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8 Maceio • segundo,felra 
20 de agosto de 2018 

Edição E.le1rómcri Certifiknda D1i1trilmeme 
confonuc LET N,) f 39]12012 

Dlàrlo Oficial 
Estado de AJagoas 

OECRETO1'~60.43l. OE 17 OE AGOSTO OE 2018. 

r.-:snru1 0 PROJETO "C.~PSULA DO TEMPO" E.\I 
CO~IEMORAçAo AOS 200 A,'IOS D.~ BtlNCIPAÇAo 
POLÍTICA OE .~LAGOAS E OA OlITRAS PROVIOÉNCIAS 

O GOVERl'IAOOR DO ESTADO DE ALAGOAS. uo tiro das 
alrib~ões que IJJ< coofcre o wciso IV do IU1. 2' < o inciso IV do IU1. 
I07. •mbos dn Constinúç3o Estndual e tcodo <m ,w o qut<011Slll do 
Processo Adnu,usmmro sf I J0l -20881, 0JS. 
Cc:ms1di:rando que o b1ceutenan-0 da E.zmm:1p:,çâo PoH11c11 dt .-\la~!Oas 
OCC!ITC'II oo ano de 2017~ 
Co1ijid,rando, smponãncia bislóri<• < cul1tD11l que ,,,,r,s,ns, µ.ira o 
ala1oano o m:ut'O cl.1 Eimncrpaç.10 Poli1ica. f 
CousidtroodQ que st ooosritm como 1w1 dos objeti\'os fu11d1wcntnis 
pam o fstaoo d, Ak,~oos dar pro1eçõo ã produção históri<a e cultta1ll 
oco11ida por ocas-t.io da ron)e'nl01'3ção d1uaote o mk'.> do b1ce111ernirio 
de sUJ Emancipa~io Polít1ca. 

DECRETA: 

An. I' Fícn ,nmnrido. pelo tempo d, 100 (cem) anos. n coniar da dlli. 
d, 16 d, s,tembro de 2017. o Projeto "Cáp,tua do Taupo". ,10 

c01, .. n10ração no Bicólt<Jl.100 de E11,'111Cipoção Politi<n d, Ala,!õ:JS 
An. l" O Projeto "Cáps,u• do Tempo" s,ni coordenado. exec11L1do, 
mnn1ido pdo Gabu1<t< Chil. teni • colaboração , p1.ml.l do M11s<11 
P3ooo Floriano Peixoto - MUPA < sen\ abeno ó p:11ticipaç3o de 
todos os cidlld.,os. 
An 34 A ''Cápsula do Tempo .. conreri penód1ro). li\TOS.. mens.1~1s. 
follieros.. fo1opaffas. \·K1ros. sc:lo couicmorn1wo. det111c.' oolro.s obJC10s 
qu, digam 1.speito à bislc.\na do Esrado. suas trndições < c1uh111 , os 
e\~1110. OC01ridos nas c011lel110mçà,s do bi,enlenirio de En,mcipaç3o 
Política ck Alagoas. 
An. 4° A "C'óp;uln do Tanpo·· serâ i.,mda, após o ac01Jdicionn111,1110 
dos nnteriais seleciosiados, em solenid3de pública e somente serã 
a~na. em SC1lenidooe ofid,,l. por ocasiOO das comemorações do 
mcemen:ino da Emancipação Politl(3 dl' A1212-00s- a realizar-se em 16 
de sc,,,ooro de ?1 17. 
An. 5• Cob<râ ao Mnstu P31ác10 Florumo Peixoto- ~!UPA. po, mdo 
de seu~ fm1doaitnos. proc-ed,er à gmrd.1 cbl reíerid3 111113. n11oti."!ldo.a 
tm local \'islwL em runbit-nle seco e arejado, de\1idauitute. 
id,11tificada. l1K1nd.1 < ali."'d.' d< u"'1o n dili,ultor • sua rcu,oçào. 
An. q Fit3 tcnuiu.w1cuK'Ulc proibid.1 3 m,111.ipulttção. ~btrnç~o oo 
ins;rção d; q1L1isq11tr 111.1teri;is e/ou óbje<os uovos no mteriot cb um•. 
por ocas,,o dos trnbalbos de u1sp<ção, limpeza. 
An_ 7' Este D«:«10 cntrn """!º"na dnta de st1.1 pubhcaç3o. 

PAL,ÍCIO R.EPÚ8UC'A DOS PALMARES. em Maceió. 17 de 
•~sto de 201S. 202" cb En'111dpoçiio P<Htica e 130' cb R,ptibli<a. 

JOSÉ REN,IN VASC'ONCELOS CALHEIROS FIWO 
Gov•n•11lor 

JOSÉ ROBERTO SANTOS WAXDEIU.EY 
Geram~ de Oocm1k!n1:.1ção e Puhlícaçào de Atos (iove111a111en1ab 

O E."<CEUNTISSIMO SENHOR JOSÉ I\ENA.'1 VASCONCELOS 
CALIWROS RLHO, OOVERNADOR DOESTAOO. ~ I DATA DE 17 
OE ,._GOSTO DE lOI 8. OESPACHOlJ OS SE(ilJIJ\"l'ES PROCESSOS· 

PRO( '. 1101 ·Z:OSS; IS. doGC • Ou,ordo, La,w-"eoO«mo.J:m ...c~\ud.1, 
,~Oél.lUJ)•6é O\ • uto~ ti Comi.\-do E,,:ecuti\'n do 8ictnteu:\rio de 
E.in11ncipaç-Ao Polilk.n ck Ab$GaS p;im IIS pro ... iddld.u li \.t'U ... ,. 

PROC. \101•19S6/IS, de CLÉRL~ MARIA FONSECA OLIVEIM e 
011t10, • Autori.to ti J;nmnun dt>i l)cc-rt1os d,: l)Ol))t;,ç:\o csu 
c.u:i.Ter pr('Cuio ~ JORGE LlJtS RlBEIRO MACHAOO, 
CLÉRlA MARJA FO"SECA OE OLl\'EIAA < ROORIOO 
CESM URA UMA. A ,·is:18 d., dtcisto judicinJ profedda nos 
11utot, do C\nn1uintttito Pro\i~rio de $~nteuç,., n" 0709JIJ• 
20.2018.0l OOOt. da bna d3 ,-,. Van Cinl da Capi!J.liFazeuda 
Plib!ie1 E.\titdu11I. Ato contínuo, que o proc:~w \ ~J3 1?nc11m11J~do 
i SccJcuuio de E~ dn Swdc · SESAU. pan 11.doç&o das 
p1'Q,·1dâic.a/lll uo :\mbi10 <k , uta coo111>e1&icu1. 

PROC. ll0 1·39S8Jli. ~ FU .. MJLTO~ RODRJGUES SA.'-7"0S • 
Autorito a Lnnihtni do Oieo ·ct\l de rdnte~ de HA~tu~TON 
RODJUOUES $~'\"'TOS, à \~a dn d«it.:\o j11dici.t1I profc:ri<b do 
C\uupri.u1e11to d.e $enties1~11 n• Oi112S1•SI 2017,$.02,0001, dn 
bn, do Juízo de Oiftito da Jq Vara Ch"C:I dri Capital / Faztnda 
E,r..,du:,I. Remitl.tlUl•'\,e 0$ 11Ut0\ à POE. p.1r.16m, de t'0111J)l'O\'l'IÇ.\o, 

~1~ 9 /u!V/f'IX~$l!!n!t, d,,tkri,•t1~~9 da pt'Q\'id~uç~ ~•d~9 
cln,; ckrullh ui-Nlidb lesah cabhe1), Ato ca.11lnuo. que o J1ró«.\'-O 
~jn <11c.uninbMlo i SEFAZ. pllni adoç.ào das. prO\idiuciM l'.lO 
Amb110 de ,w à.'ln1J>Clê1K:i11. 

PROCA I0t-$7.JS, d< ,ost \V.SLLEY FlllTOZA SA,",'TOS 
CLEM:ENTE • Amorizo • lla,n.mm do D«reto de 1.omc;lÇào de 
JOSE. WESLLEY FEJTOZA Sk'lTOS CLEME~'TE. o, \Utll da 
dcci..SO judiditl proferi<:b n<,4. l1\JIOI do ( u111pri.zJ1en10 Pro\'u.órfo 
ck $e11ttt1Çt1 o• OnS.U,HS.201S,S.0:? 0001iOI. dn tA,u do 
Juizado d.l faz.<-nda Pública E\tnfflul (' Muukip.1L Rttott.tm• 
..e o,; MUO\ n POE. p:,rn ftn, de com~'IJO'";'lpo. per.mie a Jni:to 
proctss1m1,:. cb tfc-1h·nç-:10 d.. pl'O\ÍdàKin e- Ad~llo clu dcmnh 
m,ed1dn~ lcpi, cabl\'til. A1\l cantúmio, que o pr«e»O .ej., 
cnc-amiubado à Sc,c.re1aria d~ &1.)00 da E:dm:a~ • SEDUC. patll 
-,doçAo d:i, pr<w1di nciM no Ambi10 ele !t&Q Clllmpt1é1m1t. 

PR0<'.1101-141/IS. d, f'Efu'<Al<OO HENRIQUE FERWRA 
PATIUôfA • AutorilO .i l1wrnnw do Ck,creto de non,ea~ de 
fER:'\;A.l\'00 HENRIQUE FERREIRA PATRJOTA. i \'Ütll 

cb d~i,..,o J,u:li-.-bl t1-:11~tn,,b cm j\1lg:IC.lo p1oferid.l ®' nnl~ 
d., A~bç.Ao (t\'t l 11• ooo.wr-s5.l 002.S.Ol.OOOI. dt ln\TII d!I 
J• CMU:llil C'i\'d do Tribut1nl de J~i~ do ):,ando de Alai~ 
Rt1nc1am.-w os n.ur.» n. Pto.:Ulllooria <nr:il do Estado • PGE. ))llrl 
61.» de c-ont1)rO\~çào,. pen:nte o Juito J)rQC·~$Mle, dn cie,i\':IÇ'JIO 
d:I J'l'Q\id.?nc.13 e n,d,o,ç:i\o d.,t: d~llllf fflc?-didM lepis .!::lbíwti. 
,Ato conrWuo, q,1.e o pioc~,.o 1<jn aJ,C111•Ul1ludo A Pol.id.n Ci\"iJ 
do Esr.tdo de Aln1,o.is. • PC AL p.tt1l adoçào dM pro\idMC"s8!i oo 
Jm\bi10 d.e 10.11:0n11>etC:n<:i!l. 

PROC, l 10 1·26)7ttS, TR.EIAL• De :i:.:orde> OficiM-ie no TftEIAI. 

JOSE R086RTO SANiOS WA)~DE-~l.EY 
Gerente: de Oo.:mnmt,tç.'\O e Public"Çào d~ .-\1()1; (;o', ens.111leil1:SI\ 

Pfot«olo 3734.&I 

(;nb inrlt• CMI 

O SECRET ÁRJO E.'(ECt:mVO DE GESTA O il'<'TERNA DO 
G,\BL''ETE CfVIL. FRA.1'{.KL.lN ADRJANO C. DE BARROS. Bt 
DATA OE i- OE AGOSTO DE ?OIS. DESPACHOlJ OS SEGVINTSS 
P~OCESSOS, 

PROCs. ll0 1•3l l llIS doGC' • DESPACHO N- 3.6~Sl1S: 
II0 J•jl t l/1$doGC • OESPACHO1',. J 6S?/1$: 
l t01 •Jt09, IS do GC •DESPACHO,-.• J.660/JS: 
1 IOHIOSIIS do OC • DESPACHO:,.• J 661118: 

















BICENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ALAGOAS 

MARCOS COMEMORATIVOS 

GO V ERNO 0 0 EST ADO 

TA.A.R.A.LM.A.NDO !.~iD I O .A. Gl'NTI' CMl'G.A. L6. 



JANEIRO 
06/ 2012 - l\1orte da escritora e atriz j_-\nilda L eão 

~ 

07 / 1930 - Nascirnento de gastrôno1na ~faria Rocha Cavalcanti 

Acciqly 

11/1956 - Tulorte do can tor r con1positor Augusto Calheiros 

11/1910 - Nascirnento da escritora H eloisa Ramos 

22/1819 - Posse do 1 ° Governador da Pro,:íncia - Coronel 

Sebastido Francisco de J\íelo Póvoas 

22/187l - Nascimento descritor, historiador e jornalista João 

Craveir© Costa 

22/190'7 - Nascirnento do 1nédico e folclorista T héo Brandão 

22/2012 - l\í orte da assistente social e folclorista Canne1n On1ena 

27 /19'!49 - N ascirnento do cantor e compositor D javan 

27 / ~Ó09 - Nlorte da educadora e folclorista :i\faria José Carrascosa 

29 /1880 - Nasci1nento do escritor Elizio de Car,,alho 

30/1984 - 11:orte do tnédico e folclorista José rviaria de 1 Ielo 

31/1875 - Fundação da 1 ° fábrica mannfatureira e1n Alagoas, 

edificada en1 Fernão Ydho 

BICENTENÁRIO DE EMANCIPACÃO POLfTICA DE ALAGOAS 

MARCOS COMEMORATIVOS 

Réveillon 2017 

22/01 
Posse do 1 º Governador da 

Província - Coronel Sebastião 
Francisco de Melo Póvoas 

31 de janeiro, 01 e 06 de 

fevereiro 
I SEMINÁRIO SOBRE 

ALAGOANIDADE 

ALAGOAS 
r-:A• .IIUlllJlgg IIDIIO A •un• ic••· ~ 



EEVEREIRO 
01/ 1912 - I1úcio do Quebra de Xangô 
02/ 1,.999 - 1,Iorte da escritora Helion.ia Ceres 
06 - l\fassacre a Serra da Barriga 
09/1902 - Surgimento, na capital de "A PALESTRA'>, semanário literário, 
noticioso e humorístico 
15/1906 - Nascimento da psiquiatra Nise da Sih-eira 
17 /1906 l Nascimento do médico e folclorista escr:itor José Nfaria de :i\ Ielo 
18/1924 - Nascimento do jornalista, poeta e romancista Lêdo I ,-o 
19/2001 - :Morte do cantor e compositor Jacinto Sih-a 
19/1986[ Nascimento da jogadora 1:Iarta 
20/1902 - Nascimento do escritor e jornalista Valdemar de Sonza Lma 
24/1945 - Nascimento do :Mestre de gnerreiro :Mário Francisco de Assis -
··~,.Iestre / V e rdelinho 
27 /20)3 - i\Torte do teatrólogo Bránlio Leite Jmúor 
22/ 1813 - Nascimento do magistrado José Ta,-ares Bastos 
28/ 1989 - :\Iorte do filólogo e lexicógrafo Aurélio Buarque de Holanda 
28/ 1993 - :;\forte da educadora e folclorista 1Iaria :i\Iariá 

BICENTENÂRIO OE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ALAGOAS 

MARCOS COMEMORATIVOS 

28/ 02 
Carnaval do Bicentenário 

01/ 02 
Início d o Quebra de Xan gô 

'l"a o.a••- •·"'" "'•· - • .O. • •MTa .r-•• !!e 



MAR Ç º~ ---------------
06/1901 - Nascú11ento do escritor e historiador Felix Lii11a Junior 
06/1889 - }.forte do 1nédico, professor e escritor Tho1naz Espínola 

03/1992 - 1Iorte do n1édico e escritor .A .. belardo D uarte 

10/191.Z - Nascimento do Pajé da tribo Kariri-:S:okó Francisco Queiroz Suira 
11/1912 ,- Nascirnento do jornalista e poeta Carlos 1 Ioliterno 20/ 03 
15/1980

1

- l\Iorte do ativista político, jornalista e escritor Octávio Brandão Tributo a Graciliano Ramos 
18/1894 -1Ior te do antropólogo e botânico Ladislau Neto 

18/2010r 1íorte do 1.-Iestre de guerreiro 1-Iário Fra11cisco de Assis -11estre MÊS DA LITERATURA 
·verdelinho ALAGOANA 
20 /1953 - :i\Iorte do escritor Graciliano Ram.os 

20/1914 - NascÚ11ento do médico e professor Ib Gatto Falcão 

21/1921 - Nascin1ento do n1édico, cronista e jornalista Breno .Acyoli 
22/1867 - Nasci1nento do jornalista e escritor Guii11.aràes Passos, 

22/1944 - N ascimento da assistente social e folclorista Cannem Omena 

23/1970 - 1Iorte do escritor, poeta e historiador ..1.-\nfilófio Jay1ne de .Alta-\-illa 
25/1979 - 1 Iorte do Cacique .Alfredo Celestú10 da Sil,a 
29 /1915 - 1 Iorte de artista plástico Rosah-o Ribeiro 

BICENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA OE ALAGOAS 

MARCOS COMEMORATIVOS 



ABRIL 
03/ 1933 - P ri.tneira exibição do fihne " Casarnento é Negócio", dirigido 

por Guilherme Rogato e Eteh-ino Lin1a, no Cine Capitólio en1 :i\Iaceió 

14/1861 - Nasciinento do adYogado, jornalista, poeta e autor do hino de 

.. -\lagoa~ Luiz de i\Iesquita 
16/1888, - Nascii1.1ento do jurista, jornalista e escritor .A .. .ntônio Guedes de 

l\1iranda1 

16/1908[ Nasc.iinento do Jornal.ista Alberto Passos Guiinaràes 

17 /1908 Nasc.unento do Cacique Otáy·io Queiroz Nidé 

20/1839, - Nasciinento do adYogado, político e pensador liberal brasileiro 
.L-\.ureliano Cândido TaYares B astos 
23/1892 - Nascimento do jurista, professor e escritor Francisco 
Ca~alcante Pontes de l\fuanda 

23/1893 - Nasciinento do 1nédico e poeta Jorge de Lima 
27 /1839 - 1 Iorte da ati-vista na reYo1nçào de 1817 .. c\na Lins 
30/1839 - Nasciinento do 2° presidente do Brasil :i\Jfarecha1 Floria110 

Pei.."'\:oto 

30/1955 - i\Iorte do professor, fannacêutico e quúnico José Freitas 
l\Iachado 

BICENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALAGOAS 

MARCOS COMEMORATIVOS 

23/ 04 
O Mundo do Poeta Impossível -

Dia Jorge de Lima 

Mês da Poesia Alagoana 
Carlos A!f.oliter110, Gllifllaràes Passos, 

Jorge Coopet: Ledo It•o. -~11filófio Ja_;•111e 
de _--1../tavilla 



MAi O~ -----~ 
01/1910 - Nascin1ento do Cacique Alfredo Celestiuo 
da S.ih ... a 

02/1910 - Nascimento do filólogo e lexicógrafo 
.-\.urélio Buarque de H olanda 
03/1920 - Nascin1ento do pintor José Zurnba 
14/1864 - Nascimento do fotógrafo .Augusto 119.lta 
14/1895 - Nascimento da atriz Linda 1,fascarenlrn.s 
18/1900 - Nascimento do médico e escritor 
.Abelarpo D uarte 
19/1940 - Nascin1ento do cineasta Cacá D iégues 
14/1~64 - Nascirnento do fotógrafo .Augusto 11alta 
28/1917 - Nascin1ento do político e escritor 
Teotônio Brandiio ·vilela 
29 /1984 - 1Iorte do médico e antropólogo E stá cio 
de Lima 

BICENTENÃRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA OE ALAGOAS 

MARCOS COMEMORATIVOS 

02/ 05 
Nascimento de Aurélio Buarque de 

Holanda 

14/ 05 
Nascimento de Augusto Malta 

28/ 05 
100 anos do Nascimento de Teotônio 

Brandão Vilela 

aev • • llle •• II Tll • tl 



:J-UNHO ~ 

05/1891 - Nasciinento do cantor e cofnpositor Augusto 
Calheiros 

09 /1991 - 1\Iorte da atriz L.nda 1fascarenhas 

10/1986 - 1\Iorte do escritor e historiador Feli."'\: Lma Junior 

11/1897 - Nascunento do n1édico e antropólogo E stácio de Lnia 

16/1896r Nascunento elo n1úsico H eckel Ta"ares 
16/1917 - Nascunento da educadora e folclorista !\faria 1\fariá 
17 /1917 - Nasci.rnento da 1nédica e política Lly Lages 
19 /1953 - Nascunento do folclorista Ranilson França 

21/2001 -1Iorte de Padre e educador Teófanes de Barros 

26/1865 - Criaçào da Biblioteca Pública Estadual 
29 /18.95 - 1 forte elo 2° presidente elo Brasil :i\farechal Floriano 

Peixoto 

30 / 1957 -1Iorte do fotógrafo .Augusto !\falta 

BICENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA OE ALAGOAS 

MARCOS COMEMORATIVOS 

05/06 
N ascirnento de Augusto 

Calheiros 

Mês do Forró 
Jaci11to Silva, Tororó rio R qjào, Cle111ilda 



JULHO 
01/ 1921 - Nascimento da 11estra do folclore Hilda !vfaria da Sil,,..a 

06/1927 - Nasciinento da escritora H elionía Ceres 

07 /1903 - Nasci.m.ento do n1édico, escritor e antropólogo .Artur 

Ra1uos 
09 /1966 - Nasci.n1ento da estilista Vera .Arruda 

11/1873 - 11orte da patrona da farnília do Exército Brasileiro Rosa da 

Fonseca 
13/1912 - Nasc.1111ento de Padre e educador Teófanes de Barros 

15/1923'- Nasc.unento da atriz e escritora Anilda Leào 

' 22/1635 - Enforcamento de Calabar 

23/1816 - Nascimento do n1édico, político e historiador i\lello i\l oraes 

23/1999 - 1 1orte de H eloisa Rainos, cuidadora pessoal dos direitos 

autoràis da obra de Graciliano Rafftos 
30/ 2010 -1\Iorte do folclorista Pedro Tei.-.._ei.ra de ·vasconcelos 

30/2004 - 1\Io rte da estilista Vera .Arruda 

BICENTENARIO OE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA OE ALAGOAS 

MARCOS COMEMORATIVOS 

07/07 
Nascimento de Artur Ramos 

22/07 
Calabar 

t • AM~o• 1w• A fUNT• fiõ-aA LÁ ! ~~ 



AGOSTO 

01/1961 - 1'.Iorte do jurista, escritor e poeta Guedes de l\Ii.rnnda 
05/1827 - Nascimento do 1 ° presidente do Brasil i\farechal D eodoro da 
Fonseca 
05/198~ - 1Iorte do Cacjqne Otá-vio Qneu:oz Nidé 
08/1893 \ i\Iorte do magistrado José Tavares Bastos 
08/1969 ... . Morte do músico H ekel Tavares 
09 / 1931 - Nascimento do esportista Zagallo 
09/1994 - i\Iorte do Pajé da tribo K ariri-Xokó Francisco Queiroz Suirn 
14/2006 - i\Io1t e do folclorista Ranilson França 
17 /1831 - 1 ° Jornal impresso de Alagoas - Íris Alagoense 
19/1996 ! i\Iorte do ator Jofre Soares 

23/189-iJ- I\forte do 1º presidente do Brasil I\farechal D eodoro da Fonseca 
26/1866 - Nascimento da mestra de gnerreu:o Joana G ajuru 
27 - Dr da Padroeu:a Nossa Senhora dos Prazeres 
28/ 1938 - i\Iorte do professor, escritor e historia.dor l\Ioreno Brandão 
31/ 1934 - ~forte do escritor e historiador João Craveiro Costa 
31/ 2010 - 1Iorte da i\Iestra elo folclore Hilda I\faria da Sih.,.a 

BICENTENARIO OE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALAGOAS 

MARCOS COMEMORATIVOS 

ALAGOAS NO CINEMA / JOFRE 
SOARES 

21 anos de Morte 
100 an os de N ascimento 

Mês do Folclore Alagono 
Joana Gaj11m. 111a,ia José Carrascosa, lvlestra 
H 1!da, Ra11ilson Franca, T héo Brcmdào, Nlesfre , 

