lotado, o Atlético ia saber quem é forte e que o 
resultado seria outro. Essa é uma demonstração de mal perdedor. Vitórias não se conquis-
tam no discurso, mas na ação e no resultado.
Enquanto isso, correndo por fora, o Palmeiras vai liderando a Série A e, como favorito, vai 
disputar a vaga na Copa do Brasil contra o São Paulo, mesmo que no primeiro jogo tenha 
dado São Paulo, 1 a 0. A grande verdade é que, em relação ao que se pensava antes do início 
da temporada, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro são os favoritos aos títulos dispu-
tados em 2022, mas não custa nada ficar de olho no Corinthians Paulista que vem sendo 
uma boa surpresa, não é um time bobo e está muito bem dirigido tecnicamente.

Thiago Luiz
Estagiário 

l Esta semana, o presidente 
do CSA, Omar Coêlho, reuniu 
com conselheiros do clube e a 
imprensa para dizer que o novo 
Centro de Treinamento Gustavo 
Paiva, entre o Benedito Bentes 
e Rio Largo, só será inaugurado 
em dezembro. A data de 7 de 
setembro foi cancelada;
l E por quê do cancelamento? 
A questão está ligada ao afasta-
mento do presidente do Conse-
lho, Rafael Tenório, e o principal 
motivo é a falta de dinheiro para 
concluir agora todo o projeto 
feito. Para alguns, o dinheiro 
era suficiente. Para outros, não; 
l Quem pensa que CSA e CRB 
vão fazer grandes investimentos 
na contratação de jogadores 
após a abertura da janela, dia 
18 de julho, está redondamente 
enganado. Pelo que deixaram 
transparecer os presidentes dos 
dois clubes, tudo vai girar em 
torno de quatro a cinco reforços;
l Tanto em um clube como no 
outro, as maiores carências são 
do meio-campo avançado para o 
ataque, especialmente jogado-
res de beirada. No CSA, ainda tem 
a deficiência do chamado camisa 
9. Hoje, o clube tem cinco jogado-
res na posição e ninguém acerta. 
Pelo que ouvi dizer, vai sobrar 
gente, dispensado ou empres-
tado para diminuir a folha.

  ALFINETADAS...
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NA ARENA CONDÁ, CONTRA A CHAPE,
o CRB teve disciplina tático-defensiva e foi cirúrgico nos poucos ataques



ALAGOANOS brilham dentro e fora de Alagoas, 
celebrando a vida, a arte, a cultura e o trabalho.

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalhaí
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LEÃO DE OURO

A Lu do Magalu ganhou o Leão de Ouro em 

Cannes na categoria redes sociais e influência. 

A influenciadora digital criada pela equipe de 

@pedroalvim é um fenômeno da nova era da 

comunicação, em que os avatares ganham vida 

e interagem como pessoas reais.

APRESENTANDO

Pri Anacleto está no comando da 

cobertura do São João de Paripueira 

e aproveitou para fazer o registro 

com Durval Lélys, o eterno 

“Durvalino Meu Rei”.

MARATONA

Kel Monalisa está mais feliz que pinto no milho. 

Ela está vivendo e cantando intensamente esse 

São João, e claro, caprichando nos figurinos. 

Esse foi para se apresentar no palco da festa 

em Marechal Deodoro.

BATEU SAUDADE

Douglas Lopes está em nova fase profissional e 

agora é o apresentador do Balanço Geral na TV 

Pajuçara. Esta semana ele teve a oportunidade 

de matar as saudades do tempo em que apre-

sentava os sorteios do Alagoas da Sorte, durante 

o “merchan” com a querida Patrícia Mess. 

ANIVERSARIANTE

Julia Lins é a grande aniversariante da 

semana. Neste sábado (25) ela faz 

idade nova e comemora em grande 

estilo com familiares e 

amigos. Parabéns!

GRANDE ALDEIA

Cacique Wiryçá Kariri Xocó em apresentação no Festival Lo Spirito del Planeta, levando a alegria da Aldeia Kariri Xocó, de Porto Real do Colégio, para a 

Grande Aldeia Europa. O grupo contou com o apoio da @secultal para realizar esse sonho de levar nossa cultura e história para o outro lado do Atlântico.