T-'erdelinho 

08/ 08 
Morte de Heckel Tavares 

ALAGOAS 



SETEMBRO 
01/1903 - Nascimento do escritor e folclorista José 1-\loísio Brandão Vilela 
03/ 1976 - 1Ione do escritor e folclorista José Aloísio Brandão Vilela 
04/ 1918 -1Iorte do advogado, ior.nalista, poeta e político Luiz de :i\Iesquita 
05/1882 - :i\Ione do médico, político e historiador :-.Iello :i\Ioraes 
07 /1886 - Instalacào da .Associacào Comercial de :i\Iaceió ' , 

09/1909 - :i\Iorte do jornalista escritor e poeta Guimarães Passos 
10/1906 - Nascimento do ator e diretor Sadi Cabral 
12/1896 , Nascimento do ativista político, jornalista e escritor Octá,Tio Brandão 

14/1875 - ~ascimento do professor~ escritor e historiador :i\Ioreno Brandão 
15/1962 -tNascimento da estilista )..fartha :1Iedeiros 
16/1817 -;Emancipação Política. de Alagoas 
16/1902 - Inauguração do Palácio do Governo de .Alagoas :i\Iarechal Floriano 

16/1902 - Inauguração da Sociedade de :i\Iedicina de Alagoas 
18 - Rosa' da Fonseca - Patrona da Fanúlia :11ilitar 

' 18/183~ - Nascimento do médico, professor e escritor Thomaz do Bomfim 

E spindola 
21/19'12 - Nascimento do antropólogo, sociólogo, jurista e professor ~fanuel 
D iégues Júnior 
21/ 1917 - 100 anos do Nascimento do ator Jofre Soares 

27 / 1881 - ~ascimento do professor, farmacêutico e químico Freitas 1Iachado 
29 / 1896 - ~ascimento do cantor e compositor Jararaca 
29/ 1981 - 1Iorte do médico e folclorista Theorônio Vilela Brandão 

BICENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE A LAGOAS 

MARCOS COMEMORATIVOS 

16/ 09 
Emancipação Política de 

Alagoas 

18/09 
Rosa da Fonseca - Patrona da 

Família Militar Brasileira 

ALAGOAS 
r"A' o\UIAIIDe 1CJQ• A •'"" e...-,.-



0U-l:UBRO _ 
10/1917 - Centenário de n1orte elo industrial D ehniro GotnTeia 

11/2006 - 1\Iorte da líder indígena i\Iana XuK:Uru-K.ariri 

(Etelvina Santana da Silva) 

11/1977 - 1Torte do ca11tor e c01npositor Jararaca 
12/1915• - Nascirnento elo pesquisador e folclorista Pedro 

Teixeira de Vasconcelos 

17 /18951- Nasciinento d poeta, escritor, historiador e jurista 

.A.11filófi9 J ayine de AltmTilla 

18/1802] - Nascimento de patrona da família do Exército 

Brasileifo Rosa da Fonseca 
23/1933 - Nascirnento do cantor e co1npositor Jacinto Síh-a 

27 /18f>2 - Nasci.inento ele escritor Graciliano Ran1os 
30/1999 -1\Iorte da psiquiatra Nise lvfagalhàes da Silveira 

30/1996 - 1\Iorte do pultor José Zumba 
31/1949 - ~Iorte elo 1nédico e antropólogo .[\..rthur Ramos 

BICENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ALAGOAS 

MARCOS COMEMORATIVOS 

30/10 
Nise Magalhães da Silveira 

10/10 
Centenário de morte de 

D elmiro Gouveia 

17 /10 
Nascimento de Anfilófio Jayme 

de Altavilla 

•• Ili • • " • a • 1 1 t _. • • 

- - - ---- - - - - - - -
n.a.a.t.ua.r.1u:1a &llaHI .a. 4:lll•n ~-•A t..& 



N ~OYEMBRO 
01/1919 - D ata da Fundaçào da .Acade111ia .Alagoana de Letras 

04/1.914 - Nascin1e11to da educadora e folclorista 1faria José 

Carrascosa 

15/1917 - Inauonracào da Sociedade Perse\-eranca ... o- J .,l 

15/1951, - :i\Iorte do poeta Jorge de Li.ma 

16/20161- :i\Iorte do artista plástico H ercnles 1-Iendes 
1 

18 / 1939 - 1Iorte de J oào Barafunda 

20 /1810 - Nascinlento do Visconde de Sul.llnbu 

20/1695 - :i\Ior te de Zrnnbi dos Palmares 

23/1986 - :i\,fo r te do ator e diretor Sadi Cabral 
1 

26/ 1868 - Nasciinen to do ar tista p lástico Rosah-o Ribeiro 

27 /1983 - :i\,Ior te do político Teotônio Bran dão Vilela 

28/1~91- :i\Iorte do antropólogo, sociólogo e jurista :i\Ianuel 

D iégnes Júnior 

30/2003 - 1\Ior te da 111édica e política Lily Lages 

BICENTENÁRIO OE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA OE ALAGOAS 

MARCOS COMEMORATIVOS 

20/11 
Zumbi dos Palmares 

15/11 
Floriano Peixoto e Marechal 

Deodoro 

15/11 
Inauguração da Sociedade 

Perseverança 

01/11 
Fundação da Academia Alagoana 

de T,etr~s 



DEZEMBRO 
01/ 1927 - Nascimento do Historiador l\Ianoel "1fauricio de_Albnquerqne 
02/ 1869 - D ata de Fundação do Instituto Arqueológico e Geográfico 
.A.lagoa.no, hoje IHG.AL 
03/ 1885 - }i!orte do advogado, jornalista e pensador libe.ral brasileiro 
Arn:eliano Candido T m.-ares Bastos 
05/2002 - 11orte da estilista 1faria Cândida Sarmento 
07 / 1866 - Abertura do rio São Francisco à naYegaçào dos ua\-ios mercantes 
de todas ,as nacões 
08 - Dia de Nossa Senhora da Conceição \ D ia de Iemanjá 
09/1797 - Carta de Bento Bandeira de l-.Ielo endereçada ao Secretário da 

1Iarinh~ Í Gltra~1~r , D om Rodrigo de Souza Coutinho, defendendo a 
E mancipação Política de Alagoas 
22/1941 ,.. :--Jascimento da professora e historiadora Luitgarde Oliveira 
Cavalcanti Barros 

22/1979 ' - 1Iorte do jurista, professor e escritor Francisco Ca....-alcante 
Pontes 9e l\Ii.randa 
23/2008 - 1Iorte do médico Ib Gatto Falcão 
23/2012 - l\Iorte do poeta Lêdo IYo 
24/ 1993 - l\Iorte do Jornalista Alberto Passos G uimarães 
25/ 1913 - Inauguração do 1° templo protestante em Alagoas 
27 / 1906 - :Morte do Visconde de Sinimbu 
27 / 1927 - Nascimento do professor e geógrafo l rnn Fernandes L ma 
30/ 1962 - ArqtÚ'vo Público de Alagoas 

BICENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALAGOAS 

MARCOS COMEMORATIVOS 

03/ 12 
MORTE DE AURELIANO CÂNDIDO 

TAVARES BASTOS 

05/ 12 
MORTE DA ESTILISTA MARIA 

CÂNDIDO SA.RJ."\ilENTO 

Moda e1n Alagoas - Vera Arruda 

02/ 12 
Fundação do Instituto Histórico e 

Geográfico de Alagoas 

08/ 12 
Dia d e Nossa Senh ora d a Conceição/ Dia 

de Iemanjá 

09/ 12 
Carta de Bento Bandeira de Melo 

endereçada ao Secredrio da Marinha e 
Ultran1ar, Dom Rodrigo de Souza Coutinho, 

defendendo a Emancipação P olítica de 







Diário ~ 
~fa~cio • llll.l.tU1•ti::iht l:Ã;lndc, dt: AJal)tOU!,1 

Oficial 
16 Jc ~ch:mhro Uc .2015 Unidade Fedoradva do Brasil 
&fü;1.IQ Ektrúnk"J Ct.Ttilkmlu íJigitulmt.,tlc L't1nfi1uic LEI~ 7.397/2012 Auu I O.~ - Nwm:1u l 7'!< 

Poder Executivo 
ATOS E DESPACHOS DO GOVERNADOR 

DECRETON°43.793. DE 15 DE SETEMBRO DE'.!015. 

INS 111 U J CO~ IISS;\O lVUSTA J;S l'cClAL SOULU:: AS 
AÇÔÉS EM COMISMORAÇJ\.O AOS 200 ANOS OIS 
EMANC'll'AÇ'ÃO l'OLITIC'A 1)0 ESTADO l)J: ALAGOAS 
t LJÁ OU IRAS l'RUVILJÊNCIAS. 

O GOVr:RNADOR DO CSTADO 11F. AI ./\GOAS, no uso d:is 

atribuições que lhe confere o inciso l\ r do art. 2.., ele o ind.so fV 

J o ni t. 107. u111l,ú!t <lu Cunstltui,·úL• E~tudun1. 
Cnn,id~rnndn t111e n hiccntc n!ari1, dn Frn:mc1pt1.,-;)11 Pnli1 icn do 
f.sfado d-e Al11goa.s ocoJTcrâ no um, <lc 2U 17: 
Considerondo o imp,:•rtâncire hist6ricn e c\1lmrol que representa 
p-'tn o povo :'1 l:iso:mo o 1Ju'lrco da emanc1pnçllo roll11c11: e, 
Considerando que se constitui come> um dos objetivos 

füncl:t1'l,ent.li!I. dn r .. ~t:1.dn de Al:lgn~;; d.u ru·oteç:\n :t<:.$ v:'llnri!~ 
e uo pntrimUuio eulturnl. 1m:sc.rvnadc, Oi, bens de nuturc2u 
Llltiteri.al e ianme,·inl reft,·encia.do$ à ideaiti(l.-\de e ti mtmóritt dos 

difere111e.c: rru1,"'s da sociecl:1de~ 

11ECRETA: 

Art. I"' Fku ins1i1uiJu Cvm.is:.Uo Mi!tttt E.:,pt.:ciul :;oba'<.· m, m;\X:'s: 
t;n, comcmornçâo aos 200 anos eh: En1ancipação Politica do 
Estudo de Alngous. 
An. 2" Compete o Comissao Mistn Espec-kll realizar esmdos e 
propor ao fiovtnt~•dor do es,~idO nções 3 str~m de~~nvoJvidas 
sob o marco dos 200 unos. 
Pofãgrufü lmicv. O 1dut(uiu 1.:0111 us cstuc.lo~ \!' p1u1x>Slus dc,c,•ú 
ser a1,re.sê1u ndn tHl prn1n de 120 (c~mo e vime) dias, n conmr 
de ::,uo i.J1stuh1\"ilO, 

Art 3~ A Comjssão ~List.:1 Especial scni cons tiruida pdos 
.scgui1ucs membm~: 

1- Séctetário-Chctb do Gabin-i!ti:: Civil. 
11 - Sccre1:\ric, de E:..,r;1:1do da Comunkaç:lo~ 
UJ - Sccri:Hiriu Jc E~tndo dn Cuhum; 
IV Si::cr~1~rio d.:. E:srndo d;-1 E'duc~çtio: 

V - Rc1tordn Un1vcrsidudc hstadutll de Alagons - UNÉAL: 
V I Rc-ptc:,t'ntfmt(' c.lu Uuivcf,:,,idüdc Fc.•dc1ol d\!' Alogou~ 

U VAL: 
VTI - .Rcprc~nllmh: do Jru,tin.to lli~t6rico t.: Gcognífk..., i.k· 
,\J:,go:i.t. íl(CiA l ,;c. 

V[U - Rcprcscntuute Jo Acodcmin Alngomm Jc Lcu·,1s. 

Parágroío \lnico. Os rcpn:scntill1h.-s cknccu.los no~ im:ii,c.~ VI 
o VUl $:er5o deslgi1ndôs por nto do Cootdcnódor <ln com.issão. 
nJ>Ôs o recebimento das NSJ:x:-cti \ "'JS imfü:açõcs. 
Art 4 11 A comiss..iú sef:\ coordenncln pelo Stcre1flrio~Chefê 
do G:.tbinet<: Civil. e i:m seus 1:,·cmu.ais imf>"'dirni.:ntos. p.:lo 
Secretá.do de Estndo da Comunicação. 
Art. 5° A comissão 1'-crá inswl:1du no pr:.izo <li: 15 (<1uinzc) dfas1 

u cuntaf llu publ icuÇáQ d1:.:,h!' Ol."1.1:etu. 
An. <,ó l'elas ntivicL1des exercidas nn comiss:fo ns memhros n:'ín 

1ecel,é1iiu l(Uüll(Ut:1 tipo <lê 1e111um:rução, !)éllllo curn,i<lel'udtt 

cnmn de ~~l'viçn r~lev:1me Jil'es.mdo ao &nado d~ A lngoa1.. 
AtL 7" E>tc: Oecre'lQ e11lrn em vigol' ua Jati, <le :.uu pul,lii:nvftu. 

PALÁCIO REPÚBLICA DOS PALMARES. 0111 Mucció. 15 
de setembro de 2015. 199" d:i 1:.manc,pnção Politica e 127V da 

Repiiblicn. 

JOSÉ R.Et'-!Ai'-1 VASCONCELOS CALll.OROS FlL.110 
Uovemadnr 

JOSÊ ROBERTO SANTOS WANDER.LEY 
Gerente! de í>oc1m1enraç1'0 e Puhlic:ição ele Atos 

Úú\ (..' t!IUUl~lllujs 

Cl FXf'F.LENTISSIMO SENHOR JOSI= RFNAN 
VASCONCELOS CALHEIROS FILHO. GOVERNADOR 
no ESTADO. Fr,.0111A'IJ\ nF IS 11ESFTI::MHRO nE 2015. 
DESPACHOU OS SEGUINTES PROCESSOS: 

PRUC.41010- I 8673114. du UNCISAL = Com fundamento 
no Despod,o PGE-PAJ-CD ,1• 99912015. aprovado 
pelo IJc>1>acho SUB f'GE/liA8 n" 2.I S'J/2015. de íls. 
.2281229. ambos dn Pmcon.,dork, Geral do E!-todo, 
homologo o rcsuh.!ldo do pmcl!dimcmo licitntório 
reuli..to<lo 1111 mmlulitlü<lc PfeK:lo Etcuúni1...v alª 04112015. 
cu.10 respec:1tvo ob_1e10 - nqms1çfio de 1'1!agemes p:tra 
1'clllil:.11\'.'tlO de cxum~S th:.• bioqui111itu 1.:uin ~cs:,iio 
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Evento: Instalação da Comissão do Bicenienãrio Local: Salão de Data:20/0512016 Hora 
de Alagoas despachos do inicio; 

Governador 17h30 

Conteúdo/Programação: 

Aos vinte dias do mês de maio do ano de 2016, nas dependências do salão de despachos do 

Palácio República dos Palmares, reuniram-se o Governador do Estado Renan Filho, o Vice
Governador e Secretário de Estado de EdL1caçâo, José Luciano Barbosa, o SeCfetário Chefe da 
Casa Civil, Dr. Fábio Farias, Secretário de Estado de Comunicação, Ênio Uns, Secretária de Estado 

da Cultura, Mellina Freitas, O presidente do Instituto Histórico e Geográfico, Jayme Lustosa de 
Altavila, representante da UFAL, Prof. Osvaldo Maciel, representante da UNEAL: Prof. Wellington 

Chaves, Betania Santos, Cheíe de Gabinete da SEDUC, Perolina Lyra, Superintendente da 
SECUL T, Júnior Almeida, IZP. Solange Viegas, bolsista da Fapeal, membro da comissão executiva 

do bicentenário de Alagoas e Wilma Maria Nóbrega Lima, superintendente do Arquivo Público, llder 
da comissão executiva do bicentenário de Alagoas.O governador Renan Filho, saudou a todos, 
ratificando sua satisfação em instalar a comissão e falou da importância da participação de todos 

para num esforço conjunto, pensar e planejar as ações que irão marcar as comemorações. Falou 
da participação da sociedade civil e de outras entidades além das que ali se encontravam e passou 

a palavra ao Chefe da Casa Civil. Dr. Fábio Farias. que mencionou sentir-se honrado pelo Gabinete 
Civil coordenar as ações e que todos os esforços estão sendo feitos para que as comemorações 

sejam de fato um grande marco para Alagoas. O Vice Governador e Secretário de Estado de 
Educação. Luciano Barbosa falou da relevância de envolver a sociedade civil, entidades e de 

mobilizar estudantes, desenvolver atividades cultu rais em todo o estado em espaços culturais e 
biblíotec-.as além de outras iniciativas que ocorram todo o ano envolvendo todos os municipios 
alagoanos. A Secretária Mellina Freitas agradeceu a confiança colocando a SECUL T á disposição 

para o desenvolvimento de ações culturais envolvendo todos os segmentos do setor. O Secretário 
Enio Uns, ratificou os diálogos Já mantidos com o Governador e a Casa Civil sobre suas Idéias e 

encaminhamentos necessários. bem como a sugestão de personalidades e entidades que poderão 

colaborar consideravelmente com suas contribuições. O presidente do IHGAL, Jayrne de Altavila 
agradeceu co convite, apresentou sugestões e colocou a Instituição à disposição para realização de 
reuniões da Comissão, bem como, a disposição em ceder obras raras e documentos de seu acervo 

que, reeditados, trarão grande contribuição histórica para a sociedade. O professor Osvaldo Maciel 
representante da UFAL, fez considerações importantes sobre a denominação da comissão e 

agradeceu a participação da entidade na Comissão Mista do Bicentenário de Emancipação de 
Alagoas. O Governador Renan Fllho ratificou que fará o convite ao alagoano Djavan para que o 

mesmo presenteie Alagoas com uma música em homenagem ao bicentenário elogiando a músicos 
a do cantor Júnior Almeida para os 200 anos de Maceió. O cantor Júnior Almeida agraciou a todos 
cantando a bela música criada oor ele e aaradou os maceioenses e a todos. O Governador Renan 



Filho agradeceu a presença de lodos, rerorçando a responsabilidade da Comissão e a necessidade 
de envolver entidades, personalidades de várias áreas, socledade civil para que possam contribuir 

com uma programação Inesquecível, encerrando, assim, a reunião de Instalação da Comissão 

Mista do Bicentenário de Emancipação de Alagoas. Nada mais havendo a tratar, ambos encerraram 

a reunião com previsão de contatos telefônicos e o agendamento de outras reuníôes para tratar 
sobre a elaboração do edital em mãos duplas que consolidará o objetivo proposto. E para constar, 

eu, Wilma Maria Nóbrega Lima, lavrei a presente ata. 

Maceió. 20 de maio de 2016.·. 

Responsável pela reunlAo: Ast.lnatura· 
W ilma Maria Nóbrega Lima 
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E,,cnto: Local: Dara: Hora inicio: 
Reunião da Comissão Mista do Biccnrcrulrio de Saio dos Conselhos 02/06/2016 11h30 
Emancioacllo Política de Ala.Roas 

Conlcúdo/Programaçilo: 
Aprcscmaçâo do Esboço do Plnnejruncn10 da Programoçllo e Definição de Agenda de Reunill<:$. 

Aos dois dias do mês de junho do nno de 2016, nos dcpcnd€ncias da Sala dos Conselhos do Pnlácio 
República dos Palmares. reuniram-se o Secn:tário Chefe da Casa Civil e Coordenador da Comissão Mista 

Especial do Bicentenário de Emancipnção Política de Alag0!1$, o s«re1ário de Estndo de ComunicnÇllo, tiio 
Lins. Sccrelária de Estado da Cultura. Mellina Freil3S, O presidente do lnsti1uto Hiseórico e Geográfico. Jaymc 

Luseosa de Allaviln, rcprcscmumte da UF AL, Prof. Osvaldo Maciel. represcnumtc dn Academia Alagoana de 
Letras. o Sr. Albeno RoStnnd Lanverly, Sm.Betnnia Santo:s. Chefe de Gabinete dn SEDUC. representando o 

Secreu!rio de Educação Luciano Barbosa, as Sras Solange Viegas e Licia Gano bolsisltlS da Fopcal e membros 

da Comissllo Execulivo do Bicentenário de Alagoas e Wilma Maria Nóbrega Lima. superintendente do 

Arquivo Público. membro da comissão execu1iva do bicentenário de Alagoas. Dr. Fóbio Farias obriu a reunião 
cumprim<'.nUllldo o todos. apresentando o esboço do plancjamemo de uma progmmaÇllo de o<'.Ordo com os 

suges1ões mencionadas na primeiro reunião de instalaçfto e o·JtraS surgidas cm reuniões com os Secretários 

Fábio Farias, Enio Lins e Comissão Executiva. Foram apresentados n proposlo da programação por meio de 

tris grande eixos: Cultura. Educação, ComunicaÇllo e Esportes, sendo acatado pe_los membros presentes. 

npenas. três grande eixos: Cultura, Educação e Eventos ros quais serão agregados os sub-eixos. Foi 
nprcscntadn relação com nomes de <entidades e personalidade que irão <'.Ompor o Fórum do bicenienário para 
apreciação de todos e para oomplcmento de novos membros e serem convidados. Os membros apresentaram 

sugestões diversas que se somrui!o a outras posteriores. Ficou definido rcunillo quinzeno.l da Comissão Mista. 
Aprovado por todos, a ReuniJ.o do Fórum para o próximo dia , inte de junho às dezenove horas no salão nobre 

do Instituto Hístóri<'.O e Gcognltico de Alagoas. O Prof. Jaymc de Altavila apn:scn1ou sugestões e cópias de 
documentos importantes relaúvos ao centenário de Alagoas, os quais foram bastante elogiados pelos 

Secretários Fábio Farias e Enio Lins. Dr. Fábio Farias agradeceu a presença de todos ratificando sua saúsfaçllo 

cm coordenar os <'.Omcmon!Ç'ÔCS do Bicentenário de Alagoas, toúlicando a importíincia de agregar os setores 
sucronlcooleiros de Alagoas. Bancos. Sindiseon, que possam contribuir <'.Om a progromaÇllo por meio do 

pntroelnio de publicações e demais ações promovidas íunto ao Governo do Estado. A Secretória Mcllino 

Freitas agradeceu a coníinnç,i colocando a SECUL T à disposição pum o desenvolvimento de ações culturais 

envolvendo todos os segmentos do setor. Foi aprovado por todos o lançamento de um edital pura criação dn 

marca dos 200 anos. com previsão de lançamento no dia dezesseis de setembro desec ano. Os requisitos para 

criação da marco seró coordenado pela SECOM e n formatação do referido edital seró elaborada pelo jurldi<'.O 

do Gabinete Civil. Dr. Fábio Farias encerrou a reunião. E pruaconstar. cu, Wilma Maria Nóbrega Lima, lavrei 
n presente a1n. 

Maceió. 02 de junho de 2016. 
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Evcn ro: Reunião da Comissão Misra do BiccnrenArio Local: Dara: 1 Hora ínkío: 
de Emancipação Polhica de Alagoas Sala dos Conselhos 02/06/2016 li b30 

Conlcúdo/Progra.maçlo: 
Aprescnraç~o do Esboço do Planejamento da Programnçllo e Definição de Agenda de Reuniões. 

Comíu llo Mista do Bicrnrcnário de Emancípaçio Política de Alagoa.s: 

Alberto Roslnnd Lanvcrly 

Fábio Luiz Lopes de Farias 

JByme Lusrosa de Altavilo 

Ênio Lins de Ol iveira 

Mellinn Freirns 

José L,uciano Barbosa dn Silva 

José Jairo Campos 

Comissão Enculiva do Bíc~nrenário de ancipaçio Política de Alagoa,: 

Lfcia Gauo 

Natalia Teles 

Solange Albuquerque Viégas 

Wilma Maria NQbrçgª l.ílllll 
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Evenlo: LoCJOI: 
Data : Bonlrio: 

li Reunião da Comissão Mista do Bicentenário de Emancipação Polltica Sala dos 
26/0712016 15h00 

de Ah1~oas Conselhos 
Conteúdo/Programação: 

• Apresentação dos Trabalhos para o Fórum do Bicentenário; 

• Apresentação Proposta paro Definição do Marco Arquitetônico e Logomarca dos 200 anos; 

• Definição de prazo para apresentação de Propostas para cada Membro da Comissão Mista Especial; 
• Outros assuntos . 

Aos vinte e seis do mês de julho do aoo de 2016, nas dcpcndênciM da Sala dos Conselhos do 

Palãcio República dos Palmares, reuniram-se o Secretário Chefe da Casa Civil e Coordenador da Comis~o 

Mista Especial do Bicentenário de Emancipação Política de Alagoas, Fábio Farias, o Secretário de Estado de 

Comunicação, tnio Lins. a Secretária Executiva da Educação Sra. Laura Souza, nesse ato representando o 

Secretário de Estado da Educaç,10 Luciano B,1rbosa. o presidente do Instituto Histórico e Oeográlico, Jaymc 

Lustosa de Alta vila, o representante da UI' Al, Prof. Osvaldo Maciel, representante da Academia Alagoana de 

Letras, o Sr. Alherto Rost811d Lanverly, a Sra. Perolina Lyra representando a Secretária de Estado da Cultura 

Sra. Mellina Freitas, o Reitor da Universidade Estadual de Alagoas Sr. Jairo José Campos da Costa, as Sra~. 

Solange Albuquerque Viégas, Licia Oat!o e Natália Teles membros da Comissão Executiva do Bicentenário de 

Alagoas e Wilma Maria Nóbrega Lima, superintendente do Arquivo Público e membro da comissão executiva 

do bicentenârio de Alagoas. O Secretário Enio Lins abriu a reuniilo cumpcimentando a todos, apresentando a 

pauta da reunião. tecendo comentários sobre os itens a serem discutidos e acrescentando outros assuntos em 

questão, passundo a palavra para a Comissão Executiva do Bicentário. A Comissão Executiva fez uma breve 

explanação do ato de lnslalaçilo do Fórum do Bicentenário de Emancipação Política de Alagoas, ocorrido no dia 

30 de junho de 2016, com a participação de 150 pessoas entre personalidades e representantes de Instituições 

Públicas e Privadas, foi apresentada a metodologia de trabalho junto aos grupos quem compõem o Fórum, e o 

cronograma das reuniões. A Comissão Mista aprovou o conteúdo apresentado, ficando definidas as reuni,'\es 

para os dias 9 e 10 de agosto do corrente ano, no auditório Aquatune, !':,lácio República cios Palmares. Logo cm 

seguida, já com a presença do Secretário Chefe do Gabinete Civil e Coordenador da Comissão Mista, foram 

discutidos os outros itens postos em pauta. licou aprovado o grupo de trabalho para a definição e 

encaminhamentos para o Marco Arquitetônico do Bicentenário, composto este grupo por: Secretário de Estado 

da Comunicação lfaio Lins, reprcscntatlte da Academia Alagoana de Letras Alberto Rostaod Lanverly e o 

engenheiro Vinícius Maia Nobre. Ficou definido que as entidades componentes da Comissão Mista apresentem 

até o dia 30 de agosto a programação referente às comemorações do bicentenário. Na rcwúão foi aprovada a 

defuúçi!o de uma comissão editorial para a edição e reedição de livros, onde cada membro da Conússão Mista 

indique nomes para compor a comissão, até o dia 3 de agosto de 2016. Os membros apresentaram sugcstl)es 

diversas que se somar-lo a outras posteriores. Dr. Jaime discorreu sobre os importantes livros a serem reeditado 

(obras raras) e que estão no 1O1-IAL a disposição da Comissão, a exemplo as dos autores Moreno Brandão, 

Jaime O' Altavilla, Moreira e Silva, Douglas Apralto, Adalberto Marroquim 



ATA DE REUNlÃO l'ágina 02 

Evento: Lo<lll: 
Data: Horário: n Reunião da Comissão Mista do Bicentenário de Emancipação Polltica Sala dos 26/07/2016 15h00 

de Ala1toas Conselhos 
Conteúdo/Programação: 

• /\presentaç.,o dos Trabalhos para o Fórum do Bicentenário; 

• Apresentação Proposta para Definição do Marco Arquitetônico e Logomarca dos 200 anos; 

• Definição de prazo paro apresentação de Proposw para cada Membro da Comissão Mista Especial; 

• Outros assuntos . 

entre outros. O Reitor Jairo discorreu sobre • necessidade de mais objetividade nos trabalhos da comissão e 

priorizar as ações com recursos já definidos. bem como, a necessidade de se definir a logo marca do 

bicentenário. Ficou definida reunião quinzc1U1I da Comissão Mi,-ia Aprovado por todos, a próxima reunião da 

Comissão Mista F.spccial para o dia 30 de agosto de 2016, às 15 horas, na sala dos Conselhos. Dr. Fábio Farias 

agradeceu a presença de todos ratificando sua satisfação cm coonknar as comemorações do Bicenteuârio de 

Alagoas, reforçando a importãncia de agregar os setores da sociedade civil e empresários, que possam contribuir 

com a programação por meio do patrocínio de publicações e demais ações promovidas junto ao Governo dn 

Estado. Dr. Fábio Farias encerrou a reunião. 

Mnoeió, 26 de julho de 2016. 

Comissão Mista do Bicentenério de Emancioacllo Polltica de A.IJl2oas: 

Alberto RosUUld Lnnverly Uw,q1 \_J . 

Fábio Luiz Lopes de Farias e.- ' 
-

I '6:f ' Jayme Lustosa de Altavila 1 W, ou--' 

Ênio Lins de OUveirn I / 

Mellina Freitas -1!' .. .u" 
. 

o 

José Luciano Barbosn do Silvo 

Jairo José Campos dtt Costa 

Osvaldo Batista Acioly Maciel a. - J, 
Comissão Executiva do Bicentenário de 

Llcia Gatto 

Natalia Teles 

Solaogc Albuquerque Viégas 

Wilma Maria Nóbrega Lima 



ATA DE RE UNIÃO Página 01 

Evento: Local: Data: Horário: 
111 Reunião da Comissão Mista do Bicentenário de Emancipação Sala dos 

08/09/2016 15h00 
Política de Ala1toas Conselhos 
Contcúdo/Progru mnção: 

• Prestação de Contas das Atividades do Fórum do Bicentenário: . Agenda das Ações da Comcn1oraçilo dos 200 Anos em datas importantes: . Apresemaçi!o dos encaminhamentos da reun ião com os Correios (selo e postais- solicitar imagens a.~ 
secretarias de Cultura e Turismo): . Apresentação de propostas dos Membros da Comiss.1o Mista Especial do Bicentenário: . Assuntos Diversos 

Ao oitavo dia do mês de setembro do ano de 2016. nas dependências da Sala dos Conselhos do Palácio 

República dos Palmares. reuniram-se o representante do Secretário Chefe da Casa Civil e Coordenador da 

Comissão Mista Especial do Bicentenário de Emancipação Política de Alagoas. Franklin Casado. a Secretária 

de Estudo da Cultura Mellina Freitas. o representante do Secretârio de Estado de Comunicação, Mnrcos Lima. 

o Presidente do Instituto Histórico e Geogrâlico. Jayme Lustosa de Altavi la. o representante da UFAL. Prof. 

Osvaldo Maciel. representante da Academia Alagoana de Letras. o Sr. Alberto Rostand Lanverly. a Sra.Perolina 

Lyra da Secretária de Estado da Cultura e as Sras. Solange Albuquerque Viégas. Lícia Gauo e Natália Teles 

membros da Comiss.~o E.secutiva do Bicentenário de Alagoas e Wilma Maria Nóbrega Lima, superintendente 

do Arquivo Público e membro da comissão executiva do bicentenário de Alagoas. O representante do Gabinete 

Civil. Franklin Casado. abriu n reunião cumprimentando a todos, just ificando a ausência do Secretário Fábio 

Farias e cm seguida apresentou a pauta da reunião. fazendo comentários sobre os itens a serem discutidos e 

acrcscenrnndo outros assuntos em questiio. passando a palavra para a Comissão Executiva do Bicentenário. A 

Comiss.1o Executiva fez urna explanação sobre as ntividades da primeira reunião dos Grupos de Trabalhos do 

Fórum do Bicentenário de Emancipação Politica de Alagoas realizada nos dias 09 e 10 de agosto de 2016. nos 

horários de 09 horas às 11h30 e de 14h30 às 17horas. no Salão Aqualtune. Palácio República dos Palmares. 

contando com a participação de 100 personalidades dos diversos segmentos que compõem a sociedade 

alngo3nn. com a lbnnaç.fio de 15 grupos ( Música.. Dançn. Teatro.Cinema. Ancs Visuais.Cultura 

Popu lar.Educação.Esporte.Movimentos Sociais/Gênero e Diversidade,História. Ciéncias,Economia. Litcratuf'J e 

Poesia. Meio Ambiente e Patrimônio Histórico). onde se discutiu o papel do Fónun . a forma de trabalho dos 

grupos, local dns reuniões. cronograma das reuniões. ficando acordado as entregas das propostas para o dia 12 

de setembro de 2016. A Comissilo Exccmiva apresentou o resultado da reunião do Secretário Enio Lins com a 

Diretoria dos Correios sobre o selo e os postais cm comemoração ao Bicentenário. licando acordado que as 

Secretárias da Cuhura e do Turismo licariam responsáveis pela escolha das imagens. Foi também proposto que 

as atividades do durante o ano de 20 17. ano do bicentenário, fossem distribuidas durante todo o ano e cm datas 

representativas. Em seguida a Secretária Mellina Freitas discorreu sobre a necessidade de programação ainda 

para o corrente ano , a exemplo do dia 16 de setembro e 05 de novembro (dia da Cultura). As propostas para as 

Comemorações do Bicentenário, das entidades integrantes da Comissão Mista Especial já foram entregues. em 

seguida Pro fessor Jaime de Altavilla fez a apresentação para os demais membros da Comissão da proposta do 

11-IGAL, como a elaboração e publicação de Guia dos Dados Históricos de Alagoas de 18 17 a 2017: Alvará 



ATA DE REUNIÃO Pâgina 02 

E,•ento: LocaJ: 
Data: Horário: 

111 Reunião da Comissão Mista do Bicentenário de Emancipação Sala dos 08/09/2016 15h00 
Politica de A lagoas Conselhos 
Coo teúdo/Programaçiio: . Prestação de Contas das Atividades do Fórum do Bicentenário: 

• Agenda das Ações da Comemoração dos 200 Anos cm daras importantes: . Apresentação dos encaminhamcnros da reunião com os Correios (selo e postais- solicitar imagens as 
secretarias de Cultura e Turismo); 

• Apresentação de propostas dos Membros da Comissão Mista Especial do Bicentenário: . Assuntos Diversos 

Régio. Brasões. Hino, Limites de Alagoas. Alagoanos Titulares do Império. Bibliografia sobre a História de 

Alagoas. e documentos históricos dos mun iclpios alagoanos. entre outros, apresentado sugestão de 

republicação de livros raros a exemplo do O Quilombo dos Palmares e História da Civilização de Alagoas 

ambos de Jaime de Ahavilla e História de Anadia - Princípios Arqueológicos. Os Membros da Comissão Mista 

falaram da necessidade de definição sobre a Marca. o Marco Arquitetônico e das ações em Comemoração no 

Bicentenário da Emancipação Politica de Alagoas. Dr. Franklin Casado falou que providências estilo sendo 

tomadas sobre a Marca, que no mais tardar ela será apresentada no final de se1em bro do corrente e que 

intervenções estão sendo adoradas no sentido de se equacionar os cntrnves relativos ao Marco arquitetônico. cm 

seguida agradeceu a presença de todos . encerrando a reunião. 

Maceió. 08 de setembro de 20 16 

c omissno M ista o ,ecnten d n· rio e • á . d E • P r. 1 AI ancmacao _ o 1t1ca ( e aPoas: 

Albcno Rostand Lanverly '9J-,C>' ('\ -L() 
I 

. 
Fábio Luiz Lopes de Farias -----, 

Jayrne Lustosa de Altavi la / ?.fl' a,,..-;.,., ------.. 

Ênio Lins de Oliveira / I 

Mellina Freitas 

José Luciano Barbosa da Silva 

Jairo José Campos da Costa 

Osvaldo Batista Acioly Maciel (/,A ~ -, 
ons: 

Lfcia Gano 

Naralia Teles 

Solangc Albuquerque Viégas 

Wihna Maria Nóbrega Lima 



ATA OE REUNIÃO Piíginu OI 

Evento: 
V Reunião do Comissão Mista do Bicemenãrio de Emancipação 
roli1ic11 de Alf1gous 
Cuntcúdo/Pro:;rranuu;ão: 

Local: Sala dos 0 nm: Hori\rio: 
Conselhos 28/1 l /2016 09h00 

• Apn:scntaçíio lt Comissão Mista Especial <lu proposta <las logomurc:1s por ca<lu Ag~nciu, com pm1.o <lc 10 (<lcz) 
1tunutos pam cnda uma faze< a detC$a de seu pro.1cto: 

• Pré-seleç~o das propostas pelos membros da (;omissão Misrn: 
• Assunt(.15 Diversos 

Ao vigésimo oimvo dia do mês ele novembro do ano ele 2016, nas clepenclêncins ela Sala dos Conselhos 

do Palácio República dos Palmares. reuniram-se o Secret.iri~, de Estado ela Comunic.a1,ão. En.io Uns, Vice 

Coordenador da Contissi\o Mista Espedal do Bicen1cnário ele Emancipação Poli1ica de Alagoas. o rcpresc111001e 

da Secreraria do Gnbinere Civil. Sr. Adrualdo Carllo. o .l'resideme do lus1itmo llistórico e Geogr:lfico. Jnyme 

Lustosa de Altavila. o rcprcscmantc da UF AL. Pro( Osvaldo Maciel, os reprcsemautcs da Secretaria ele Est:1do 

da Culn,rn sra. Perolino Lyra e o Sr. Paulo Poeta , as Sms. Solnngc Alhuqucrquc Viégas, Ucia Gatto e Natiília 

!'eles membros da Comissão Executiva do iliccntcn:\rio de Alagoas e Wilma Maria Nóbrega Lima, 

S\1pcrintcndcnlc do Arq\1ivu Público e membro da Comissão Executiva do Bicentcnário de i\lagm1s, a sra. 

Grncilinno rcprcscntondo o segmento indígena, como convidada. O Secrctóno Enio l.ins, abriu o rcunii'io 

cumprimentando a todos, e em seguida apresentou a pnuln da reunião. fazendo comentários sobre os itens a 

sc1-e111 discutidos e acresccntantlu outros assuntos cm qucstllo. O tema cenu·,tl da fC\111iilo foi a apresc111aç,10 por 

porte tlc caclo Agência da proposto de logomarcn, cada uma fozendo suo delesa. Comporcccmm seis agências ( 

BG9, Lira , Chama. Paz, Sotaque e Clorus) e o arquiteto e designer Rodrigo Ambrósio, totnlizando sete 

nproesc,nnções.Findndo os nprcseinnções o secretário Enio Lin$ ngrndeceu n todos os concorremes e cm seguido 

explicou aos membros da Conússão Mista Especial a metodologia de escolha elas três marcas. para serem 

apresentadas em reuniiio do Fónim Est<1duul do Ricen1en{oio de Emancipaç.::lo Política d~ Alagons 110 mês de 

dezembro de 2016. onde será escol111da e111re a.~ três ·•a marc.a do Bicemenàrio''. Todos os membros dn 

Comissão Mista Especial e da Co111iss;lo Executiva escolheram e opinaram sobre as marcas apr1$entadas. For.mi 

~t-:.lt!cionad~-.: as marc~·lS <l~\$ Agtmci;is Lirn e Clnru~ e~• do ::arquiteto t: designer Rtxh;go Amhrclsio Ern seguida 

o Secretá no Enio falou sobre a proposta de cnkndário de ações cio b1cemenilrio para 2017, tomando como base 

as datas das ( femérides Alagoanas. bem co1110, de personalidades alagoanas vivas e de renome nacional e 

intcrnncioruil. Essn propostn scr{1 em.:a rninhndiJ í1 Comissão Misrn e definida n1:1 prôximu 1·cunitto crn 

dezembro/20 16. Dr. Jnime de Ahavilla falou sobre a programação do IHGAI. pam 2017, onde serão ren li7..adas 

plllestras sobre a história de Alagoas, durJnte o ano. uma ve;:: por mês, realização do Se1J1inário Alagoas 200 

anos <lc Ell'lmu:ipafÍÍCJ Política e a instalaçfto t.lu site <lo ln$tit1Jlu Hi~tlu ict'> e Gcogn'tficl, d..: Alagrn-1!i. F.111 ~cguitln, 

o secret:ítfo Enio Lins agmMc~u a pR'Se11ça de todos, encerrand,~ a reuniiio. 

Maceió, 28 de novembro de Wl6. 



ATA DE REUNIÃO Página 02 
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Evento: Locnl: Sala dos D11ta: Horário: V Rcuniiin tlu C01 11 i>;;<iio Mis11, do l:lic<:11lcnii1in <Jc Conselhos 28/1 1/201 6 09h00 
Emancioacão PoHtica de A laaons 
Contclido/ProgramaçAo: 

• Aprcscnl:iç:i<> :'11 Comissão Misla &pcci:J1 tla pmposl:-.1 di:1s lognrnarc:1s 1x>r c:ul:i Agl.'..,1cia. com prnzo de 10 (dez ) 
mi11utos para ~t1.du m11a fozcr n defcsu J~ seu pr~ji.:w. 

• Ptê-seleçüo Wls µ1opos1as pelo:, 111e1nhros da Co1nis..~üo Mistu: 
• As.,;u11tos Divc.rsos 

Comis.~ão Mi.~ta do (3:iccotcnário de tma11ci1tação Política de Alagoas: 

Alberto Rostand Lanv.:rly 

Fábio Luiz Lopes de Parias 

Jaymc Lus1osa ele Altavila 

l~nio Uns ck Oliveira 

Mellina Freitas 

José Luciano Barbosa da Silva 

Jairo José Campos da Costa 

Osvaldo Ontistn Acioly Maciel 

Comissão Exccuth·a do Bicentenário de Emancipaçiio Política de Alagoas: 

Lici1t G1111u 

N,H,1lia Teles 

~olangc Alhuqucrque Viégas 

Wih1111 Mm ia Ncibrcgi, Li 11111 
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• ALAGOAS --·--.. 
LISTA DE PRESENÇA 

Evento: Primei111 Reuniio d• ComiHio Mista Eapeçi• I do Bicentenário 
de Alagoas 

Loc.l: Sala dos Conselhos 

Conteúdo/Pr~ramaçlo: 
Constante da pauta de reunião 

Nome lnttituiçio Telefone E-mail 

1. Fábio Luiz Lopes de Farias Gabinete Civil 

2. Enio Líns de Oliveira SECOM 

3. José Luciano Barbosa de Oliveira SEDUC 

4. Mellina Freitas SECULT 

5. Jayine Lustosa de Ahavila Instituto Histórico o 3 u ~ • ?.?,g~ 

Geográfico de Alagoas- 9.9902 -
IHGAL 

6. Alberto Ros1and Lanvcrly Academia Alagoana de 
Letras•AAL 

7. José Jairo Campos llNEAL 

8. Osvaldo Batista Acioly Maciel UFAL qop,+'f-aB1J 

9. Líeis Oatto Comissão Executiva 

1 O. Solange Albuquerque Viégas Comissão Executiva 

11. Vilmo Nóbrega Comissão Executiva 

12. 

Revisão: 02 

D•t.11: 1 Hona inicio: 
02/06/2016 11h00 

Aaalnatura 
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ALAGOAS LISTA DE PRESENÇA 

Evento: Reunião da Comiado Mista do Bicenlanário de Emancipação de Local: Sala doa Conulhoa o,t,: Hor, Inicio: 
Alagoas 02/06/2016 11h00 

Conteudo/Programaçio: 

- - -
L ) -

~ ) lnstltulçto Telefone E-mall 
. 

/' 
ur, e ) ,. 

' '---- t I l"'I - (~ - • , - .3..- . 8 ,. nJ • , ,. ,.., .. - t ~ '., ,,.J~ -A ,'I L ~ #,i,,fM,,(,114.,·~ ,. 1.... '-, r , 1, . • ' -



... < "1" ...... ~ · !lL-~~:~1 LISTA DE PRESENÇA Pógino: OI 

Evento: 
Reuruão Comissio Mista Especial 200 Anos de Alagoas 1 

Local: 
Sala dos Conselhos 1 

Dar.a: 1 Hora in icio: 
26/07/2016 15h00 

Con1eúdofl'rogramaçl10: 
• i\prescntnção dos Trnb.:tlhos parn o Fórum do Biceniemirio; 
• Apresentaçilo Proposlll parn Definiçí!o do Marco i\rquile1õnico e Lo~omarca dos 200 anos; 
• Detiniçao de prazo para aprcscntaçilo de Proposllls para cada Membro da Comissão Mista Especial; 
• Outros assuntos. 

Nome lnslitulçAo 

1. Fábio Luiz Lopes de Farias Gabinete Civil do Governo do E.~tado 

2. ~nio Lins de Oliveira Secretaria de Estado da Comunicação 

3. José Luciano Barbosa da Silva I Secretaria de Estado da Educaç.1o 

4. Mellina Freitas 

5. José Jairo Campos 
.Jl'I IILO :>1>~J (A»,pos e. ... COST, 

<>. Osvaldo 13attstn i\cioly Maciel 

7. Alberto Rostnnd Lanverly 

8. Jaymc Lustosa de Ahavila 

9. 

10. 

l l. 

Secretaria de Estado da Cultura 

Universidade EsUtdual de Alngoas -
UNhAL 

Universidade l·ederal de /\lagoas - UF/\L 

Academia Alagoana de Letras - ML 

Instituto l lis1órico e Ceográfico de Alagoas 
- IIIOAL 

Telefone E:-m~U 

98884-5495 1 fabio.farias@gabinetecivil.al.gov.br 

99 l 22-6085 1 cniolins57@gmail.com 

98844- 1515 1 mellina.seeult@gmail.com 

98833-9477 1 jairo.poliguar@ho1mail.com 

3214-1760 
99974-2823 1 Usvaldo.maciel@eduful.uful.br 

99902-3604 1 rostand.lanvcrly@gmail.com 

n2:i-1191 I · . 
99902_8938 1hgal@1haat.com.br 

A.\.dna tu ra 
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ALAGOAS LISTA DE PRESENÇA Pilgin.a: 02 

Evento: 1 Local: Oah1: Hora in ício: 
Reunião Comissilo Mista F.special 200 AnM de Alagoas Safa dos Conselhos 26/07/2016 15h00 

Contcúdo/Programaç,\o: 
• Apresentação dos Trabalhos pan1 o Fônnn do Bicentenário; 
• /\presentação Proposta para Definição do Marco Arquitetônico e Logomnrcn dos 200 anos: 
• Dcliniçàu d11 pr.izo para apresentação de Propostas para cada Membro da Comissão Mista Especial: 
• Outros assuntos . 

Nome l nstitui~o Telefone E-mail Assinatura 

12. 1 ,1, (). , . -- 11 ;./J, ~ ô:), ,. - ... "-::::; é;rc~ PRJ:. °18t0t'\.So~ I .. -" .... ~- W· - fl, r;;,<- w.f~~ ~ 

13·¾roUnC/\. ~ y~ Sc~f-- f!q3/7i?5 lô Mfvtu· I-t<i.c. a,no.J!·, 't.LU. ''0 (~ y 

, - - V 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 
-
20. 