O Peugeot 408 se distin-
gue principalmente pela 
silhueta Fastback dinâmica 
e pelo conceito diferenciado 
das categorias existentes, 
mas também por seu estilo 
reconhecível entre todos. A 
postura, felina, é caracterís-
tica dos modelos da Marca. 
As linhas são afiladas e a 
grade, que reproduz a cor 
da carroceria integrando-
-se perfeitamente na face 
dianteira, ostenta o novo 
emblema da Peugeot, ilus-
trado por uma cabeça de 
Leão. O recorte invertido 
do para-choques traseiro 
surpreende e confere ao 
p e r f i l  u m  d i n a m i s m o 
inédito. O 408 está solida-
mente assentado sobre 
grandes rodas de 720 mm de 
diâmetro, e os aros icônicos 
de 20 polegadas apresentam 
um desenho geométrico 
disruptivo. Na dianteira, 

a assinatura luminosa na 
forma de presas faz do 408 
um perfeito integrante da 
família Peugeot, bem como 
as lanternas de LED com três 
garras na traseira. Com um 
comprimento de 4,69 m e 
uma distância entre eixos de 
2,79 m, o novo Peugeot 408 
oferece um espaço interno 
notável na 2ª fileira, com um 
espaço para as pernas de 188 
mm. O porta-malas também 
é generoso, com um volume 

de 536 litros extensíveis para 
1.611 litros com os bancos 
traseiros rebatidos. A altura 
de 1,48 m torna a silhueta 
fina e esbelta, contribuindo 
para a eficiência aerodinâ-
mica. O destaque vai para a 
qualidade do acabamento 
e conectividade da cabine, 
que incorpora as tecnologias 
mais recentes para tornar 
a experiência de condução 
e viagem mais intuitiva e 
gratificante.

Seguindo o sucesso do 
conceito revelado há alguns 
meses, a Citroën apresen-
tou na Europa a inédita e 
Edição Especial Ultra Limi-
tada My Ami Buggy. Com 
design marcante e proposta 
única, o My Ami Buggy será 
produzido em um lote de 
somente 50 unidades e é 
destinado a entusiastas que 
buscam uma solução de 
mobilidade que alia liber-
dade, prazer e espírito de 
aventura. Com motorização 
elétrica, o My Ami Buggy é 
ideal para o uso recreativo 
em diferentes ambientes, 
incluindo o campo e praias, 
especialmente no início do 
verão europeu. Baseado 

no modelo que conquis-
tou o continente, o My Ami 
Buggy tem visual exclusivo, 
com destaque para a cor 
Khaki da carroceria 100% 
reciclável, rodas de 14” de 
aço com pintura dourada e 
calotas exclusivas e portas 
compostas por aço tubular, 
que incrementam a ampli-
tude da cabine. O estilo ao 
ar livre é complementado 
pela exclusiva capota de 
lona removível, um recurso 
que já fez história em mode-
los icônicos com os Citroën 
2CV e o Mehari. O visual é 
finalizado com proteções 
adicionais nos para-lamas e 
para-choques. Um marcante 
tom amarelo faz contraste 

na parte exterior e na cabine 
do My Ami Buggy, estando 
presente nas costuras dos 
bancos, gancho para saco-
las, puxadores das portas e 
nos três compartimentos 
do console. Essa proposta 
única e exclusiva conquistou 
rapidamente os clientes na 
região. E bota rápido nisso: 
em somente 17 minutos e 
28 segundos as 50 unidades 
do My Ami Buggy se esgota-
ram, representando a média 
de uma venda a cada 21 
segundos. O primeiro cliente 
precisou de só 2 minutos e 
53 segundos após o início 
das vendas para efetivar a 
compra, feita de forma total-
mente on-line.

Fiat apresenta Scudo, 
seu novo furgão
Quando o assunto são 
veículos comerciais leves 
a Fiat tem propriedade. E 
não é para menos, já que 
a marca mantém tradição 
e confiança no segmento 
em que é líder há mais 
de dez anos. Agora, a Fiat 
traz mais uma novidade 
para sua linha de utilitá-
rios: o novo Fiat Scudo, 
um furgão médio que 
atende às mais variadas 
necessidades com voca-
ção tipicamente urbana. 
O novo modelo é prático 
e versátil, já que pessoas 
habilitadas com a CNH 
de categoria B também 
podem conduzir o veículo. 
Moderno, robusto, super 
confortável e com a 
dirigibilidade de um carro 
de passeio, o novo furgão 
chega também na versão 
e-Scudo.  Além disso, 
damos mais um passo no 
caminho da eletrificação, 
oferecendo uma nova 
opção de mobilidade com 
o e-Scudo, a primeira van 
elétrica da Fiat no Brasil”, 
afirma Herlander Zola, 
vice-presidente sênior da 
Fiat na América do Sul.