21wa-U>o.. <?. ¾~C\. -1z...,,otri;;n F..c .a .... rl"i:Jn Jr. -cl, , --
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ALAGOAS LISTA DE PRESENÇA Página: 01 

Evento: 
Reunião Comissão Mista Especial 200 Anos de Alagoas l Local: 

Sala dos Conselhos 
Data: Hora início: 
08/09/2016 15h00 

Conteúdo/Programação: 
• Prestação de Contas dos Trabalhos do Fórum do Bicentenário; 
• Agendar as Comemorações dos 200 anos em data importantes; 
• Apresentar encaminhamentos reunião com os Correios ( selos e postais ); 
• Apresentação de Propostas dos Membros da Comissão Mista Especfal; 
• Assuntos Diversos. 

Nome Instituição Telefone E-mail Assinatura 

1. Fábio Luiz Lopes de Farias Gabinete Civil do Governo do Estado 98884-5495 y )( 

fabio.farias@gabioetecivil.al.gov.br 

2. Ênio Lins de Oliveira Secretaria de Estado da Comunicação 99122-6085 enio1ins57@gmail.com 

3. José Luciano Barbosa da Silva Secretaria de Estado da Educação 99316-2001 lucianobarbosa@me.com 

-4. Mellina Freitas Secretaria de Estado da Cultura 98844-1515 mellina.secult@gmail.com ..B~ 
5. José Jairo Campos Universidade Estadual de Alagoas -

98833-9477 jairo.potiguar@hotmail.com UNEAL 

6. Osvaldo Batista Acioly Maciel Universidade Federal de Alagoas - UFAL 3214-1760 
Osvaldo.maciel@edufal.ufal.br tl~O 99974-2823 

7. Alberto Rostand Lanverly Academia Alagoana de Letras - AAL 99902-3604 rostand.lanverly@gmai l.com )'(u~ -) ( J 
8. Jayme Lustosa de Altavila Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas 3223-7797 

ihga1@ihgal.com.br 
\ ÇJ 

- IHGAL 99902-8938 ' 9. \ .-
Jc✓,:;-'.,.- ~ .4' ,,,,·,,1,,_ 5 {f-ec,.,,,_,,...... 7</r/f/·5IL ,ffi ,u ;,,,,, L t ~ÁA- 5b· /7- hl, Atdll li, (t - e;,,;,,,,._ d'l) - , 

10. Hfõ 6 ·n d 6-t rtf 5t-~/- cr/317 lJO'b ô,,//4-4-/t lt: /J ~1~ ~ 1#1 • , 
~ 



14. 

1 s. 

I 6. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 



$. ~~~'.~~:~:~~ LJSTA DE PRESENÇA Página: 01 

Evento: Local: Data: Hora início: 
Reunião Comissão Mista Especial 200 Anos de Alagoas Sala dos Conselhos 27/10/2016 15h00 

Conteúdo/Programação: 
- Apresentar as propostas da Comissão Mista Especial ; 
- Falar da Análise procedida pela Comissão Executiva ; 
- Apresentação da Proposta das Efemérides para o calendário de ações no Ano do Bicentenário; 
- Sugestões de ações para a Virada do Ano; 
- Assuntos Diversos. 

Nome Instituição Telefone E-mail Assinatura 

1. Fábio Luiz Lopes de Farias Gabinete Civil do Governo do Estado 98884-5495 fabio.farias@gabinetecivil.al.gov .br 

2. Ênio Lins de Oliveira Secretaria de Estado da Com unicação 99122-6085 eniolins5 7@gmaiJ.com 

3. José Luciano Barbosa da Silva Secretaria de Estado da Educação 993 16-2001 lucíanobarbosa@ me.com -

/ J -

4. Mellina Freitas Secretaria de Estado da Culmra 98844-1515 mellina.secult@gmail.com (b;~~~~~ lv\ 

5. José Jairo Campos 
Universidade Estadual de Alagoas -

98833-9477 jairo.potiguar@ hotmail.com VNEAL 

6. Osvaldo Batista Acioly Maciel Universidade Federal de Alagoas - UFAL 3214-1760 
OsvaJdo.maciel@edufaJ.ufal.br ~~J 99974-2823 

7. Alberto Rostand Lanverly Academia Alagoana de Letras - AAL 99902-3604 rostand.lanverly@gmail.com ~ ~J2t-~ 
\r:l ' 8. Jayme Lustosa de Altavila 

instituto Histórico e Geográfico de Alagoas 3223-7797 
ihgaJ@ihgaJ.com .br " ~ - IHGAL 99902-8938 

9. .Â() (Vi)J..-LV)-o C/4-r~ 6-~i~nr Ct1,t,1L. ~53Ji la;>S ~r!DÍJMJ6! ~(jft'(. ~ \ 
10. \. \ ~. j("\ -.o._~'~- ~l "~,~~;ti • ..,.~ ~ ·-.~h .ri'u'"- ~6~cR . ;::::ir;M,.. =ru... .-1 o . r>n..-......... ~~ 
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~ ~=-----~ LISTA DE PRESENÇA 

Evt'n1o: Loc:il: 
R.,u,,iiío dn Comis•ilo Mis1a Especial 200 Anos dn Em11ncl 1>nçno Snlu dos Conselhos 
Políl ic-.< tlc Alago-;:n::.:~'----------

D111n: 
28/11/2016 

rAgina.: OI 

H'ora inicio: 
09h00 

Cuntcútlo/Progrnmaçilo: 
-Apn:.s<:nla~iitl à Comissão Mista das proposULs de logomarca do bicntcnário por cada Ag&1clo, com I O minu1os para fa1_er a defesa de seu pn)j<:10; 
• l'ré-sclcçiio dm, proposms pelos membros da Cnmiss3.o \lfista; 
• Assuntos Diversos. 

Nome lnstiruiç:io Telefone E-mail A~sinaturn 

1. 1'(1bio Luiz Ll•pc~ de Farias Gabinete e,, 11 do Governo do Estado 98884-5495 1 fübio.faritl'l(mgahinctccivil.ol.gov.br 

2. Ê11io Uns de Oliveira Sccrcrnrio de Estado da Comunicação 99122-6085 1 eniolins571ji'gmail com 

3. Josê 1 .uc,am> Harbo53 da Silva I Secretaria de htado da Educação 993 1(,-2001 l lucinnobarbos.1'a m~ .com 

4 Mcllina f'reitas 

5 José Jaim C:u11p"~ 

6. o~valdo Oatistn Acioly Maciel 

7. Albcno Kos1and Lanvcrly 

8. faymc l.ustosa de AIHIVll3 

Sccn:tarÍH ,lc F.,u1do du Cuhuro 9SR4-l- 15 I 5 1 mellína.sccuhlíi'gmaiLcom 

Uníversidacli: fatadu.ul de Alaia:m,,, -
98811-9477 1 jairo.po1igunr'~'.hotmu1Lcom 

UN~AL , 

IJnhersidode Federal de Alogons Ul'AL 

ACl1dcmi11 Ala1:1oan:1 de l.etms AAI. 

3214-17(!0 
99974-2823 

Osv;il(l(,.m11cicM'1 cduliil.ufal.br 

99902-3604 1 ros1:md.lanvcrlyr,,1gmail um, 

Instituto I li~1briw e Cicogrúlico de Alago,~, 3223-7797 

1
. ~· 

- LHGAL 99902_8938 thgal(!J 1hµJl.com.br 
------- ~ 

fJ,,_ 

9. o._~rc-- ,s~~l e.ui~ ~vc~~~-!!F , 1 •~ 
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• ALAGOAS LISTA DE PRESENÇA Página: Oi 

Evento: Local: Data: Hora início: 
Reunião da VI Comissão Mista Especial 200 Anos de Alagoas Sala dos Conselhos 16/03/2017 15h00 

Conteúdo/Programação: 
• Preatação de Contas das Atividades 
• Marcos Comemorativos 
• Apresentação dos projetos Graciliano Ramos e Jorge de Lima 
• Aoresentacão do Site do Bicentenário. 

Nome Instituição 1 Telefone 1 E-ma.il 1 Assinatura 

1. Fábio Luiz Lopes de Farias Gabinete Civil do Governo do Estado 98884-5495 fabio.farias@gabinetecivil.al.gov.br 

2. Ênio Líns de Oliveira Secretaria de Estado da Comunicação 99122-6085 enio1ins57@gmai l.com 

3. José Luciano Barbosa da Silva Secretaria de Bstado da Educação 99316-2001 lucianobarbosa@me.com 

4. Mellina Freitas Secretaria de Estado da Cultura 98844-1515 mellinasecult@gmail .com 

5. José Jairo Campos I Universidade Estadual de Alagoas -
UNEAL 

98833-9477 jairo.potiguar@hotmail .com 

6. Osvaldo Batista Acioly Maciel Universidade Federal de Alagoas- UFAL 
3214-1760 . 

99974
_
2823 

1 Osvaldo.mac1el@edufal.ufal.br 

7. Alberto Rostand Lanverly Academia Alagoana de Letras - AAL 99902-3604 rostand.lanverly@gmail.com 
-

8. Jayme Lustosa de Altavila 

1 

lnstituto H;stórioo e Geog,âfico de Alagoas 3223-7797 
ihgaJ@ihgal.com.br 

99902-8938 -IHOAL 
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ALAGOAS LlSTA DE PRESENÇA P'8ina:01 

Ennlo: flG)IJI P CCN\ ,St,ç:) 

tt 1 1 P E S?lf : e - - ' 
Local: 
M UKD Paljclo F loriuo Peiioto 

D1111: 1 R ora íalclo: 
ll/OS/2017 08h30 

E-mail AMinatura 

2. 

3- .J /i'f Mt t i .!.. ~ 

4. a ✓,tl-b o 
s 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

11. 

12 







CONVITE 

-CM 

O Governador Renan Filho, através da Comissão Especial que 
trata das comemorações dos 200 anos da Emancipação 
Política de Alagoas, convida para o lançamento do Fórum 
Estadual do Bicentenário. O evento será realizado no Salão 
Nobre do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, às 
19h30 do dia 30 de junho. Sua presença é fundamental. 

DATA: Quinla-feira, 30 de Junho de 2016 
HORA: 19h30 
LOCAL: Instituto Hl$16nco e GeográflOO de Alagoas, 

ladeira do Brito. Centro 



































CONVITE 

Gabinete 
CIVIi 

O Governo de Alagoas. por meio da Comissão Mista 
Especial sobre as ações em comemoração aos 200 anos de 
Emancipação Política de Alagoas, convida para Reunião 
dos Grupos de Trabalho do Fórum Estadual do 
Bicentenário de Emancipação Política de Alagoas. 

DATA: Terça-feira. 09 de agosto de 2016 

HORA: 9h às 11h30 
LOCAL: SalàoAqualtune 

Palácio República dos Palmares 

••• • • • o • • • • ' ... . 

ALAGOAS Informações [82) 3315.2034 

f • ._.A.UU .... 11.•t• A •'-•TIi (lfl._l U 

~ ,,.,, ,,. 
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CONVITE 

Gabinete 
Clvll 

O Governo de A lagoas, por meio da Comissão Mista 
Especial sobre as ações em comemoração aos 200 anos de 
Emancipação Política de A lagoas, convida para Reunião 
dos Grupos de Trabalho do Fórum Estadual do 
Bicentenário de Emancipação Política de Alagoas. 

DATA: Terça-feira, 09 de agosto de 2016 
HORA: 14h30 às 17h 
LOCAL: Salão Aqualtune 

Palácio República dos Palmares 

.. "' ' . . . . . .. . ' ... os_eus 
Informações: [82] 3315.2034 

H1o.•ü.--O• .. •• • • .. n.ttt1u~A 

~ ~~ 
~~ 1 
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CONVITE 

Gabinete 
Clvll 

O Governo de A lagoas, por meio da Comissão Mista 
Especial sobre as ações em comemoração aos 200 anos de 
Emancipação Política de A lagoas, convida para Reunião 
dos Grupos de Trabalho do Fórum Estadual do 
Bicentenário de Emancipação Política de Alagoas. 

DATA: Quarta-feira, 10 de agosto de 2016 
HORA: 9h às 11h30 
LOCAL: Salão Aqualtune 

Palácio República dos Palmares 

.. "' ' . . . . . .. . ' ... os_eus 
Informações: [82] 3315.2034 

H1o.•ü.--O• .. •• • • .. n.ttt1u~A 

~ ~~ 
~~ 1 
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CONVITE 

Gabinete 
Clvll 

O Governo de A lagoas, por meio da Comissão Mista 
Especial sobre as ações em comemoração aos 200 anos de 
Emancipação Política de A lagoas, convida para Reunião 
dos Grupos de Trabalho do Fórum Estadual do 
Bicentenário de Emancipação Política de Alagoas. 

DATA: Quarta-feira, 10 de agosto de 2016 
HORA: 14h30 às 17h 
LOCAL: Salão Aqualtune 

Palácio República dos Palmares 

.. "' ' . . . . . .. . ' ... os_eus 
Informações: [82] 3315.2034 

H1o.•ü.--O• .. •• • • .. n.ttt1u~A 

~ ~~ 
~~ 1 

• 
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ES [ADO OE .-UACOA!I 

C.ABL.,.-l7 .[ l'l \'IL 
C"omi\da F(rrulh • 1lo Rlrmfruiria 1lr FanlH'iJts(io P..Wln clr ,U:1:0,,, 

Rio ~ Puo. s u. Cc:mo • ~txt» · AJ.. • CU 510!0-0!0 
Faot (SJ 1 331 <-~ • CNPJ 12..200.261.0001 ~I 

Cronograma 1• Reunião dos Crupos de Trabalho do Fórum do Bicentenário de 
Emandf'aç5n Politka df' A.b góu 

GKl l'US/.\KE.\ S 
>-----

OI Artt$ Vls11.11s 

Ol Mfu.i<:11 
03 

>-04-- Ciénda 
Es.,<>nc 

os t::conomh, 
O(, Cinema 
07 Movimentos Sociais 
08 Meio Ambi1..'nh: 

O') 1 E<lucacão 
10 1 L,tcmrura e l'oc,ia 
11 1 Cultum Pooular 
12 1 Danp 

13 {iênero e Divl!rs1dadc 
14 Historia 
IS Patrimüniu l li~túricu 
l ó 1..-.1ru 

Ql.\-' 1. -
14 
18 
05 
08 

10 
07 
11 
02 

19 
IS 
os 
os 

10 
22 
07 
0-I 

UAI.\S 

09 o~ 2016 
Munbã 09h00 à:; li b30 

Aquatunc 

09 OS 2016 
Tarde 1-lh l0 :'i< 17h00 

Aqu.ilun< 

10082016 J 
~lanh.i 09h00 ás 11h30 

Aqll!ltun~ 

-
10 Ol\ 2016 

Tarde l -lb30 ã. 17h00 
Aquatune 

:'I IF.TOOOLOGIA Of. TRARAT.RO PARA OS GR11'OS: 

1. Plennrm m1c1al com todos os 1'rupos presentes para cxpos1ç:io e csclarcc1mcrnos 
:.ub,c u uutl.1.meutu u~ tn1bJlbu:.. 

~. Oh'is..io do~ SfUPO) ~r.a d1scu¼'lo~ 
l Fnrreg3 d;H tich:,( c1~ :1ç.~" e t'°f'ltC:t~<et vihre rr~t.nchimtnt".'· 
4. Lwvrc discussão~ 
S. SlulC':)C' Uo> lh&balh~ e u1.4.c-nUJ.tut>ntu J.11t p tü;\.iJUJlt 1c-u11iün Jc 1.J4,.IJ a;n,pu 

1ndi\.·idualmcnte: 
6. Pr:110 de no m:iximo 30 dia...~ p:ua aprc1enraçào da.'t r,m~ras Disponibili,ação 

de csp3ço pnro mulião dos &f\lPOS de ltllbalho Auditório do Arquivo Publico 
Lstndual 















a;, 
'x'" 

ESTADO O[ ALACOAS 
CADV.,:TE CnlL 

CotlllllnM \ltQJ ··~-- d6 1Jk"fflf,.jfM dl- f. lllJM'lp>('M rotl lk'9 dr A l,i:t'd\ 
ba c-mc.u.o Puo. \.ll Cauo- MxaD-AL · CCP ~-020-050 

t,-(t?} 1'1'-~U-0\"PJ 1:~:6~-MOl.01 

Cronograma Ke uniôes do'i ( ;rupus de I nabalhu do Fõrum do Hit'en(enãriu de 
Em•ndpaçio Polilica do ,\lagoa< 

" <;Rt-r o s LHT \ S IIORARIOI UK \1, co -.r,To 

Afies \ ISUllJ'} 1, 08 16 
l<hOO • O:\lmo Pr,ixnrn 

Galai.aG:un.1 988393688 . \1Am dM Grn(.A-5 .Mon1tuo 
996-1 :<-111 S 

~tú,-1u 15 08 16 
09h00 ~~lmontc1roforuxta__gm.,11.eom 

ÁtqUI\'<> l'ubhco . M:ms de huma M :i.,tmezcs. 
99981 7437 
mímaie1.c.s8$'a houn.111 com 

10h00 • \1nrs.,1n.1 \ff.'tdt-im-. 
Ciéncitt~ 2< OR 16 

FAPEAL 
9992< ,,11 
mor~,m. mede-aro~ 1:tpcal .br 

• ~fo(!ruta TO\"llrt'$ 

Espon, 999(,0-9383 
mob.tovaresiíi hounail.com 

~ 

Amólno C'a, akonti Filho 
Ecooonua 

. 
9$$82-0J.?3 

15h00 
. Pedro d! R0<h., 

Cm<m:1 15 08 16 99637-7868 ~USA n<dro.cbrodwá boi com.br 

1 

. üzno d<- AmúJ~ 
99982-6:UO 

GêfletOt' 
7.e.7,UO.'mlUJOJ0l4"1 ~111.(om 

o, .. (n1JaJe 
08h30 . Cl'iudJ• rucmes 

25 O& 16 C-a<> do. Consdho, 99921-1988 
~fonmttlt~ (Rua das Ánwcs) cbudia11UCSMtbounailco<ll 

Socarus Mru,ocÍOh,..,;r., dos San'°' (Dié) . 
981 l:Ll90!/ 99973.S29-I . . goas.iã bounail C'Offl _ - ' 

~kio 1 · 
\hhnnMum7 

Ambi<!nt< 
. . 99301-7849 

nultonmumm1~botu'à M'Mll com 

09h00 
. Ludwil• ~luieu• 

EdlN'"Çlln 29 os 16 Arquivo Pübliro 99976-SO? 1 
mMtiraludnuJa~a t:m\1\11.com ":' 1,,~ .. 10h00 

. f ,n~um Qu,x;ihtu~ 

Arqwvo Público 99976-6151 
1 

enaumq:rs(a gnnil_com 

10h00 
. ]()),C!'Í1M },;(I\ 'llC'io = 0109 Ili 999JJ.2~19 Sl:.Cl, LI WllWU\ ,~ .t;.watl..c.:-ow 

.ALAGOAS 
--·-·-" 



Di.uiç.u 

f listori~ 

Pnt1itm'miu 
lh1otórico 

Tcruro 

a;, 
"x"' 

F.STAOO OF. A I .AGOAS 
G. \DL"\"ET!é C-1\'IL 

Comb,.o Mbtll [ $Pfd•I do Bkt'lltfairlo (((' t:nu:ncip•d• Potuk• 4k Áb:JOM 
Rua C11x:1n.·uo r.,ao, 1-'n. Co11ro . ~bcaó . AL . ctT ,rolO-OSO 

1-ont (K'2})3IS,:ZQM L"NPJ ll 100 l6? ÚOUl .01 

09h00 
. Kmlnit Pu.J.ilha 

2608 16 Arqwvo ["úbhco 999913986 
knnnnnadtlbo03(ã mnml.com 

14h00 
. Osvaldo Macid 

29 08 16 \.rqu1vo Publico 3214- 1760 99974-2823 
Osvn.ldo.m.-.:1c.Mi ~dufa..l.ufal br 

0%00 . Fem,,ndo Lõb<l 
29 08 16 81bhot~c:a PubltcA 9998 1-9087 

E•IMlual fcm.m dolobo07(<i o;m.111.com 
260S·l6 16h00 

. Rõn.1ld..l de ;\odmde 

• DITEAL ?99826~87 
29 os 16 ronaldo dt nndrnd.,a h<>lmAII •~m 

1. PrJLO de no trui.:umo parJ nprcs"-'11tnção d.as proposta.., até o d1a 10/ 09/2016: 

2. Disponibili1oçào dr es1>oço poro r<união dos an,pos de tmbolho no Auditório do 
Arquive-. Público Est:tdu.11 • Ru., Sá \! Albuqucrq_uc:, ~ n. J:1r:3r,uá 
T<I. \82) 3315-7879. 

ALAGOAS 
............ ._." ........ ,_, .. 
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[ j~! ....... ":· .... 1 LISTA DEPRESENÇA ______ .,. Pãi;ina· OI 

E,•cnlo: Local: 
RcuniQo da Comissão MiHa Espedil 200 Anos da Emaneipaçlo Sala dos Conselhos 

~ca dcAlago~:~•~'---- --------------'-- --

- ~ ~:. llor.t ioldo: 
~ 016 09h00 

Cootcúdo/ Pro~r11m:1çiio: 
-Aprc<;enl3Ção ô Comissão Mista das proJ>O"l3S de logomarca do bientcnário por caJn Agência. com I O minutos para fazer a defesa de seu proJcto: 
• Pré-i.eleçllo dos propoM,1s pelos membros do Comil>Sào Mista: 
- A!>SUlllOS Dh crsos. 

l\omc lnst ituiç-Jo Telefone E-mail A~~in111urd 

1. Fúbio Lui✓ Lopes de Forins Gabinete Ci, il do Governo do l:.stado 98884-5495 fobio.forias1!:11,3binetccivi l nl.gov br 

2. Fnio Lins de Oliveira Secretaria de Estndo do Comunicoçllo 99122-6085 cniolins571@gmoil com 

-
3. Jo,c I uciano Barbo:.a da Silva Secrcuria de Estado da Educaçllo 99316-2001 luci:u1obarbosa u me.com 

-- -
4. Mellin:1 Fn:il~ Sccrc1aria de l:.studo da Cultura 98844-1515 mcllin:i .sccuhlí, gmail.com 

5. José Jairo C111npos 
l ni,ersid,1dc l:.stadual de Alagoas -

98833-9477 jairo.potiguar'.f!,hotmail.com UNEAL -
6. OsYaldo Batista Aciol) Maciel Unhersidadc Federal de Alagoos - UI AL 321-1- 1760 Os\'uldo.maciel 'á cdufal.ufal.br (Á 

99974-2823 

7. Albcno Rosumd Lan,crly Ac:idcmio Alagoana de Lctrru. AAL 99902-360-I rosu111d.lanverlrlí1gmail.com 

8. J.1) me Lusto..a de Aluw1l0 
lnSlituto l listórico e Gcogr.llico de AlagOJS 1hgol't11hgal.com hr - 11-lGAl. -

9. <>--b e.. $t;"~~ 
10. 

11. 
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CONVITE 

GablMte 
CIVIi 

- - . - - - - - - - - . - - -

ALAGOAS 

O Governador Renan Filho, por meio da Comissão Mista 

Especial para os 200 anos da Emancipação Política de 

Alagoas, convida para a reunião extraordinária do Fórum dos 

200 Anos onde será apreciada a seguinte pauta: 

1) Apresentação das logomarcas finalistas e votação da logo

marca do bicentenário da emancipação política de Alagoas; 

2) Apresentação da proposta inicial dos marcos comemorati

vos do bicentenário da emancipação política de Alagoas. 

Sua presença é indispensável. 

DATA: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2016 ~ 
HORA: 19h 

LOCAL: Instituto Histórico e Geográfico de 
Alagoas, Ladeira do Brito, Centro 



SKfftan.da 
c:omunleaeh 

•· • .. • • • • • • • • ' a • • - -··· - - -- · - - -- -

ALAGOAS 
f'• U~ ............ PII._..., 

Evento: REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO FORUM DOS 200 ANOS 

LISTA DE PRESENÇA 

Local:INSTJTUTO HISTORICO E Data: 27 OE 
GEOGRAFICO OE ALAGOAS DEZEMBRO 

2016 

Conteúdo/Programação: 
APRESENTAÇÃO DAS LOMARCAS FINALISTAS E VOTAÇÃO-PROPOSTA INICIAL DOS MARCOS COMEMORATIVOS 00 BICENTENÁRIO 

Nome lnstitulç.ão Telefone E-mail 

1. ALM·, P--- L·,n.,~ 
2. 1 111' 11.L l..,~~i-rP-r'_ 

19. 

20. 

21. 

Revisao: 01 

Duração:3:00H 

Assinatura 







88. -CA~ln 11,1.::-, JrrPt)-,..,i:;.FA~, ft-~ ~ .... ,... r;...,.,L.-írhtó Plu..c·Y 13ff'-i- ç4~ ),,-ili;.,,. lm ··,'>A Bt;-' '- ,.7; , ~_,- /}. ,\\ rH'1f1 ~ 

89. \J) A V.Wlrt ""Anb-t2~ch À-<À - G-a'b. -f'i ~ ~V... ,..,,l )fJO (i._.~ ?;',n_ ~ - ~ .1, ~ 
9o. rr .. .i 'n r.,.n-t'"F) o f-nn1 n1,.,\ 7rY)rUJfü -tõ:nL.. rJn;J .... o ... ,.'lff'A ?nri a,.,.c:, 6J - ' · - -e# / J'Jrf7 

91. '\(A(ih'lo ~rJfe, à /ta.VvÜ/'A 1J+ G AI- l32z..:>i- nct::; .rl ~,...l) t:J ,1.,.AÚ~ rL , h.A 
92. m-? ~tn vul 1 ~ AYJ1 ~,.,,-f A O l'I "'-'~ ,Ot li.17.°M qqqo2-31;di hll'f' ~ ,j _ -~Jg n , .,, -n~ . CJ r, . . A -o, 1_17rn 

93. (\ J>. / }-J A\ 1V."J..J1h Pf\ Q () u 1v Q'-' u 
94. hrtmi r. ~OJ ru :·,.l f'I Ho.d•,.,..\" ~e nJ'FR.A qq,t.nb-1555 ,.,h_ , .. _• Jn . . ,P,_ ! f.J••~ .&. - ... 1 ....... 11 b, 

95. PP t1 , 1At A <. YY'l~.,.., 5~ 1--lll 11 
O V I o 

96. 
V 

97. 

98. 

99. 

100. 

101 . 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

110. 

111. 

112. 

113. 

114. 

115. 

116. 

117. 

118. 

119. 

120. 







< 

C' 

z 
t
z 
l.ú 
u 
aJ 



















CONVITE 

O Governador do Estado de Alagoas, Renan Filho, através da Comissão Mista do 
Bicentenário da Emancipação Política de Alagoas, tem a honra de convidar Vossa 
Excelência para o I Seminário sobre Alagoanidade, com a seguinte programação: 

Tema: Alagoas, a Odisseia de um Bicentenário 
Palestrante: Professor Doutor Douglas Apratto Tenório 
Dia 31 de janeiro de 2017, às 19 horas 

Tema : A Presença do Índio em Alagoas 
Palestrantes: Graciliana Celestino Wakanã e Marcos Terena 
Dia 1º de fevereiro de 2017, às 19 horas 

Tema: O Negro na Formação Histórica e Social de Alagoas 
Palestrant es: Zezito Araujo, Julio Tavares e Zulu Araújo 
Dia 6 de fevereiro de 2017, às 19 horas 

As palestras serão ministradas no Auditório Virgínio Loureiro - Centro de Convenções de Maceió, Jaraguá 

GOYt::IINO DO E STADO 

ALAGO-
TA:A.AL.HANOO ltRIO A O• HT• C:HaOA L.4 
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e E R T 1 F 1 e A D o 

Certificamos que ____________________ participou do I Seminário 

sobre Alagoanidade, evento em comemoração ao Bicentenário de Emancipação Polít ica do 

Estado de Alagoas, realizado no período de 31 de janeiro, 01 e 06 de fevereiro de 2017, no Cen

tro de Convenções de Maceió-Jaraguá, com carga horária de 12 horas. 

Maceió, 06 de fevereiro de 2017 

FÁBIO FARIAS 
S,t·~r, -t.;r, h r O (-,.'.:,b>!')t_:rt~( 

CoOfllena(!()( iu Coml>SJo ',4 ·a do B1ctri,na1, ll>f .manopado Pc·,cu de Ala;:oa1 

GOV • aNO DO • STA DO 

~.s 
,..A &AUu,M·~o ta .• ,b • ºª"'"ª ieHaO.A LÂ 



TEMA 

Alagoas, a Odísseia de um Bicenren~r io. 

A Presença do f ndio em Alagoas. 

O Negro na Formação Histórica e 

Social de Alagoas. 

•ova • flfo oo l•laDo 

ALAGOAS 
'f.A.Al.NAN.00 Slll'I~ A 4.t•tl CNUI.A 1.Â 

PALESTRANTES 

Douglas Aprarro Tenório 

Graciliana Celestino Wakanã 

Marcos Terena 

Zezito ArauJo 

Julio Tavares 

Zulu Araújo 

DATA 

31/01/2017 

01/02/2017 

06/02/2017 

CARGA 

HORÁRIA 

4 horas 

4 horas 

4 horas 
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Théo 
Brandão 
e August~
Calheiros 



AL~ 
·:: MA~ 
NA ~ 
QUE 

_.,...,.TI!: 

O passo 
encantado 
do Moleque 
Namorador 



EM 20 DE MARÇO 
DE 1953. O BRASIL 
SE DESPEDIA DO 
ESCRITOR ALAGOANO 
GRACILIANO RAMOS. 
EM DECORRÊNCIA DE 
UM CÂNCER NO 
PULMÃO. SUA OBRA 
SEGUE COMO EXEMPLO 
DE TÊCNICA E PODER 
NARRATIVO, DADA 
A SUA PERFEIÇÃO 
EM LIDAR COM AS 
PALAVRAS. DIZENDO 
TUDO DE MANEIRA TÃO 
ENXUTA. " NÃO SOU 
HOMEM DE DEIXAR 
EM SUSPENSO", 
CONFESSARIA AO 
FILHO RICARDO. 
DEPOIS DE SER 
QUESTIONADO 
PORQUE NUNCA 
USAVA RETICÊNCIAS 
EM SEUS TEXTOS 

AL 
MA & a: 
NA ; 
QUE 



O PRÍNCIPE 
DOS POETAS 

23 ABRIL OE 1893: EM UNIÃO DOS 
PALMARES, NASCIA JORGE OE LIMA. 

UM DOS MAIORES POETAS BRASILEIROS, 
TAMB~M ROMANCISTA. ARTISTA PLÁSTICO. 

ENSAI STA MÉDICO E POLlTICO 
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AL 
MA o 

A j 
QUE 

STO,AUR 
NIO:TRÊS 



AL 
MAi 
NA ~ 
QUE 

~\.MAS ENCANTADAS 
00 FORRÓ ALAGOANO 

,.. __ -~t'lho•lacno 

-- OC,O.JIO. '°'°'° .. -:çv~ .-..... 



•ARTHUR 
RAMOS, 
O HUMANISTA 
~MIO wn 00$ ar~ ~11$ CIO $(.'CulD 20. 
Mhuf Ramos dtl'lOOU um "a.ado Hffl cnctdlnte1 ~• a 
oe$QIAsa twuMtelta: • PtOOOSta de ffflSlo da ~ta<ões 
~ de wu wnoo. .x, cncontaar a wtlititulç.lo do 
,nodelu 1o1tl.tf P1!10 cultvidl 
~ ~ntrc:JOO'ceO. C-ltftl l".J,\ 50C.lal t (,ont,..,ra, R.),nos 

n.MCeu «n 1 âe ,ulhO e» MU, tm Pllat. ~-" ~ 
fulUras uma obta f\nf•m•rnal para a co,1c,.Md,I,,) d.l 
t.<perltntaa ~ -, #lf'Otundlt .Mf.tS .su.ictos em 
OS<anallH. seOde mtntii\ 1 anuoc,ok)g.L MoffWU 
Ql'~m«1t-.aos 46.anos..-nP.wts. 
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ZUMBI 
A CDNSCIINCIA 
DA LIBERDADE 
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CONVITE 

Em comemoração aos 200 anos da 
Emancipação Política de Alagoas, o 
Governo do Estado convida você 
para prestigiar a programação da 
Agenda 200 anos. 

Em março teremos um tributo ao 
escritor Graciliano Ramos, com 
palestras. filmes e peças teatrais em 
Maceió. Palmeira dos índios, Viçosa 
e Quebrangulo. 

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO 
y 
y 

20 DE MARÇO 
» PALMEIRA DOS ÍNDIOS 
Local Auditório do IFAL 

19 horas 
r rA• 

Gracíhano e a Literatura 
l..;rf,,o\hU 

Ricardo de Medeiros Ramos Filho 

20 horas 
r u•. 

Graciliano e o Cinema 
RA"4T 

Ney Sant'Anna Pereira dos Santos 

20h30 
Avant-premiêre do curta "Um Ladrão" 
- adaptação de conto do Livro Insónia 

1 

Nelson Pereira dos Santos 

01 
::: 

21 DE MARÇO 
» PALMEIRA DOS ÍNDIOS 
Local Auditório do IFAL 

19 horas 
• 

Graciliano um Brasileiro Alagoano 
- Memórias de Heloisa 

.... 
Paulo Poeta, Arilene de Castro 
e Chico de Assis 

' o 
Marco António de Campos 
(',: UfV':. z:;t> FI--\ · 

Alberto Leão Maia (in memorian) 

EXIBIÇÃO DE FILMES 
» PALMEIRA DOS ÍNDIOS 
Local Praça da Independência 

22 de março 19 horas 
Memórias do Cárcere 

02 
::: 



23 de março 19 horas 
Vidas Secas 

24 de março 19 horas 
sao Bernardo 

21 DE MARÇO » MACEIÓ 
Local Teatro Deodoro 

19 horas 
IAJ,t~ ,,.. 

Graciliano e a Literatura 
1• .E~' AN'T' 

Ricardo de Medeiros Ramos Filho 

20 horas 
, ,.t 

Graciliano e o Cinema 
A f APf'!' 

Ney Sant'Anna Pereira dos Santos 

20h30 
Prem1ere do curta "Um Ladrão" 

lo 

Nelson Pereira dos Santos 

03 
:::: 

22 DE MARÇO » MACEIÓ 
Local Teatro Deodoro 

19 horas 

Gracillano um Brasileiro Alagoano 
- Memórias de Heloísa 

EXIBIÇÃO DE FILMES » MACEIÓ 
Local Cine Arte Paiucara 

27 de março 20 horas 
Memórias do Cárcere 

28 de março 20 horas 
Vidas Secas 

29 de março 20 horas 
São Bernardo 

0 4 
:::: 

23 DE MARÇO » VIÇOSA 
Local: Centro de Convenções 

19 horas .. 
Graciliano um Brasileiro Alagoano 
- Memórias de Heloísa 

24 DE MARÇO » QUEBRANGULO 
Local· Centro Cultural 

19 horas 
.'.:11 e 
Graciliano um Brasileiro Alagoano 
- Memórias de Heloísa 

os 
:::: 
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ENTRADA FRANCA 

ENCENAÇÃO: 

MARCO ANTÔNIO 

1 ' 
1 1 ! 

" 

"'I' 'l,'I 
I 

~ 

GRACILIANO 

À 

UM BRASILEIRO ALAGOI_NO 
~ 

MEMO~IAS f)E HELOl~A 

' 
' . / ..... _,,,) 

ARILENE 
OE CASTRO 

GOVERNO DO l!SYA.00 

ALAGOAS 
TAA8AlHANDO st,uo A G&NTI CHl OA LÁ 

1 
1 ! 

NESTA QUARTA, 22, ÀS 19H, 

NO TEATRO OEOOORO 
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• PROGRAMAÇÃ.O -----
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UNIÃO DOS PALMARES 
J.10f.._.Ol1111 

• PROGRAMAÇÃO -M---~-... .... _ .. 
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MACEIÓ 
a01.--m,o,1 
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C E R T 1 F I C A D O 

Certificamos que ___________________ participou do evento 

"Os mundos do poeta impossível -Jorge de Lima'\ evento em comemoração ao Bicentená
rio de Emancipação Política do Estado de Alagoas, realizado em 24 de abril, no Auditório da 
Prefeitura Municipal de União dos Palmares, com carga horária de 8 horas. 

União dos Palmares, 24 de abril de 2017 

FÁBIO LUIZ LOPES DE FARIAS 
seaetMo ~lê ó!)Qb_~e °' 

Coalltn.ldcr di ~ ',l,&ido ~ de t.l'lô,C,lÕ<:io l'oli::ade,l;.;toas 

• e v 11t11t• •• tt t" ,A•o 

ft.AaÃL.W.A.fUO àlllO A •un• CM• I .A. lÀ 



24/04/2017 - UNIÃO DOS PALMARES 

15h00 -Cerimônia de Abertura 

15h30 - Rellgt~o: Leandro Garcia 

16h15 - Romance: Maurício Melojr. e Carllto lima 

17h00 - Poesia: N Irai do de Farias 

17h45-Apresentação musicatde Claufe Rodrigues e Mõnlca Montone 

18h15 - Intervalo 

19h40 - Performance teatral "Guerreiros de Jorge" - Chico de Assis 

20h20 • Leitura Dramatizada "As Aventuras da Nêga Fulô" 

••"•"•• •• a1 r A• • o o cu a 
Ta••A.LMaal,_. -.ft.1• J .-..n 11. .. ..., LA 



C E R T F C A D O 

Certificamos que ___________________ participou do evento 
"Os mundos do poeta impossível -Jorge de Lima", evento em comemoração ao Bicentená
rio de Ema ncipação Política do Estado de Alagoas, rea lizado em 25 de abril, no Centro de Con
venções de Maceió-Jaraguá, com carga horária de 8 horas. 

Maceió, 25 de abril de 2017 

FÁBIO LUIZ LOPES DE FARIAS 
'll!aél/ttloO,,, !e. ill ~ CM, 

Cwd"10'.larda(c.-i1,,ao liudo lkfflrni,-,, de íman~ :>iílcade~ 

• • v• •111 • • & ll l 1' A • e 

a a as a 
TWA• ALMAIIIJD UiRJO A •1• TE S:Nli•A Ui 



25/04/2017 - MACEIÓ 

14h00 - Cerimônia de Abertura 

14h 30 - Re ltgl ão: lean d ro Ga reia 
1Sh15 - Romance: Mauríc:í o Melo Jr. e Carlíto Uma 

16h00 - Poesia: Nlraldo de Farias 

16h45 -Apresentação musical de Claufe Rodrigues e Mónica Montone 

17h15- Intervalo 

18h30 - Performance teatral HGuerreiros de Jorgeu 
19h30- Leítura Dramatíz.ada "As Aventuras da Nêga Fulô" 

.. ... .... . .... , .... 
eo cc c 

1'"aJl• .Ã.U ••·· fifaa à. •• lllft lil• A.I. L"-







~ C iil Seguro h ttps:/: a lagoas200.com.br 
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ALAGOAS ALAGOAS 200 ANOS 
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EOIÇ/\0 E~PECIAL 
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ooee Ci) Buscar 

NOTÍCIAS GALERIA DE II\IIAGENS VÍDEOS v AGENDA DO BICENTENÁRIO CONTATO 

08/06/2017 

Bicentenário de Alagoas é 
o tema da nova edição da 
revista Secult em Cena 

*J . 

~ 



(HÁ D[ M[MÓRIA 
l 1 MAIO M 1011 

(ll11A·lfilA} 

PALESTRANTE: 
Luitgarde Oliveira 
Cavalcanti Barros 

TEMA: 
Personalidades Alagoanas 
na História do Brasil 
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1 ' ~ ; l Palestra: d d 
j a.~ ... a.n11. ai :-es ' \ ,~ o , ,• ,- l .~• • _. ' 

As cont ribuições de Alagoanos para 
a cultura do Estado de Alagoas 

Palestrante: Ora. Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros 
Dia: 23/05 (terça-feira) 
Hora: 19h30 
Local: Auditório da Faculdade Cesmac do Sertão 
Público-Alvo: Toda a comunidade Acadêmica. 
Informações: (82) 3421-5680 / 9.9617-5585 

------------

ENTRADA 
FRANCA 

------------------ --------.. 1 
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PALESTRA: 

A LAGOANIDADES 
A S CO N T RIB U I Ç ÕES DE ALAGOANOS PARA A CU LTURA DO 

ESTADO OE ALAGOAS 

EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO BICENTENÁRIO DE 

EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ALAGOAS 

PALE STRANTE: LUITGARDE OLIVEIRA CAVALCA NTJ BARRO S 

D I A: 2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 - Q_U I N TA - F E I R A 

HORÁRIO: 09H00 
LOCAL: CEN TRO DE CO NVEN ÇÕES DE MACE JÓ - AUDITÓRIO 

VIRGÍN 10 LOU REJRO 

INFORMAÇÕES: 8 2 1 3315 - 2034 - 98833 - 5559 
EMA IL: ALAGOAS20 0ANOSq)GMAIL . COM 

• O • e • • O D A • 1 1' • •• 

ALAGOAS 



PALEST RA : 

ALAGOANIDADES 
AS CO N T RIB U I Ç Õ ES OE ALACOANO S PARA A CU LTURA 

DO BRA S IL 

EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO BlCENTENÁRIO DE 

EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ALAGOAS 

PALE·STRANTE: LUITGARDE OLIVEIRA CAVALCA NTI BARROS 

DIA: 26 / 05 / 2017 - SEXTA FEIRA 

HORÁRIO: 09H00 

LOCAL: UFAL - CAMPUS D ELMIRO GOLVEIA 

INFORMAÇÕES: 75 1 99275 - 8989 

EMAIL: ALAGOAS2 00ANOS q)G MAI L.COM 

Ao •••• o DO 4 00 

ALAGOAS 
, --·•~••-- -• - 10 A . ... ~ . C "°:;e..i-. IA 
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o IIAagnlflco Reitor da Universidade Enadual de 
Alagoas, Prof. .Jalro .Jostl Campos da Corta, tem a 

honra de convidá-lo {a} para as atividades de 
lnauguraçtlo do Espaço de 11Aem6rla Artesllo 

Fernando Rodrigues dos Santos, a reallzar-se no 
perfodo de i4 a i6 de Junho de zoi7, no povoado 

Ilha do Ferro, em Pilo de Açúcar/AL 
Progro,noçiJo: 

i4/06 (quarto-feiro), ós iOh, ,nisso • • 6s i 7h, c ulto 

is/06 (quinto-feiro), ô• ioh: lnouguro~o oflclol 

:itS/06 f••no•felro), ós iflh: ShotN d• acordeon 

R-9111116.IIÇltOM Ji.."!i.: 
~ 1s• 0a-0 c1 J 
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(HA Df Mf MO RIA 

2] JUNHO 
lbll M l&11 (m(.1-1111.4) 

PALESTRANTE: 
Enio Uns 
TEMA: 
Ética na política, com humor 

LANÇAMENTO DE LIVRO: 
Antonio Conselheiro por Ele Mesmo 
Autor: Prof. Pedro Vasconcelos -UFAL 

•--



e E R T 1 F 1 C A D O 

Certificamos que ____________________ participou do projeto 

"Chá de Memória, com o tema: Ética na política, com humor, palestra ministrada pelo jor

nalista Enio Lins de Oliveira, realizada no Arquivo Público de Alagoas, no dia 27 de junho de 

2017, com carga horária de 3 horas. 

~ 
Afll\'lvo públlco 

doAlapu 

Maceió, 27 de j unho de 2017 

WILMA MARIA NÓBREGA LIMA 
Superlntcnd«t.• 

SH: ......... ....... ü"iü·,s~eXfi 
C'uttw,, Cid 



fXPOSIÇÜO "O fORRO NOS 200 
ANOS Of ALAGOAS" 

LOCA~ IIUSl\l DA IMAlill f 00 SOM O! AUIGIIIS 
IIB!RTURA: 27 O! MAIO, ÀS 18H 

APR!S!NTAÇÃO 00 fORRDZHRO ZÍ MIIRIMutA 
PAUSTRA SOBR! A !XPOSIÇÃO O! JOSf USSA 
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CONVI T E 

Em comemoração ao Bicentenário de Emancipação Política de Ala

goas, o Governo do Estado de Alagoas em parceria com a Prefeitura 

Municipal do Pilar e a Academia Pilarense de Letras, convidam para 
a Palestra: Arthur Ramos, o homem e sua obra. que será ministra

da pela Antropóloga Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros e aconte

cerá na Sede da Academia no dia 25 de julho de 2017 as 16h00. 

~ ~::;:::lPilar 
t,.. ..... c.,..-. 

ALAGOAS 
............. -.. -...... , ..... " 







CONVI T E 

Em comemoração ao Bicentenário de Emancipação Política de Ala

goas, o Governo do Estado de Alagoas em parceria com a Associa

ção Comercial de Maceió, convida para a Palestra: Arthur Ramos, 
o homem e sua obra. que será ministrada pela Antropóloga Luit

garde Oliveira Cavalcanti Barros e acontecerá na Associação Comer
cial de Maceió no dia 26 de julho de 2017 as 19h30. 

ii.'i ü";j _ij_iij ------e-.-.. 
........ - ..... -...... ~ 







C E R T F I CADO 

Certificamos que _________________ _ participou da Palestra Arthur 
Ramos: O Homem e sua Obra, ministrada pela Antropóloga Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros, even
to em comemoração ao Bicentenário de Emancípaçao Política do Estado de Alagoas, realizado no dia 
26 de julho de 2017, na Associação Comercial de Maceió, com carga horária de 04 horas. 

Maceió. 26 de Julho de 2017 

FÁBIO LUIZ ARAÚJO LOPES DE FARIAS 
'- ~ Ji ~ r: •r· r 

1 

tif&t½i ~ , ................ 





CONVITE 

O Governo do Estado de Alagoas em parceria com a Prefeitura Municipal de Porto Calvo, 

através da Secretaria Municipal de Cultura, convidam para a I SEMANA CALABAR que 

acontecerá no município, de 17 a 22 de julho de 2017. 

PROGRAMAÇÃO 
17/07/2017-Abertura da I Semana Cala bar. 

18/07/2017-Palestra: Calabar: Traidor ou herói? 

Palestrante: Ênio Uns Secretário de Estado da Comunicação. 
Local: Auditório da Prefeitura Municipal de Porto Calvo. 
Horário: 1 Oh 

19/07/2017-Concurso Melhor Redação; Atração Musical Artista da Terra 

Horário: 21 :OOhs. 

20/07/2017-CineCalabar 

Filme: Calabar 
Horário: 20:00hs. 
Local: Auditório da Prefeitura Municipal de Porto Calvo. 

ALAGOAS 

21/07/2017- Leit ura Dramatizada do Poema Cala bar de Ledo Ivo. 
Assoclaçilo Teatral das Alagoas -ATA 
Direção: Ronaldo de Andrade 
Local: Centro Comunitário 
Horários: Manhã: 08:00hs. (Alunos do turno Matutino) 

Tarde: 13:00hs. (Alunos do turno Vespertino) 
Noiite: 19:30hs. (Alunos do turno Noturno) 

22/07/2017- Peça Musical Calabar, Herói em Busca Do Brasil, baseada 

na obra de Chico Buarque e Ruy Guerra, o Elogio da Traiçào. 
Direçào:Jorge Barboza 
Local:Auditórlo da Prefeitura Municipal de Porto Calvo. 