Renault Master Furgão 
é hexacampeão do selo 
maior valor de revenda
A Renault Master Furgão 
foi eleita, pelo sexto ano 
consecutivo, vencedora 
durante a 8ª edição do Selo 
Maior Valor de Revenda 
– Veículos Comerciais 
2022, na categoria Furgão 
de Carga, no estudo de 
depreciação promovido 
pela equipe de pesquisa 
do portal Autoinforme. O 
modelo Renault apresen-
tou valorização de 39,8%, 
se comparar o preço do 
veículo zero quilômetro no 
primeiro trimestre de 2019 
com o mesmo modelo 
vendido no mercado 
de usados no primeiro 
trimestre de 2022, ou seja, 
com três anos de uso.
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MERCADO DE COMERCIAIS LEVES está em pleno aquecimento, Fiat lança a Scudo e 
a Renault Master recebe prêmio, sendo o melhor veículo para revenda da categoria.
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Yamaha lança FZ25 Thor
Os fãs de Thor, que aguar-
dam ansiosos pela estreia 
do novo filme do super-
-herói da Marvel, tem mais 
um grande motivo para 
comemorar: o lança-
mento da Edição Especial 
FZ25 Thor. Próxima de 
completar 4 anos, a Collab 
entre a Yamaha Motor do 
Brasil e a Marvel segue 
com a mesma premissa: 
a de associar o universo 
duas rodas ao universo do 
entretenimento Marvel, 
onde pessoas reais se 
tornam extraordinárias. 
Uma homenagem, e um 
chamado, aos motoci-
clistas que encontram na 
pilotagem diária o prazer 
na jornada heroica de 
suas próprias vidas. Este é 
o sexto modelo da Collab 
entre a Yamaha Motor 
do Brasil e a Marvel na 
parceria prestes a comple-
tar 4 anos. As primeiras 
delas foram a Lander 
Capitão America e as FZ 
250 do Pantera Negra e da 
Capitã Marvel, lançadas 
simultaneamente em 
2020. Depois, em 2021, foi 
a vez da MT-03 Homem de 
Ferro e NMax 160 Homem 
Aranha, todas esgotadas 
em pouco tempo. FZ25 
Thor traz como diferen-
ciais a pintura e grafismos 
exclusivos inspirados na 
armadura do Deus do 
Trovão, e será limitada a 
1000 unidades. A escolha 
da FZ25 não foi por acaso. 
Assim como Thor, a FZ25 é 
imponente, o que é percep-
tível em suas formas– 
sobretudo pelo conjunto 
formado pelo tanque e 
tomadas de ar –, que lhe 
garantem um aspecto 
encorpado e musculo com 
o Herói da Marvel. 

   DUAS  |  RODASNovo Peugeot 408 vem com 
silhueta Fastback dinâmica

Série especial Citroën My Ami Buggy 
se esgota em menos de 18 minutos
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Um estudante
traz imagens

sobre o Sertão

Dois
dedos

de
prosa

Este é mais um trabalho de estudante, recortando o cotidiano sertanejo. Deriva de um 
pequeno curso que ministramos e foi pedido para olharem o Sertão e fotografarem. Foi 
um exercício interessante, ver como estariam sentindo este cotidiano e o que destacariam. 
Vallone Nascimento Real, aluno do Curso de Geografia do Campus da UFAL no Sertão,  
trouxe seu depoimento sobre o que vamos chamar de Novo Sertão. Vamos ver as fotos 
e sentir as mudanças que aconteceram e estão presentes nas fotos. É o começo de um 
pesquisador que se esboça e Campus/O Dia tem o prazer de incentivar.

Obrigado Valone!
Vamos ler!
Abraços,

Luiz Sávio de Almeida
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No dia 17 de agosto de 2019, a turma do terceiro período 
de Geografia da UFAL – Campus do Sertão – visitou o Acam-
pamento São Francisco, pertencente à Comissão Pastoral 
da Terra (CPT),  no Sertão de Alagoas, para aprender um 
pouco da história, dos processos de ocupação, das lutas e do 
trabalho desenvolvido por eles. Os barracos de lona são uma 
representação típica dos processos de ocupação da terra.

O Assentamento Todos os Santos tem como principal 
ponto de referência o casarão de um antigo fazendeiro 
rico que foi assassinado, e alguns se apropriaram da terra e 
construíram barragens e criadouros de gado com o dinheiro 
de empréstimos que não foram pagos, fazendo com que a 
fazenda ficasse totalmente endividada; decorrente disso, a 
CPT ocupou o local. O casarão é rodeado por duas agrovilas. 