Horário: 21 h 











CONV I TE 

Em comemoração ao Bicentenário de Emancipação Política de Alagoas, o Governo 

do Estado de Alagoas e o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas - IHGAL convi

dam para o Projeto Concerto aos Domingos "Edição Especial do Bicentenário 

de Alagoas· com apresentação do barítono Felipe Oliveira e participação do pianis

ta correpetldor Márcio Gomes, apresentando obras de compositores alagoanos. 

Locai: Instituto Histórico e Geográfico ele Alagoas• IHGAL • Rua do Sol, 382 - Centro. 

Data: 06 de agosto de 2017 
Horário: 1 OhOO 

:.J,ii)J~J:t] 1 ~ . !klãf.'_7 ·~ ~ -: ~ 







CONCURSO OE MONOG.RAFIAS ALAGOAS 200 ANOS 
~1 ;wot,:,~-.ta t1.a ~• ~, 11 r .y \ffll pesq~ '°" 
tn>wco,Js~2t0,w,osde ~p,açào pollica._Som!"ru 
~ adrn!lloos trabalhos lnéc!ltm. das quais was ~ se 
rJo ~ o JRrt1iO vr.1.t~d.:4.mcrqr.i{os 
cl.x.\lflQd.Y.. ffl\ pmnt: 'O e~ lug.tr. Cold.> ~ u;,r.l 
500t•11nnril-.oy dtKq l; 10l'ld.liw-;wrnfl(.:W:.0p.lf~o-rulor. 

0:nfw•eodJs.a,,~no~ 
www.arqutvo,u.bl~e ~ 

•Monosrt'llla$ detC'ndidM,., parti,-de 2014, 

-=--=-Gtnl ------.__ 



Confira o resultado do 

Concurso de 

Monografia 
(Ât...'L&,'. 200 a 

VENCEDORES 

12 Lugar 

Myllena Karla S. Azevedo 
22 Lugar 

Wel lington José G. da Si lva 
111N11elo Honrosa 

Karla Costa Maranhão 



bl 
• I! 

! 

' 1 









RAZÃO DO ESTADO DO BRASIL 
Rio São Francisco «Capitania de Pernambuco" 

(Atualmente Estado de Alagoà.5) 
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(HÁ Df Mf MÓ RIA 

21 AG0)10 
(lfR(A-IHM) 

lo À~ liH 
PALESTRANTE: 
Jornalista Audálio Dantas 

TEMA: 
Notícias de Alagoas 
• Encerramento da exposição ''Arretada Labuta" 
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FAPEAI. 

Gablntte 
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(HÁ D[ M[MÓRIA 
TEMA: 

AS ROMARIAS DOS DEVOTOS OE PADRE CICERO 

ARQUIVO PÚBLICO OE ALAG OAS 1 05 / 09 
DAS 16:00 AS 19:00 HORAS 

PALESTRANTE: IRMÃ ANNETTE DUMDULIN 
LANÇAMENTO DO LIVRO. PADRE C[CERD. SAtfíO DOS POBAES. SANTO DA IGREJA 

~ m ~ Úlli1 · •••:J• C'ND 1 ":'" f.;i,'4 . .lJ 
- ~-- ~ FAHAL 'w - - • , , • • 
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(HÁ Df MfMÓRIA 
ESPECIAL 00 BICENTENARIOOE 

EMANCIPAÇAO POLITICA DE ALAGOAS OCTAVIO BRANOAO 

• 
ARQUIVO PÚBLICO OE ALAGOAS 1 12/ 09 

DAS 16:00 AS 19:00 HORAS 
CURADORIA: GERALDO DE MAJfll.A 
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PALESTRAS, MESAS REDONDAS 
Â HISrDRIOGRA 





INSCRJÇÕES ATÊ 
21 l)E JUL.HO 









CONVI T E 

Em comemoração ao Bicentenário de Emancipação Política de Alagoas. 

o Governo do Estado de Alagoas e a Prefeitura Municipal de Satuba têm a 

honra de lhe convidar para o Concerto em homenagem a Hekel Tavares, 

com apresentação da Camerata Ero Dictus, sob a regência do maestro Max 

Carvalho a realizar-se entre no dia 15 de setembro de 2017 às 20h00 na Pra

ça Central - Centro• Satuba -AL. 















































16-09 I 
ESTACJONAMENTOOEJARAGUÁ • .. . 

17:00- FORRÔMODElO ~ · ~ t"" 

17:45-PfGADAPREM. IUM ~, 1 •.& < 18:30- SOLAN_GEALMEIDA . 
1 

~.({. 

!: 20:00 -GAROTASERTANEJA _ -~;. 

U 21:00 •CAVAUIROSDOFORRÓ • •..v 
~ 22:AO -CANNIBAL . ' ~'--

f ' 23:30 • WALLAS ARRAIS 
01:00 -ANA LOBO B . 01:40 -aAUDIO RIOS 

-' 2:20 • D1>REOS 

f 3.1IO • VIBRAÇÕES 
e 3:40 • THIAGO CORREIA 

4:20 -FREEDOMSONGS \ 

,,~~,~- '''"' ~ . ' - --w ~A -
~ '"~~-'~-. ~- , -
~ 

•·/2· 1 lf /1/ft/t/,//;1 ilJ t1/líf. 
..... /,;I 

• .--~. 

~ 



-~ 
: 17-097 

ESTAOONAMENTO DEJARAGUÁ 
'•·- . _. •-· _, 

~ 16.1>0- CIDINHA 

17:00-XATREZ . 1, \' 

18.-00 • FORROZÃO DAS ANTIGAS ., . 

;ã2 19:00-GALÃ 
A. 19".45 • DORGIVAl DANTAS 

8 21:15-GE.iuu.uv CAflDOSO 

:a! . 22:00 - M~RCIAFELUPE 

A. 23:.30- MO FIO 

e 00:00 · GABR.IEL DINIZ 

1
', ' 

• 1 

.... 
'r~. 



























a•n 

.-a 







:ti ... 
.tl 
o 

1 ,.-

.... 
• 
• 

. . . 
• • 
• • • • 
• 
• • • • 
• .;.' i rj 
: m ·l 
• • . 
• • 
• • 
• • . 
• 
• . 
• 
• • 

V'I o 
~ 
'-o u 

. . . . 
• 
• = . 
• "' . 

~ a~ • = -~ • . ... 
• :'l . ~ 
• • V'I • o • 

~ . 
• '-• o . u • 
• • • . . . . . . . 

. . V'I • o • ãi • . '-
'-. o u 

• • 
• ... . . ~ 





E XPOSIÇÃO 
ENEIAS TAi/ARES 

JO.AO GOliES DE SA 

LUIZ NATiVIOADE 

22SET 
01NOV 
2017 

RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 157, 
JARAGUÁ 

VISITAÇÃO 
Terça-feire o domingo, das 9h 
às 17h 

Entalhar versos nos veios da memória 
Sob um sol de queimar a moleira 
Dizer em linhas o suor, a saudade e a partilha 
Encontrar caminhos abertos nos sulcos da madeira 
Seguir o fluxo 
Mudar o rumo 
Impressas em nós 
A morte e a vida 
Essa literatura melodiosa 
É só dar corda que rima 
Coisa que se inventa 
Um tempo sem medida 
Ê sobre o vivido 
Sobre ter sobrevivido 
Entalhar nos veios da memória 
Vem do coração 
É um desenhar percussivo, 

'i!.!!" •m~: 

Alice Barros 



CONVI T E 

Em comemoração ao Bicentenário da Emancipação Política de Alagoas, o 

Governo do Estado e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) têm a honra de convidá-lo (a) para a abertura da exposição "Nos Veios 

da Memória", a ser realizada no dia 21 de setembro de 2017, às 19h30, na se

de do IPHAN, à Rua Sá e Albuquerque, nº 157, Jaraguá, reunindo os Xilógrafos 

Alagoanos Enéas Tavares, Luiz Natividade e João Gomes de Sá. 
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HO~em da Cimara Munlclpal Pio de Aw,car 

.fw9'&.-6¼.--~ ~ 

Pio •~r, 22 de Setemblo de 2017. 













CONVITE 

Em comemoração ao Bicentenário de Emancipação Política de Alagoas, o 

Governo do Estado de Alagoas e o Instituto Histórico e Geográfico de Ala

goas -IHGAL, têm a honra de lhe convidar para o Seminário Emancipa

ção e Evolução Política das Alagoas. 

Local: Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas - IHGAL - Rua do Sol, 382 - Centro. 

Data: 26 a 28 de setembro de 2017 

Horário: 8h30 
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e E R T 1 F 1 C A D o 

Certificamos que__________________ participou do Seminário 

"Emancipação e Evolução Política das Alagoas", em comemoração ao BKentenáno de Emancipa 

ção Política do Estado de Alagoas, realizado entre os dias 26 e 28 de setembro de 2017, no Instituto 
Histórico e Geográfico de Alagoas - 1 HGAL, com carga horária de 12 horas. 

Maceió, 28 de setembro de 2017 

JAYME LUSTOSA DE ALTAVILA 
Prnlden1• 6o lnscituto HtJtórico e Geográfico de Ai.go111 IHGAL 

,rr ófr'fll ·J,L :IJ ,h4jt;--'',S,, 

,t, ~!!-!=.._ 



Programação 
Ola 26/09/2017 

8h30 .\s 9h -Abéttura Oficial p<!lo Pr<!SJdenu, do IHGAL. Or.jayme Lustos.1 de Altav,la. 
9h /is 9h40 • Pale>tra; EMANCIPAÇÃO POLITICA: Alago;is Capitania e Provfncla do Império, 
9h40 às I Oh In tervalo 
10h .'.Is 11 h40 • Mesa de Debates 

Ola 27/09/2017 

8h lls 8h5 • v,sltaç3o guiada às dependências do IHCiAL com membros da casa 
9h .'Is 9h40 • Palestra· ALAGOAS NA REPUBLICA VELHA E NA ERA VARGAS 
9h40 ,h 1 Oh • In tervalo 
10h .'Is 11 MO• Mesa de Debates 

Ola 28/09/2017 

8h .\s 8h5 -.Vtslt.>ç3o guiada .\s dep<'nd~ndas do IHGAL com membros da casa 
9h lls 9h40 • Palestra: ALAGOAS DA REPÚBLICA NOVA AOS DIAS ATUAIS 
9h40 às 1 Oh In tervalo 
10h às 11 MO • Mesa de Debates 

Palestrantes: 
Álvaro Qveiroi • IHGAL/IFAL 
Carmen Lúcia Oant.>s . IHCiAL 
Clara Suassuna • IHGALJUFAL 
Claudemlro Avelino • IHGAL 
Douglas Aprauo - IHGAL/CESMAC 
Enio Llns · IHGAL/SECOM 
Fernando Gomes • IHGAL/UFAL 
José Roberto Santos Uma IHGAL/UFAL 
Julião Marques • IHGAL 
Pedro Bernardo • IHGAL/UNCISAL 
Z1!21to Araújo SEDUC Núcleo da Diversidade 
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SEMINARIO 
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POLITICA DAS ALAGOAS 
26 a 28 set 2017 
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R n •· r. 

Programação 
Dia 26/09/2017 

8h30 às 9h • Abertura Of,c1al pelo Presidente 
do IHGAL. Dr. Jaymei.ostosa de Altav,la. 
9h às 9h40 · Palestra: EMANCIPAÇÃO POLÍTICA: ·~ . . . ~--i-------• ·-•-_ _.-1L Alagoas Capitania e Província do Império. 
9h40 às 1 Oh • Intervalo 

, 
SEMINARIO 
EMANCl ~AÇÃO E EVOLUÇÃO 

POLITICA DAS ALAGOAS 
26 a 28 set 2017 

· · ' 1HGAL 
ê ---·-- .. -

- 1 Oh às 11 h40 • Mesa de Debates 

Dia 27/09/2017 

Sh às ShS • Visitação guiada às dependências 
do IHGAL com membros da casa 
9h às 9h40 · Palestra: ALA.GOA$ NA REPÚBLICA 
VELHA E NA ERA VARGAS 
9h40 às 1 Oh • Intervalo 
1 Oh às 11 h40 • Mesa de Debates 

Dia 28/09/2017 

Sh às ShS -.V1s1tação guiada às dependências 
do IHGAL com membros da casa 
9h às 9h40 • Palestra: ALA.GOA$ DA REPÚBLICA 
NOVA AOS DIAS ATUAIS 
9h40 às 1 Oh • Intervalo 
1 Oh às 11 h40 - Mesa de Debates 

Palestrantes: 
Álvaro Queiroz· IHGAUIFAL 

-Cm'iiiiní:üiõa1J'antl9s-...ll;i(GAL 

Claudem,ro Avelino • IHGAL 
Douglas Apratto • IHGAUCESMAC 
Enio Uns · IHGAUSECOM 
Fernando Gomes • IHGAUUFAL 
José Roberto Santos Lima . IHGAUUFAl 

• IHGAL 
NCISAL 

-•, l > ,-- • - < ... ;J ~ N(kÍÍiõ-da Diversidade 
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furwi!e 
8ª BIENAL INTERNACIONAL 
DO LfVRO OE ALAGOAS '-Ol. 7 

Livros que envolven1, leituras que l1benam. 

A reitora da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) 
Vatêria Correia, e o diretor da Editora da Universidade 
Federal de Alagoas (Edufal), Osvaldo Maciel, convidam 
para o café da manhã de lançamento do site da 8ª Bienal 
Internacional do Livro de Alagoas. 

a ocasião teremos: 
Apresentação cultural 

• Lançamento de livros 
• Confirmação das primeiras atrações da Bienal 

Local: Sede da Edufal/CIC 
(Campus A.C. Simões) 
Data: 6 de Junho (terça-feira) 
Hora: 9h 
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FUNOEPES 

.. ,.,..,...,. .... 
xi, MACEIO ~:11 ~ I Edufal m 
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UFAI. 

















Livros que envolvem, 
leituras que Libertam. 

SªBIENAL 29.set a 8.out 
INTERNACIONAL 

DO LIVRO ft Centro Cultural e de 

DE ALAGOAS 2017 T Exposições Ruth Cardoso 

Progtamação 
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8' BIENAL INTERNACIONAL 
DO LIVRO DE ALAGOAS 2017 
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1 O DE OUTUBRO 

Centenário d mo 
DELMIRO AUGUSTO 
DA CRUZ GOUVEIA 

lançamento do livro: 
FÁBRICA DA PEDRA - ESCRITOR ZECA QUEIROZ 

Apresentação do 
Coro Sertão 

(Coral da UFAL 
Campus do Sertão) 

Palestrante da noite: 
Frederico Pernambucano de Mello 
Escritor e Historiador VIDA E MORTE DE 

DELMIRO GOUVEIA 

A PARTIR DAS 18H 
ESCOLA ESTADUAL DELMIRO GOUVEIA 

_,n.u..-.-.. 
• DELMIRO 
~~ GOUVEIA 



.., 

PROGRAMAÇAO 

Cen~.ârio ele morte de 
DELMIRO AUGUSTO 
DA CRUZ GOUVEIA 

' Com a participação de ~ -11 
Frederico Pernambucano de Mello 
Escritor e Historiador 

Segunda-feira (09} 

9h - Visitação pública ao Museu Regional. 

14:30h - Apresentação da Orquestra Filarmônica Tenente José 
Nicácio. 

15h - Lançamento do Projeto Moradia Legal Il i. O programa contem
plará as famílias de baixa renda dos bairros Pedra Velha, Desvio, 
Ponto Chique e os distritos de Barragem Leste e Jardim Cordeiro. 
Local: Museu Regional Dei miro Gouveia. 

19h - Apresentação da Orquestra Filarmônica. 

19:30h - Exibição do filme Coronel Delmiro Gouveia. 

20h - Mesa redonda sobre o fi lme: Coronel Delmiro Gouveia. Local: 
Praça do Coreto, Centro da cidade. 

Terça-feira (1 O) 

06h - Alvorada na Praça do Cruzeiro. 

08h - Apresentação da Orquestra Filarmônica Tenente José Nicacio e 
hasteamento das bandeiras em frente à Prefeitura de Delmiro 
Gouveia. 

09h -Visita ao túmulo de Dei miro Augusto da Cruz Gouveia. 

l Oh - Visitação pública ao Museu Regional de Dei miro Gouveia. 

14h - Visita ao Complexo da Usina Hidroelétrica de Angiquinho. 

16h - Missa em Ação de Graças em homenagem a Delmiro Augusto 
da Cruz Gouveia, na Capela de Nossa Senhora do Rosário (Igreja da 
Vila Operária). 

16:30h - Exposição do artesanato local. 

17h - Exposição cronológica do Pioneiro Dei miro Gouveia. 

l 7:30h - Exposição de livros sobre Dei miro Gouveia. 

18h - Lançamento do livro Fábrica da Pedra. Escr itor Zeca Queiroz. 

19:00h - Apresentação do Coro Sertão (Coral da UFAL Campus do 
Sertão). 

19:30 - Palestra sobre a vida e morte de Delmiro Gouveia. 

Palestrante: Frederico Pernambucano de Mello - Escritor e historia
dor. Local: Escola Estadual Delmiro Gouveia. 
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EXPOSIÇÃO ARTE NO PRATO 

APURE SE U OL HA R 
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NESSA REFEIÇÃO 
TEM ESPAÇO PARA 
SOLIDARIEDADE 

Uma parte do dinheiro arrecadado com as 
vendas dO$ p1atos será destinada ao Projeto da 
Assoc,aç.\o Artlstica 5aud~veis Subversivos que 

esta desenvolvendo nestes meses de ou1ubro. 

novembro e dezembro uma série de oticinas de 
arte na Escola Estadual Afrân10 Lages. no CE.PA 

São ohcina~ de desenho. pintura de murais e 
9rafite. roteiro e produç.ão de vidt>.o. 'Ylootagem 
e publicação de webdocumentârio. fotograf',a e 
filmagem • O resultado desse projeto culminará 

na produção de um webdocume11târio que ficará 

disponivel para ciuem quiser ter acesso ao material 

É Arte no Prato e na escola. 
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SOBRE O ARTISTA 

* 
ANAM.l 
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IIST1tÓ -~ 

DALTON COSTA 

Artista comemporãneo de 
múlt!plas têenlca$, suàs Obras 
s3o re.iliz.id.1s .i p.irt•r de 
pintura. escultura e assem• 
blagens Uma das princ1p.i,s 
caractenstkas de seu trabalho 
é o uso de ma<feuas nobres 
de demolição, portas. janelas 
e eiementos de ado,no de 
cedro, imbuia, lou,o e m,Jrftm 
As ilustrações para o pro,eto 
Arte no Pr3to trazem como 
refer~noa a rosa d0$ ventos. 
a cor azul s1mbolizaodo as 
águas que banham Alagoas e 
a textura dos COfals do ma, da 
~ta alago.,na 

-
• • 

• • 

-- • • 
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ANAMÁ 

---
Chef: Equipe ~n.amá 

Prato: Nhoqlle de lnhame com ragú 
d<! cordeiro 

BISTRÔ 
FERNANDES 

Chef: Maria Juliana 
Prato: Camarto a três água, 
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SOBRE O ARTISTA 

Mlf 
DfOOIJIIA 

LULA NOGUEIRA 

Conlider.ioo o ma,or p,ntor do 
Ml!IO arte naíl em Alagoas ~I 
.iluoo do p1ntor Pierre Challta 
U930 - 2010). ApMar de ser 

ro,m.ido em engenharia, Lula 
sempre trabalhou no me10 
arti~bco. tendo participado de 
diYe1'$11S exl)O$içõ~ em cida
des dO Norde5te e do Suà~te 

Em suas obras. costuma retr a
tar o coUdk1no dos mace,o
ens~. a relaçllo deles com a 
cidade. a memória da cldaàe. 
suas ruas e personagehs com 
cores vivas. em estilo na·,r 

AKUABA 

Chef: Jonatas Morena 
Prato: Ensopadinho de sururu com camaráo 

ARRÍ 
CHOPERIA 

Chef: Cuilhem1e Jordão 
!>rato: Cevlche das três águas 
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SOBRE O ARTISTA 

-c..-..w:s 
MaOUI 5HON'IING 

MARIA AMÉLIA VIEIRA 

Artista plástica Tem a arte 
como prIncIpa1 força motora 
t atravês da criação de peças 
únicas ~ ceramica. p.nturas.. 
esç\Jltl.Jras e tantas outras 
técnicas que ela se expressa. 
Coosolidou-se como rereréri
cia em arte popular e contem
por~nea. sendo conv1.dada para 

palestm sobre o tema em 
uni~rsldades, congressos e 
outros eventos. As ill.1$Uações 
produzidas trazem reterênoos 
sulis ao estado de Alagoas t\ilS 

cores de sua bandeira e alguns 
lcones enconuooos no traba
lho da artista 

( 

til 

LILA 
BISTRÕ 

Chef: Ucla Maranhão 
Prato: Fll~ de bl'aços a~rtos 

ARMAZÉM GUIMARÃES 
PARQUE SHOPPING 

\ 

Chef: 8reno Carne 
Prato: Spaghette alia Toscana 
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SOBRE O ARTISTA 

SUl'CA 
COMl'DOIIIA 

MARTA EMÍLIA 

Doutora em Literatura Bra
sileira Nomela seu trabalho 
como • ptntura recortada" 
O prOCes$0 cons,ste em 
pintar papel com tinta &er~Ica, 
recortar com tesoura e estilete 
e coléJr sobre wperffcle tfgiOa 
Nos últimos vinte a'10s vem 
e)(plo,ando as possib,udades 
da cor e dos <1iálogos entre os 
painéis, que são lll<limenSlO 
nals. e ovtros matenals que 
possam remeti!< ao í.magtnáuo 
da 'pintura 1eco1tada· levando 
para o plano tridimensional 
essas possibilidades, como o 
uso de olàstlCOS e de acrílicos 

... • · ~ .. ..._ -

,· 
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DIVINA 
GULA 

Chefs: André e Vitor GeneJ0$0 
P111to: Ninho de sabore1 

SUECA 
COMEDOR IA 

Chet: Equipe S1,1eca 
Pra.to: Salada mnho d.as Alagoas 
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SOBRE O ARTISTA 
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HERBERT LOUREIRO 

Ilustrador Alagoano, tem 

uma enom'!e curiosidade 
pelos culturas populares e 
rotguedos brasileiros M,stu ra 
temáticas t rad1e10na.s com 

um traço dlve1t,do. com uma 
car.i forte de nordesu~, mas 
de um je,to diferente. trabalha 
com suportes e rn.Jtenais com 
aqua,eta. bordado. cerãmca. 
plnrura d19,tal entre ootros 
Já desenvolveu projetos com 
fok&Stok. Dan,eta Mercury. 
Gaby Amarantos. Der Metro
poL Fatootron.c. Llltca RiplUca. 
Unicef. Sesc 

MESTRE 
CUCA 

Chef: Thi<190 Falcão 
Prato: Arroi cremo$0 

de eamarlo e polvo 

PICUÍ 

Cher: Wanderson Medelros 
Prato: Pehre em bra1as e dnza1 
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SOBRE O ARTISTA 
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MYRNA MARACAJÁ 

Nascida na regfão da wna da 
mata de Pemambuco, a artista 

visU<Jl Myma Ma@caja se h~ou 
em Maceió. cidacle que e5eo
ltleu para abor o p<ópr,o ateliê 
de artes.. É dustradora e já tra
balhou par, grandes editoras 
nac;.ionais.. como a Compa'lh,a 
das Letras e a Ed1 tora Brasil. 
e escreve\! para o wplemen
to Folhinha, do jornal Folha 

de Soo Paulo Seus pnnc1pals 
trabalhos são vollildos para o 
pül>llco mfant1I. teodo fetlo as 
1lu$b'ações que compõem o 
IMo •Minhas Fénas· (1999), do 

escritor Marc;.elo Coelho 

~J .:;, 
... 1 -

IMPERADOR DOS 
CAMARÕES 

Chef: Maikel Brumattt 
Prato: Camarões guerreiros 

THE BLACK BEEF 

Chet: Deco Sadigursky 
Prato: SuPer Cheese 
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SOBRE O ARTISTA 

CIISCUlllllA 

PEDRO LUCENA 

Pedro Luceoa é natural de 
Ma<:eió e ~ de:t ano5 uabõlha 
como at'tlSla v,sual e ,lustrador. 
alem de p<ofes50r de artes 
e llnguagMs. Seu lràblllho 
envolve elementos com<> oa
tureza. o feminino e o universo 
intantll Ja e~pôs oo Porto. em 
Portugal trabalhou em parce
ria com marcas como Alellan
dre Herchco~i1c11, e teve saJ 

trabalho publicado em outros 
palse-s como EUA. Espanha. 
lsraél e AUsltátia Pedro Lucena 
é autodidata 

1111 \ 
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BODEGA 
DO SERTÃO 

Cher: l<elty DIU 
Prato: sertão Medlterràneo 

CUSCUZERIA 

• 

,. 
Chef: Manuelll Magalhlle1 

Prato : Xel'ém com drummette na cachaça 



SOBRE O ARTISTA 

CAAUUU 

~ . . 