O Rio São Francisco, conhecido como Velho Chico, 
possui a sua nascente na Serra da Canastra em Minas Gerais 
e tem a foz em Piaçabuçu – AL e Brejo Grande – SE. Possui 
um comprimento de 2.863 km e em sua grande extensão leva 
vida por todos os municípios por onde  passa. Este é um dos 
mais belos cartões postais do Sertão, tanto alagoano quanto 
baiano, na divisa de Delmiro Gouveia – AL e Paulo Afonso – 
BA.

Esta colagem é parte do que foi uma visita dos estu-
dantes do curso de Geografia da UFAL Campus do Sertão à 
aldeia indígena da tribo do povo Koiupanká, no município 
de Inhapi - AL. Uma experiência enriquecedora, onde foi 
possível aprender sobre a história daquele povo, da luta e de 
seu cotidiano.

O Campus do Sertão é um espaço marcante na vida de 
muitos, não somente estudantes, mas de todos aqueles que 
fizeram e fazem parte dessa história. Um lugar que é um 
símbolo marcante para todo o Sertão.

Apreciar a natureza é um exercício de conexão que todos 
deveriam ter. No meio do Sertão alagoano, rodeado pelo solo 
duro e pela vegetação seca, ao chegar em um dos mirantes 
para os Cânions do Rio São Francisco podemos apreciar 

belezas simples como esta. O local é pelos arredores do 
povoado Olho D’Aguinha.

A erosão acaba moldando as rochas ao longo do tempo 
e uma das formas interessantes de se observar é essa no 
formato de uma galinha nos cânions do São Francisco. A 
fotografia foi tirada em uma aula de campo de um evento do 
curso de Geografia da UFAL onde fizemos uma trilha ecoló-
gica rumo à Gruta do Talhado.

O município de Água Branca – AL situa-se num maciço 
próximo à cidade de Delmiro Gouveia – AL, em seu entorno 
pode-se observar várias serras que compõem paisagens 
belíssimas no Sertão alagoano. A fotografia foi tirada em 
uma visita à zona rural, em uma parada para apreciação da 
localidade em plena calmaria.

Há  um fenômeno que ocorre nas cidades, onde determi-
nado ambiente passa a ter diferentes funções, com diferen-
tes agentes (administradores, pessoas, etc). Desta forma, o 
prédio do Shopping da Vila um dia chamou-se Fábrica da 
Pedra e as funcionalidades existentes se transformaram 
completamente a partir desses recortes temporais. A foto-
grafia foi tirada na inauguração do empreendimento.

O Campus do Sertão acolhe estudantes em sua grande 
maioria de Alagoas, Bahia, Sergipe e Pernambuco. Dentre 
esses alunos citaremos os estudantes que residem em Paulo 
Afonso – BA e estudam na UFAL. Os mesmos tiveram o trans-
porte universitário gratuito cortado pelo prefeito em virtude 
do tempo de 2 anos que as aulas estiveram no formato EaD 
por causa da pandemia. A gestão da cidade alegou não ter 
obrigação por lei de ceder este transporte, mas esse corte 
geraria (e gerou) inúmeros prejuízos para os alunos como 
a desistência do curso por não ter condição de pagar trans-
porte particular para se deslocarem à UFAL. Assim, realiza-
ram três protestos, lutando para ter de volta o ônibus. No 
fim, a prefeitura parou de resistir à pressão popular e acei-
tou ceder o ônibus, mas até 31/05/2022 ainda não se tem o 
ônibus funcionando.

Visões do Cotidiano do Oeste Alagoano

   ARTIGO  |  Vallone Nascimento Leal Estudante

Barracos de lona de um acampamento da CPT no Sertão alagoano
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COMPRE autores alagoanos na Quilombada.

Casarão antigo no Assentamento Todos os Santos da CPT no Sertão alagoano

Alunos do curso de Geografia da UFAL Campus do Sertão visitam os Koiupanká

Cânion do Rio São Francisco na divisa de Alagoas e Bahia
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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

Campus do Sertão da Universidade Federal de Alagoas em Delmiro Gouveia – AL

Paisagem na zona rural do município de Água Branca - AL

Escultura natural rochosa formada pela erosão

A beleza da vida no Sertão na trilha para a Gruta do Talhado – AL

Alunos do município de Paulo Afonso – BA que estudam na UFAL protestando pelo transporte universitário

Ambiente interno do novo Shopping da Vila em Delmiro Gouveia - AL