1 lf J ·:,J' 
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PERSIVALDO 
FIGUEIROA 

Residente em Maceió desde 
1983, o Pernambucano esco
lheu a cap,tal alagoana para 

desenvolver sua arte. Trabalha 
com pintura. eSOJltura e os 

ma,s variados meios de utll,tar 
e d1wl5Jar o stl\J trabalho; 
arte murlll cenároos. oflcmas 
A obra para o Restaurante 
Can,aru. faz rererlmaa a Serra 
da Barriga. Zumbi e soas lutas 
através da capoeira. fauna e 
flo ra. 
A obril p.jril o SantOrég.ino re
lralll as praias da ctdade. o mat 
da Pajuçara e seus jangadeiros 
e a leira de artesanato com 
seu filé 

.. 
~ 

CARUARU 
GALETERIA BEER 

·t ·-
Chet: caruar\l 

Prato: Manta de cordeiro 

SANTO RÉ GANO 
PIZZAS E MASSAS 

Cher: Almir Ribeiro 
Prato: Peixe Oocemar 
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SOBRE O ARTISTA 
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MI.ATO 
PmffAW"aM 

ROSAPIAm 

Arquiteta De5de adolescente 
hgada a atJVldades artlstlcas, 
sendo a pintura sua pail<~ 
Em 2002. 101 a Artista dést:Jque 
de Alagws Entre 2000 e 2012. 
rez urna séne de Exposições de 

objetos desenhados pelas ruas 
em vános pai5es do mundo 
o que resultou em diVe<SOs 
prémios internacionais Na 
obra para o Jnnga, esLllo p,e
sentes elementos da paisagem 
htoránea como os coqueiros. 
os c1rrecifes e os cunais em 
tons da cor llerilo • do m,u de 
.-.iagoas, unlca no Br asll. A. obra 
para Pa~to trai a im~ncia 
da cultura da cana•de•&ÇUca, 
l'il fomiaç~ so<:ioeconOmica 
doEslAdo. 

-q 
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JANGA 
RESTAURANTE 

Chef: St?rgio &êa 
Prato: Sr. Berilo 

PALATO 
PONTA VERDE 

tl:l 

Chef: Equipe O\ers Palato 
Ptato: Costeleta à moda do engenho 
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SOBRE O ARTISTA 

SMAffW 
PWAU,IITt 
l'OOffAvum 

SAGAZ 

O ces1gner laz parte da nova 
ge<aç3o de ,mistas visva,$ 
alagôanos Expôs suas obras 
pela pr,me1ra vez em 2014, 
no projeto .,.eatro Deodo,o ~ 

o Mai0< Barato· Pó<fe explo
rar melhor seu lado arus1:ico 
quando viajou para o Cana
dá, p;ils que morou durante 
a lguns meses e onde apren
deu diferentes técl1•Gali como 
aqua1e\agem I! p,ntura digital 
Em 2014. passou a dedicar-se 
exclusivamente às tetas, que 
fizeram grande sucesso nas 
redes socN1is 

• • 

'· • 

PALATO 
FAROL 

Chef: Equipe Chets Palato 
Prato: Robalo <10 fTUI• 

SABATELLI 
PIZZA E ARTE PONTA VERDE 

,; .. .. ( ,. 

·. 
~ 

Chef: Sílvio Tognon 
Prato ; Rlsoto Aragosta ai timone 
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SOBRE O ARTISTA 

oom:DDO ...... 

SUEL 

Nascido e criado em Alago-
as. Suei tem em sua arte 1,ma 
grande gama de trabalhos que 
v3o desde ,lustrações a leio~, 
murais. grafites, cená11os. obJe• 
tos. ins1ata,ções. dentre outros 
Autodidata, não pertence a ne
nhvma esoolil ou e$t1to e tem 
como expeci:ativa a tent.itiva 
de mulllpUcl®de. Já qoe suas 
e1<l)OSíções e trabalhos comer
ciais raramente seguem wna 
mevn.i linlia tem;ihca. Hã IT\illS 

de 2S anos na ativa. Sul!4 tem 
na arte seo meio de expreSQO 
e was , nspirações decorrem 
da corretação dentre o que ele 
vivencia. 

n e 

~ o o 
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ARMAZÉM GUIMARÃES 
JATIÚCA 

Chef: Bnmo Gama 
Prato: Fettuccine d í Uvomo 

BOTECO DO MAR 

Chef: J aino Lins 
Prato: Polvo teriyalci com puré 

de mostarda D1j0n 
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SOBRE O ARTISTA 

w...awoa 

WEBER SALLES 

Formado em Mes. Já trabalhou 
em agencias de pubbddMfe e 

com õtteS visuais É d,retor de 
cinema e em 2014 recebe1.1 o 
pr~mlo de melhor tr•ha sonota 
na V Mostra SUruru de Cinema 
Alagoano. ~ocur1a melra 
gem ·0ia1et'O$· sua fonnação 
artistica vem das artes plâstx::as, 
onde j~ experime11tou divelias 

fOffl'las e materiais aplicados 
a esculturas. insta1ações e 
desenhos.. Para cnar a arte dos 

pratos. o arlJSta se eoneentro1.1 
no chef, qve traz toda a hist6fia 
<la cu~natia em sua fOfmação. 

1 (i \ 

MARIA 
ANTONIETA 

Chef: 8reno Cama 
Prato: 11.aviolini Amalfl 

WANCHAKO 

Chef: Simone Bert 
Prato: Acebichado Calíente 
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l~H 
PALESTRA/fTE: 
H1stonadora e Mtrpóloga. 
Dr" Verc1 LUda t:alhe-Jros 

TEIIA: 
Mitos e Ethos Alagoanos • É de vera 
ou de brincadeira? 
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CONVITE 

O Governo do Estado, através da Comissão Executiva do Bicentenário da Eman

cipação Política de Alagoas, convida para o lançamento do livro "Floriano, a en

carnação da República" - escrito por seu bisneto, Lincoln de Abreu Penna -, a 

ser realizado no Memorial à República, dia 19 de outubro de 2017, às 19 horas. 
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CONVITE 

O Governo do Estado convida para a Palestra "Nise da Silveira - Uma História 
de Vida", que será ministrada pela Antropóloga Luitgarde Oliveira Cavalcanti 

Barros, no Museu da Imagem e do Som de Alagoas (MISA), dia 30 de outubro 
de 2017, às 19h30. 

Este é mais evento integrante da agenda dedicada ao Bicentenário da Emanci

pação Política de Alagoas e contamos com sua participação. 

ALAGOAS 
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A~61tft\tl_,A Coflt 
HOMENA 
A CACÁ DI 
E JOFRE SOARl:S 

LOCU, 
CENTRO CULTUR,t.L 
ARTE PAJUÇAR4 

I 
INTUDA j 
Glt.UUltA 

EXIBIÇ.10 00 FILME 

CHUVA$ DE VERÃO E 
9UE·P APO COM O 

CINEASU C•C1 DIEGUES 

.. .. ... .. . . .. .. -,,. 
P!·B•'li 4-. - -
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BATE-PAPO 
COM CACÁ 

DIEGUES 

CI N E ARTE ~ 
PAJUÇARA ~ 

1111 
1111-il' FILME 

BYE BYE 
BRASIL 

FILME 
O HOMEM DA 

CAPA PRETA 

CINE ARTE ~ 
PAJUÇARA ~ t·)!-t¾-t-fi ~ __ .. _,. 
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FILME 
SÃO 

BERNARDO 

CINE ARTE ~ 
PAJUÇARA ~ 
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convite 
O Governador de Alagoas, Renan Filho, 
o Diretor-Presidente da FAPEAL, Fábio Guedes 
Gomes, e o Diretor-Presidente da Imprensa 
Oficial Graciliano Ramos, Dagoberto Omena, 
convidam para o lançamento dos livros que 
con1põem a Coleção Alagoas Bicentenário. 
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A construção 
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Trabalho, pobreza e o Programo Bolso Família 
nQ Zona do Mota Conovieiro de Afagoos 
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BARÍTONO FELLIPE OLIVEIRA 
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CONVITE 
O Governo do Estado de Alagoas, por meio da Secretaria 

da Comunicação, da Imprensa Oficial de Alagoas e da Uni

versidade Estadual de Alagoas - UNEAL, convidam para a 

palestra Correspondência Alceu Amoroso Lima e Jorge 

de Lima que será proferida pelo Prof. Dr. Leandro Garcia 

Rodrigues - UFMG, a realizar-se às 19 horas do dia 03 de 

maio de 2018, na UNEAL- Campus V, BR 104 km 36. União 

dos Palmares - AL. 

DATA: 03 de Maio de 2018 

HORA: ÀS 19h 

LOCAL: UNEAL - Campus V, BR 104 km 36. União dos Palmares - AL 
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CONVITE 
O Governo do Estado de Alagoas, por meio da Secretaria 

da Comunicação e da Imprensa Oficial de Alagoas, em par

ceria com o Centro Universitário Cesmac, convidam para a 

palestra Correspondência Alceu Amoroso Lima e Jorge 

de Lima, proferida pelo Prof. Dr. Leandro Garcia Rodrigues 

(UFMG). 

Sexta-feira, 4 de maio de 2018, 20 horas 

Cinemateca Prof. Elinaldo Barros, rua. Prof. Ângelo Neto, 51. Farol. Maceió - AL. 



.... ~ 
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CONVITE 
O Governo do Estado de Alagoas, por meio da Secretaria da Co

municação e em parceria com o Institutos Histórico e Geográfico 

de Alagoas tem a honra de lhe convidar para o lançamento da 

Coleção do Jornal Correio da Pedra, em edição limitada 

(fac-símile), organizado pelo professor Edvaldo Francisco do Na

scimento e a antropóloga Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros. 

Terça-feira, 5 de Junho, 19 horas 

Salão Nobre do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas 
Ladeira do Brito, Farol, Maceió - AL 











LANÇAMENTO DO LIVRO 

OLHARES DE MACEIÓ POR 
LUIZ LAVENERE 

Organizado por Gian Cario de Melo Silva e 
Wilma Maria Nóbrega Lima, a obra apresenta fotos 

de Luiz Lavenere só agora reve ladas 

dia 18 às 16h no APA 1 1~,;,,,_ ~. -.=_.,,.,.. lõàJ-::T.:::· 



GIAN CARLO OE MELO SILVA 
WILMA MAR IA NÔBREGA OE LIMA 

(ORG ) 

, 
OLHARES DE MACEIO 

' POR LUIZ LAVENERE 

Maceió, 2018 
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NOTÍCIAS

VIDEOS

João das Alagoas apresenta a Cápsula do Bicentenário, que guardará parte da
memória do Estado durante um século

Fotos: Márcio Ferreira

Compartilhe: Facebook Twitter

Segunda, 29 Outubro 2018 11:17

MEMÓRIA

Cápsula do Bicentenário
guardará retrato atual de
Alagoas durante um
século
Peça está sendo produzida pelo artesão João das
Alagoas e conservará registros das comemorações
dos 200 anos do Estado, em 2017

Texto de Severino Carvalho e Petrônio VianaTexto de Severino Carvalho e Petrônio VianaTexto de Severino Carvalho e Petrônio Viana 

 

Um retrato das comemorações dos 200 anos de Alagoas,
em 2017, será conservado pelos próximos 100 anos e
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FOTOS

 

levará às futuras gerações o registro do contexto social,
político e cultural do nosso Estado em seu Bicentenário.
A Cápsula do Tempo está sendo confeccionada pelo
artesão João Carlos da Silva, conhecido como João das
Alagoas, e terá 1,30m de altura, toda em cerâmica
artesanal.

 

No último dia 16, o governador Renan Filho esteve em
Capela para participar da inauguração do ateliê do João
das Alagoas e veri cou o andamento da peça. “No
Bicentenário, zemos comemorações o ano inteiro e um
resumo de tudo o que a gente juntou em 2017 vai dentro
da arca do João. O mundo está mudando muito
rapidamente e nós queremos deixar um registro para ser
aberto no tricentenário, daqui a 100 anos”, explicou
Renan Filho.

 

João das Alagoas falou da emoção de ter sido escolhido
para produzir a peça. De acordo com ele, a Cápsula do
Bicentenário, que já tomou forma, deve car pronta
dentro de dois meses. A Cápsula do Bicentenário tem a
forma de um bumba meu boi, uma das manifestações
folclóricas mais populares de Alagoas. Aliás, a cultura
popular foi a grande inspiração para a confecção da
peça.

“Essa peça é toda trabalhada no barro. Ela vai secar e
receber uma temperatura entre 900 e mil graus para

car mais segura. Ela foi inspirada em nossa riqueza
cultural, nas nossas brincadeiras infantis de quebra-pote,
de saltar corda, en m, em nosso folclore e na vida
cotidiana do interior nordestino. Faço homenagens
também os mestres artesãos do Estado, a exemplo de
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Dona Irinéia e do Nelson da Rabeca; e da música, como
Djavan”, explicou o artesão.

 

Segundo o secretário de Estado da Comunicação, Enio
Lins, quando concluída, a peça cará exposta no saguão
de entrada do Palácio Floriano Peixoto, devidamente
protegida por uma estrutura de vidro e aço. Uma
solenidade para a xação da Cápsula do Bicentenário
será realizada em breve, em data ainda a ser anunciada.

 

“A Cápsula do Tempo do Bicentenário é uma proposta do
governador Renan Filho e se destina a conservar a
memória das comemorações pelos 200 anos de
emancipação política de Alagoas. O objetivo é que seja
aberta somente depois de 100 anos, transportando até
2117 a memória de 2017. Ela conterá um conjunto de
informações sobre o Estado em 2017, desde o relato
realizado para marcar os dois primeiros séculos de
autonomia até a data da comemoração. Terá em seu
interior livros, CDs, objetos... Em resumo, uma seleção de
testemunhos endereçados aos viventes de Alagoas daqui
a um século”, detalhou o secretário.

 



Cápsula do Tempo do Bicentenário
ca pronta em dois meses

Peça com um metro e meio de altura está sendo produzida pelo artesão João
das Alagoas

 166
COMPARTILHAMENTOS

  

Das mãos habilidosas do artesão capelense João Carlos da Silva, 60 anos, o

“João das Alagoas”, toma forma a Cápsula do Tempo do Bicentenário. Com um

metro e trinta centímetros de altura, confeccionada em *cerâmica artesanal*,

a peça guardará *registros das comemorações de 2017, quando o Estado

completou* 200 anos de emancipação política.

“A Cápsula do Tempo do Bicentenário é uma proposta do governador Renan

Filho e se destina a conservar a memória das comemorações pelos 200 anos

de emancipação política de Alagoas. O objetivo é que seja aberta somente

depois de 100 anos, transportando até 2117 a memória de 2017”, detalhou o

secretário de Estado da Comunicação, Enio Lins.

Quando esteve em Capela, para inauguração do ateliê de João das Alagoas, no

dia 16 de outubro, Renan Filho deu uma conferida na peça, apresentada pelo

artesão.

“No Bicentenário, zemos comemorações o ano inteiro e *um resumo de*

tudo o que a gente juntou em 2017 vai dentro da arca do João das Alagoas. O

mundo está mudando muito rapidamente e nós queremos deixar um registro

para ser aberto no tricentenário, daqui a 100 anos”, explicou Renan Filho.

João das Alagoas falou da emoção de ter sido escolhido para produzir a peça.

De acordo com ele, a Cápsula do Bicentenário, que já tomou forma, deve car

pronta dentro de dois meses. “Essa peça é toda trabalhada no barro. Ela vai

secar e receber uma temperatura entre 900 e mil graus para car mais segura

e pronta”, explicou o artesão.

A Cápsula do Bicentenário tem a forma de um bumba meu boi, uma das

manifestações folclóricas mais populares de Alagoas. Aliás, a cultura popular

TNH1
por TNH1
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foi a grande inspiração para a confecção da peça.

“Essa peça foi inspirada em nossa riqueza cultural, nas nossas brincadeiras

infantis de quebra-pote, de saltar corda, en m, em nosso folclore e na vida

cotidiana do interior nordestino. Faço homenagens também os mestres

artesãos do Estado, a exemplo de Dona Irinéia e do Nelson da Rabeca; e da

música, como Djavan”, revela João das Alagoas.

Segundo o secretário Enio Lins, quando concluída, a peça cará exposta no

saguão de entrada do Palácio Floriano Peixoto, devidamente protegida por

uma estrutura de vidro e aço. Uma solenidade para a xação da Cápsula do

Bicentenário será realizada em breve, em data ainda a ser anunciada.

“Ela conterá um conjunto de informações sobre o Estado em 2017, desde o

relato realizado para marcar os dois primeiros séculos de autonomia até a

data da comemoração. Terá em seu interior: livros, CDs, objetos... Em resumo,

uma seleção de testemunhos endereçados aos viventes de Alagoas daqui a

um século”, acrescentou Enio Lins.
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EEstudantes de 187 escolas da
rede pública estadual voltam às
aulas

HGE e HE
do Agreste
atendem
mais de
3.800
pessoas nas

prévias carnavalescas

IPVA de
veículos
com placa 1
e 2 deve ser
regularizado
até dia 28

de fevereiro

NOTÍCIAS

VIDEOS
Renan Filho lança comissão para discutir bicentenário de Alagoas

Márcio Ferreira

Compartilhe: Facebook Twitter

Sábado, 21 Maio 2016 16:34

Renan Filho lança
comissão para discutir
bicentenário de
Alagoas



GGovernador assina OS para
início do segundo trecho da
duplicação Maceió-Arapiraca

Primeira
impressão:
Ronda no
Bairro -
Jacintinho

Governador
e secretário
visitam
instituição
bene ciada
pela Nota

Fiscal Cidadã

Ensino integral fortalece
aprendizagem e ajuda
estudantes a serem aprovados
no Enem

Vencedores
do Desa o
Praia Limpa
recebem
premiação
na orla da

Ponta Verde

Crianças
ajudam a
rearborizar
Mirante do
Jacintinho
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IMAGENS

Eleição da Logomarca dos 200 anos de
Emancipação Política de Alagoas
30/12/2016 21H59
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ALAGOAS 200 ANOS (/alagoas-200-anos)

NOTÍCIAS (https://alagoas200.com.br/noticias)



GALERIA DE IMAGENS (https://alagoas200.com.br/galeria-de-imagens)
VÍDEOS (https://alagoas200.com.br/videos)

AGENDA DO BICENTENÁRIO (https://alagoas200.com.br/agenda)
CONTATO (https://alagoas200.com.br/contato)
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CCasal é referência nacional em
análises físico-químicas da
água

Serviços nas
Centrais Já!
não
funcionarão
nesta sexta-
feira (8)

Pioneirismo
na
prestação
de contas
da Nota
Fiscal

Cidadã garante sucesso do
programa

NOTÍCIAS

VIDEOS

Maior intuito de comemorar o Bicentenário de Alagoas é preservação da
rica cultura do Estado

Márcio Ferreira

Compartilhe: Facebook Twitter

Segunda, 26 Dezembro 2016 10:03

CELEBRAÇÃO

Escolha da logomarca
para comemorações
dos 200 anos de
Emancipação Política
de AL ocorre nesta
terça-feira (27)
Também serão apresentados os marcos
comemorativos



PPró-Estrada recupera e
implanta mais de 70 km de
rodovias no Sertão alagoano

Pavimentação de acesso consolida
o turismo histórico na Serra da
Barriga

Renan Filho
inaugura
vias
urbanas e
acessos
asfaltados

em União dos Palmares

Governo de Alagoas adquire 17
novos veículos para o Serviço
de Transporte Sanitário

Semudh
lança
campanha
de combate
à violência
contra a

mulher no TJ e no Centro

Anjos da
Paz fazem
busca ativa
de

dependentes químicos no interior

 

FOTOS

TTexto de Renata Arruda 

 

A menos de um ano para as celebrações que
marcam os 200 anos de independência política do
Estado de Alagoas sobre Pernambuco, os projetos
de preservação da identidade e memória dos
alagoanos dão um passo signi cativo nesta terça-
feira (27).

 

A Comissão Mista Especial e a Comissão Executiva
do Fórum do Bicentenário vão apresentar as
logomarcas nalistas alusivas à data. O evento vai
acontecer no Instituto Histórico e Geográ co de
Alagoas (IHGAL), às 19h. 

 

Durante o encontro, haverá uma votação para a
escolha nal.

 

Além disso, também serão apresentados os marcos
comemorativos a serem desenvolvidos sob o marco
dos 200 anos.

 

“Nossa intenção é deixar um legado para a
sociedade alagoana, ampliando esta data tão
signi cativa para além do marco histórico e festivo,
transformando-a em um evento cultural,
educacional e de cidadania”, a rmou o coordenador
da Comissão Mista Especial e secretário-chefe do
Gabinete Civil, Fábio Farias.

 

O evento contará com a presença do governador
Renan Filho. 
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ACESSE O ACERVO DIGITAL AQUI Fundado em 02 de dezembro de 1869
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82 98823 2509

INÍCIO INSTITUCIONAL CLUBE DO ASSINANTE BIBLIOTECA HEMEROTECA MUSEU PINACOTECA GALERIA

Logomarca do Bicentenário de Alagoas é escolhida em cerimônia
no IHGAL
27 Dec 2016 Escrito por Rívison Batista
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LLogomarca o cial do Bicentenário de
Alagoas é escolhida durante

solenidade

Por Gazetaweb, com Agência Alagoas   28/12/2016 18h51

Mantendo acesa a cultura de Alagoas, seleção da marca que vai
percorrer todo Estado foi escolhida pelo público  COMENTE 

 

O

Logomarca oficial do Bicentenário de
Alagoas

FOTO: NENO CANUTO

Governo do Estado iniciou na

terça-feira (27) as festividades do

Bicentenário de Alagoas com a

eleição da logomarca que vai

representar o marco histórico das

comemorações. A escolha da marca

oficial foi feita através de votação

democrática. Dos nove escolhidos pelos

membros da comissão, apenas três

logomarcas foram selecionadas para a

disputa final no fórum representadas pela Agência Clorus, Almir

Lira e do publicitário Rodrigo Ambrósio.

Entre as três concorrentes foi eleita pelo público a marca da

Agência Clorus, com simbologia criada pelos publicitários Tiago e

Yuri de Oliveira, cuja criação une a água, a vegetação e o calor do

povo alagoano.

A solenidade ocorreu no salão principal do Instituto Histórico e

Geográfico de Alagoas (IHGAL), com a presença de autoridades,

representantes do Governo, como o secretário-chefe do Gabinete

Civil, Fábio Farias, e o secretário de Estado da Comunicação, Enio

Lins, além de personalidades da cultura alagoana.

O secretário-chefe do Gabinete Civil, Fábio Farias, que

representou o governador Renan Filho na solenidade, ressaltou a

importância deste ato e do incentivo que o Governo está cedendo
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para manter vivas as tradições alagoanas.

"Este evento é de fundamental importância, pois o Governo de

Alagoas está colocando em discussão a marca dos 200 anos de

Emancipação Política do Estado. Este é um ato democrático e

histórico, que vem para manter acessa a cultura e tradições de

Alagoas, prioridade esta, da gestão do governo Renan Filho",

afirmou Farias. 

Segundo o secretário de Comunicação do Estado e membro da

comissão do Bicentenário, Enio Lins, a seleção foi realizada de

forma democrática, assim como a escolha dos finalistas.

Aproveitando a ocasião, o secretário adiantou como serão feitos

os próximos passos do processo para as festividades do

Bicentenário.

"A primeira decisão que foi tomada hoje é a escolha da logomarca

de Alagoas, que vai marcar a comemoração dos 200 anos e,

assim, rodar todo Estado, representando este marco. Foi feita

uma pré-seleção pela comissão executiva do Bicentenário. O

segundo ponto da pauta que iremos abordar será o que

chamamos de 'Espinha dorsal' da programação dos 200 anos. Esta

irá estimular uma série de outros eventos dentro da

programação", explicou Lins.

A vencedora

A Agência Clorus apresentou a ideia de unir o verde da vegetação

alagoana, com o azul dos mares e lagoas e o amarelo alaranjado

do abraço caloroso do povo alagoano, assim como as ondulações

das serras alagoanas para compor a logomarca. A Clorus ganhou

com 57 votos, contra 53 votos para a marca de Almir Lira e 22 de

Rodrigo Ambrósio.

 

Leia tudo sobre: Bicentenário de Alagoas

(https://gazetaweb.globo.com/portal/busca.php?

q=BicentenÃ¡rio de Alagoas)

VEJA TAMBÉM
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CCasal é referência nacional em
análises físico-químicas da
água

Serviços nas
Centrais Já!
não
funcionarão
nesta sexta-
feira (8)

Pioneirismo
na
prestação
de contas
da Nota
Fiscal

Cidadã garante sucesso do
programa

NOTÍCIAS

VIDEOS

Logomarca escolhida pelo público para marcar as comemorações do
Bicentenário de Alagoas; solenidade da escolha ocorreu no Instituto
Histórico e Geográ co de Alagoas com a presença de diversas
personalidades ligadas à cultura do Estado

Neno Canuto

Compartilhe: Facebook Twitter

Quarta, 28 Dezembro 2016 08:27

VOTAÇÃO DEMOCRÁTICA

Logomarca o cial do
Bicentenário de
Alagoas é escolhida
durante solenidade
Mantendo acesa a cultura e tradições de
Alagoas, seleção da marca o cial que vai
percorrer todo Estado foi escolhida pelo
público

TTexto de Maynara Rocha 

 



PPró-Estrada recupera e
implanta mais de 70 km de
rodovias no Sertão alagoano

Pavimentação de acesso consolida
o turismo histórico na Serra da
Barriga

Renan Filho
inaugura
vias
urbanas e
acessos
asfaltados

em União dos Palmares

Governo de Alagoas adquire 17
novos veículos para o Serviço
de Transporte Sanitário

Semudh
lança
campanha
de combate
à violência
contra a

mulher no TJ e no Centro

Anjos da
Paz fazem
busca ativa
de

dependentes químicos no interior

 

FOTOS

O Governo do Estado iniciou na terça-feira (27) as
festividades do Bicentenário de Alagoas com a
eleição da logomarca que vai representar o marco
histórico das comemorações. A escolha da marca
o cial foi feita através de votação democrática. Dos
nove escolhidos pelos membros da comissão,
apenas três logomarcas foram selecionadas para a
disputa nal no fórum representadas pela Agência
Clorus, Almir Lira e do publicitário Rodrigo
Ambrósio.

 

Entre as três concorrentes foi eleita pelo público a
marca da Agência Clorus, com simbologia criada
pelos publicitários Tiago e Yuri de Oliveira, cuja
criação une a água, a vegetação e o calor do povo
alagoano.

 

A solenidade ocorreu no salão principal do Instituto
Histórico e Geográ co de Alagoas (IHGAL), com a
presença de autoridades, representantes do
Governo, como o secretário-chefe do Gabinete Civil,
Fábio Farias, e o secretário de Estado da
Comunicação, Enio Lins, além de personalidades da
cultura alagoana.

 

 

O secretário-chefe do Gabinete Civil, Fábio Farias,
que representou o governador Renan Filho na
solenidade, ressaltou a importância deste ato e do
incentivo que o Governo está cedendo para manter
vivas as tradições alagoanas.  
 



 “Este evento é de fundamental importância, pois o
Governo de Alagoas está colocando em discussão a
marca dos 200 anos de Emancipação Política do
Estado. Este é um ato democrático e histórico, que
vem para manter acessa a cultura e tradições de
Alagoas, prioridade esta, da gestão do governo
Renan Filho”, a rmou Farias. 

 

Segundo o secretário de Comunicação do Estado e
membro da comissão do Bicentenário, Enio Lins, a
seleção foi realizada de forma democrática, assim
como a escolha dos nalistas. Aproveitando a
ocasião, o secretário adiantou como serão feitos os
próximos passos do processo para as festividades
do Bicentenário. 

 

 
"A primeira decisão que foi tomada hoje é a escolha
da logomarca de Alagoas, que vai marcar a
comemoração dos 200 anos e, assim, rodar todo
Estado, representando este marco. Foi feita uma
pré-seleção pela comissão executiva do
Bicentenário. O segundo ponto da pauta que iremos
abordar será o que chamamos de 'Espinha dorsal'
da programação dos 200 anos. Esta irá estimular
uma série de outros eventos dentro da
programação", explicou Lins. 

AA vencedora

A Agência Clorus apresentou a ideia de unir o verde
da vegetação alagoana, com o azul dos mares e
lagoas e o amarelo alaranjado do abraço caloroso
do povo alagoano, assim como as ondulações das
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serras alagoanas para compor a logomarca. A
 Clorus ganhou com 57 votos, contra 53 votos para a
marca de Almir Lira e 22 de Rodrigo Ambrósio.
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O ano de 2017 vai começar com muita festa em Maceió. Para dar o
pontapé inicial nas comemorações do Bicentenário de Emancipação
Política de Alagoas, o Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de
Estado da Cultura, promove o Show dos 200 anos.

A festa irá celebrar a virada do ano, em um palco especial montado no
Posto 7, na Orla de Jatiúca. A partir das 16h, o público poderá assistir a
apresentação cultural do Coletivo Maracatod@S, seguido da batida
eletrônica do grupo Maybe 2 Live. Às 22h, onze artistas locais festejam o
bicentenário com músicas sobre Alagoas.

“Estamos celebrando a chegada de 2017, que será um ano marcante para
a população alagoana com as comemorações do Bicentenário de
Emancipação Política. Serão atrações gratuitas que irão animar e dar o
tom do que estar por vir no próximo ano”, afirmou a secretária Mellina
Freitas.

Confira a programação:

16h - Coletivo Maracatod@S

17h30 - Maybe 2 Live

22h – Andrea Laís, Kel Monalisa, Nana Martins, Luiz de Assis, Wado,
Macleim, Eliezer Setton e Tião Marcolino

23h30 - Maybe 2 Live

00h30 às 02h – Orquestra Cai Dentro

Show dos 200 anos de AL será
atração do Réveillon 2017 na Orla
de Maceió

26/12/2016 - 15:05 - Atualizado em 26/12/2016 - 15:42
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Diminuidor

Segredos da Numerologia

Jornal Volante

Médica a rma que é possível emagrecer até 12kg em 4 semanas
Dicas Femininas

Guilherme e Alê deixam o Dancing Brasil com 25,42% dos votos

Os 2 piores vegetais pra perder gordura (evite-os)

Vídeo: polícia agra foragido de SE entre dependentes químicos a caminho de clínica de
reabilitação em AL

Qual o segredo dos ricos e famosos? Numerólogo Revela!

Vice-presidente dos EUA pede “mais pressão e isolamento” sobre a Coreia do Norte

Como pessoas de Maceio estão comprando carro com 30% de desconto

MP mantém investigação sobre queda de helicóptero que matou lho de Alckmin

                 

          





Fique por dentro dos melhores eventos do Brasil:
Escolha sua Cidade / Estado

Réveillon Maceió 2018 – Programação Ano Novo Alagoas
Bárbara Thamíres - 31/12/2016 Atualizada - 11/04/2017 10h06

Réveillon Maceió. Imagem Divulgação. Pei Fon/ Secom Maceió.

O Réveillon Maceió 2018 se aproxima e as novidades para a programação na região começam a ser anunciadas.

O aguardado espetáculo pirotécnico e os shows musicais estão garantidos na virada de ano da capital de Alagoas. Mas, além das comemorações de Ano Novo promovidas
pelo Governo do Estado, o Réveillon de Alagoas tem como principais destaques as festas particulares.

O cantor Bell Marques é o primeiro artista confirmado para fazer show no Réveillon Maceió 2018, segundo o colunista Leo Dias. Em 2016, Bell integrou a programação do
Réveillon do Celebration, ao lado de Wesley Safadão.

O Réveillon Celebration (https://confiramais.com.br/reveillon-celebration-maceio-al-programacao-e-ingressos/) e o Réveillon Allure (https://confiramais.com.br/reveillon-
allure-maceio-atracoes-programacao/), por exemplo, são os eventos privados mais procurados da região e atraem milhares de pessoas todos os anos. Confira a lista das
festas privadas abaixo.

Em breve outros detalhes sobre a festa da virada na capital de Alagoas.

Programação Réveillon Maceió 2017
O Governo de Alagoas promoverá, para festejar o Bicentenário de Emancipação Política de Alagoas, o Show dos 200 anos. A data oficial da celebração será 16 de setembro
de 2017, mas o início dos festejos será no Réveillon Alagoas 2017. O palco será montado na Orla de Jatiúca, no Posto 7, em Maceió, e as apresentações começarão às 16h
deste dia 31 de dezembro. A programação é gratuita, confira as atrações:

16:00 – Coletivo Maracatod@S 
17:30 – Maybe 2 Live 
22:00 – Andrea Laís, Kel Monalisa, Nana Martins, Luiz de Assis, Wado, Macleim, Eliezer Setton e Tião Marcolino 
23:30 – Maybe 2 Live 
00:30 – Orquestra Cai Dentro

A queima de fogos do Réveillon Maceió 2017 será um espetáculo à parte, com duração de 12 minutos e mais de 4 toneladas de foguetório divididos em cinco locais da orla
maceioense: Alagoinhas, Jatiúca, Cruz das Almas e Enseada de Pajuçara. A tecnologia usada para o show pirotécnico é a mesma do Réveillon Copacabana
(https://confiramais.com.br/festas-reveillon-rio-de-janeiro-atracoes-ano-novo-3112/), que será acionado por um computador.

Uma novidade deste ano é que os fogos serão no estilo piromusical, lançados em sincronia ritmos musicais. No Réveillon 2016, a organização tentou executar a ideia, mas
houve falha na saída de som. Desta vez, a produção garante que será inesquecível.

Festas Particulares do Réveillon em Maceió
– Réveillon Celebration 2017 
(https://confiramais.com.br/reveillon-celebration-maceio-al-programacao-e-ingressos/)



(https://confiramais.com.br/reveillon-celebration-maceio-al-programacao-e-ingressos/)
Réveillon Celebration 2017. Imagem: Divulgação/Facebook evento Réveillon Celebration 2017.

Considerado o maior Réveillon All Inclusive do país, o Réveillon Celebration é uma das melhores opções para quem pretende virar o ano na Praia de Jacarecica ao som de
grandes atrações nacionais. A festa conta com aproximadamente 12 horas de música, uma ótima estrutura e serviço All Inclusive.

Wesley Safadão, Bell Marques e Matheus e Kauan são as grandes atrações do Réveillon Celebration Maceió. Os ingressos já estão praticamente esgotados. Confira aqui
todas as informações do evento (https://confiramais.com.br/reveillon-celebration-maceio-al-programacao-e-ingressos/).

– Pré-Réveillon Funk You Maceió (https://con ramais.com.br/pre-reveillon-funk-you-celebration-programacao-al/), na Praia de Jacarecica;

– Pré-Réveillon Paradise (https://con ramais.com.br/pre-reveillon-paradise-maceio-programacao/), na Praia de Jatiúca;

– Réveillon Paradise Maceió (https://con ramais.com.br/reveillon-paradise-maceio-atracoes-alagoas/), na Praia de Jatiúca;

– Réveillon Allure Maceió (https://con ramais.com.br/reveillon-allure-maceio-atracoes-programacao/), na Praia de Jatiúca;

– Réveillon Pixel Maceió (https://con ramais.com.br/reveillon-pixel-programacao-maceio-ano-novo/), no Clube Fênix;

– Celebration Phoenix Boat Maceió (https://con ramais.com.br/celebration-phoenix-boat-reveillon-maceio/), na lagoa Mundaú;

– Café de La Musique Maceió (https://con ramais.com.br/reveillon-cafe-de-la-musique-maceio/).

Outras festas
– Réveillon do Francês
Onde: Maik House – Praia do Francês 
Hora: 22h00 
Ingressos e mais informações: www.eventick.com.br

– Réveillon Minha Sereia 
Onde: Praia de Guaxuma 
Hora: 22h00 
Ingressos e mais informações: www.sympla.com.br 

– Réveillon Yolo 2017 
Onde: Yolo Food & Arts 
Hora: 22h00 
Ingressos e mais informações: www.sympla.com.br 

– Réveillon NemVem 
Onde: Barraca Bar Brasil – Praia de Guaxuma 
Hora: 22h00 
Ingressos e mais informações: www.sympla.com.br 

Réveillon em outras cidades de Alagoas
Confira as festas de ano novo que são comemoradas em outras cidades, além da capital do estado:

– Réveillon em Maragogi (https://con ramais.com.br/reveillon-maragogi-al-programacao/) (a 125 km de Maceió);

– Réveillon dos Milagres (https://con ramais.com.br/reveillon-dos-milagres-alagoas-programacao/), em São José dos Milagres (a 86 km de Maceió).
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Mulher de Maceio rejuvenesce 15 anos com esse segredo

Poliglota cria método para falar inglês em 90 dias e desbanca cursinhos

Investidor em Maceio conta como está gerando renda extra com dividendos

Confira Mais
Axé (https://confiramais.com.br/categoria/axe/)Eletrônica (https://confiramais.com.br/categoria/eletronica/)Reveillon
(https://confiramais.com.br/categoria/reveillon/)Sertanejo (https://confiramais.com.br/categoria/sertanejo/)

Informar erro ou desatualização
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Receba as novidades
Receba gratuitamente as novidades do portal. Preencha seu e-mail...

Assinar

Eventos em Destaque
Nacional
Maceió e Interior de AL

21 abr

CPM 22 em Maceió [ Ver
Agenda ]
(https://confiramais.com.br/agenda-
de-shows-de-cpm-22-e-
musicas/)

27 abr

Zezé Di Camargo e Luciano
em Maceió [ Ver Agenda]
(https://confiramais.com.br/agenda-
29 abr
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Governo de Alagoas promove leilão de
bens inservíveis nesta sexta (12)

Alagoas lidera ranking nacional de
transparência pública

Semarh promove nova
etapa para implantação
do Projeto Orla em
Marechal Deodoro

Renan Filho instala Força Tarefa de
Segurança em Penedo

Pequenos produtores
são beneficiados com a
entrega de mais de 100
toneladas de grãos

Governador Renan Filho
instala Força Tarefa em
Arapiraca

Alfabetizandos de AL se formam em
programa nacional nesta quinta

NOTÍCIAS

VIDEOS

FOTOS

Comemorações dos 200 anos vão envolver diretamente o cidadão alagoano. Fotos: Karla Lima

Compartilhe: Facebook Twitter

Segunda, 02 Janeiro 2017 11:29

200 ANOS DE AL

Show abre comemorações do
Bicentenário de Emancipação
Política
Músicos alagoanos festejam com canções sobre Alagoas

Texto de Teresa Machado 

 

Para dar o pontapé inicial nas comemorações do Bicentenário de Emancipação
Política de Alagoas, o Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado da
Cultura (Secult), promoveu uma super festa em um palco especial montado no
Posto 7. O Réveillon 2017 abriu os festejos dos 200 anos com uma vasta
programação musical que agitou milhares de pessoas que passaram a virada
do ano na orla de Jatiúca, em Maceió.

Foram dez artistas locais que iniciaram a festa, cantando músicas compostas
por alagoanas e que também que versam sobre o estado. Macleim, Naná
Martins, Luiz de Assis, Eliezer Setton, Tião Marcolino, Ádla Costa, Júnior
Almeida, Wado, Andrea Laís e Kel Monalisa fizeram o público se emocionar
com canções que despertaram o sentimento de alagoanidade.

Foram dez artistas locais que iniciaram a festa cantando músicas compostas
por alagoanos e que também versam sobre o Estado. Macleim, Naná Martins,
Luiz de Assis, Eliezer Setton, Tião Marcolino, Ádla Costa, Júnior Almeida, Wado,



SSecretaria da Mulher e
Direitos Humanos
promove ações na
Grota do Pau D’arco

Obras de mobilidade
urbana chegam às
grotas do Mocambo e
Grutão, em Maceió

Andrea Laís e Kel Monalisa fizeram o público se emocionar com canções que
despertaram o sentimento de alagoanidade.

Maclein, Wado, Júnior Almeida e Kel Monalisa apresentaram composições
próprias; Eliezer Setton, além de uma música de sua autoria, interpretou o
Hino de Alagoas, receita seguida por Luiz de Assis, em tributo ao “mestre
Djavan”; Tião Marcolino também somou a uma composição própria o “clássico”
Saudades de Maceió. Já Adlla Costa homenageou o pai, compositor Marcondes
Costa, com duas músicas (parcerias dele com Gustavo Gomes e Marcos de
Farias Costa), Andrea Laís trouxe ao palco uma emocionante interpretação de
Jacinto Silva, enquanto Naná Martins manteve-se fiel às composições de matriz
afrobrasileira.

“Me senti muito honrada em fazer parte desse show lindo, com uma banda
maravilhosa e produção impecável. Foi um grande encontro de gente
talentosa, cantando o amor pelo nosso lugar”, declarou a cantora Kel Monalisa.

A contagem regressiva para a virada do ano ficou por conta do grupo de
música eletrônica Maybe 2 Live. A festa adentrou a madrugada com a
animação do samba da Orquestra Cai Dentro.

“As apresentações foram muito boas. Assisti ao espetáculo ao lado da minha
família, tudo muito tranquilo. Foi ótimo participar deste momento tão
importante para o Alagoas”, disse a jornalista Julianne Leão.
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Para a secretária Mellina Freitas, o show deu o tom das comemorações do
bicentenário. “Abrimos o ano do bicentenário com o pé direito, levando muita
cultura e boa música para os alagoanos. Esta foi apenas uma demonstração de
toda uma programação que está sendo preparada para todo ano”, afirmou.

Mídia

Abertura das comemorações do Bicentenário de Emancipação P...
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Detran inicia processo de reciclagem de
250t de veículos inservíveis recolhidos ao
órgão

Estudantes da rede
estadual conhecem
cultura indígena

Governo reduz em mais de 60% assaltos a
coletivos na capital alagoana

Com obras aceleradas, governo projeta
entregar Hospital da Mulher até junho de
2018

Governo entrega obras
de mobilidade urbana e
libera crédito na Grota
do Canaã

Famílias quilombolas
ampliam produção com
recursos estaduais

Casal recupera estação de tratamento de
água do Sistema Aviação
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FOTOS

Festa irá celebrar a virada do ano, em um palco especial montado no Posto 7, na Orla de Jatiúca Divulgação

Compartilhe: Facebook Twitter

Segunda, 26 Dezembro 2016 16:49

FELIZ ANO NOVO

Show dos 200 anos de AL será
atração do Réveillon 2017 na orla
de Maceió
Festa dá início às comemorações do Bicentenário de Emancipação
Política

Texto de Teresa Machado 

 

O ano de 2017 vai começar com muita festa em Maceió. Para dar o pontapé
inicial nas comemorações do Bicentenário de Emancipação Política de Alagoas,
o Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, promove o
Show dos 200 anos.

A festa irá celebrar a virada do ano, em um palco especial montado no Posto 7,
na Orla de Jatiúca. A partir das 16h, o público poderá assistir a apresentação
cultural do Coletivo Maracatod@S, seguido da batida eletrônica do grupo
Maybe 2 Live. Às 22h, onze artistas locais festejam o bicentenário com músicas
sobre Alagoas.

“Estamos celebrando a chegada de 2017, que será um ano marcante para a
população alagoana com as comemorações do Bicentenário de Emancipação
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EEscolas da capital
definem calendário para
a disputa regional da
etapa infantil

MMunicípios de AL já
contam com primeira
parcela de recursos do
Criança Feliz

Política. Serão atrações gratuitas que irão animar e dar o tom do que estar por
vir no próximo ano”, afirmou a secretária Mellina Freitas.

Confira a programação:

16h - Coletivo Maracatod@S

17h30 - Maybe 2 Live

22h – Andrea Laís, Kel Monalisa, Nana Martins, Luiz de Assis, Wado, Macleim,
Eliezer Setton e Tião Marcolino

23h30 - Maybe 2 Live

00h30 às 02h – Orquestra Cai Dentro
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MACEIÓ

A programação dos 200 anos de independência política do Estado de
Alagoas sobre Pernambuco prossegue com uma série de eventos neste
mês de fevereiro. Com a finalidade de difundir a história e cultura
alagoana, a Comissão Mista Especial do Bicentenário deu o pontapé nas
atividades com o I Seminário Alagoanidade, que segue nesta quarta-feira
(1º) e dia 6 de fevereiro, no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso,
em Jaraguá.

O secretário-chefe do Gabinete Civil e coordenador da Comissão Mista
Especial do Bicentenário, Fábio Farias, ressaltou, na abertura, que a
intenção do Governo do Estado é marcar a comemoração dos 200 anos
de Alagoas com algo bem maior que apenas a lembrança do dia 16 de
setembro, data da emancipação.

“Buscamos marcar a comemoração do Bicentenário com algo mais
profundo e mais duradouro. Nossa meta é estimular o
autoconhecimento e o amor próprio da população alagoana. Valorizar
nossa cidadania do ponto de vista cultural, social e histórico. Nosso
objetivo é investir na pesquisa, na divulgação e no debate sobre Alagoas”,
destacou Farias.

O secretário lembrou que a série de eventos do Bicentenário teve início já
no Réveillon 2016, marcando as comemorações dos 200 anos desde a
zero hora do dia 1º janeiro, com apresentação especial de músicos
alagoanos em espetáculo montado no Posto Sete, na Praia de Jatiúca. “E a
programação seguirá mês a mês até o próximo réveillon”, garantiu Farias,
ao revelar sobre os vários aspectos que serão tratados sobre no
Seminário Alagoanidade.   

Abertura

A primeira palestra foi do professor-doutor e historiador Douglas Apratto
que, na ocasião, explicou o significado do que é ser alagoano, relatando
também o contexto histórico do marco do Bicentenário em Alagoas. 

"Os temas são significativos e essenciais para entender o Bicentenário, as
nossas raízes. Este é o grande momento do nosso lugar, da nossa
história", destacou Apratto.

O seminário continuará nesta quarta-feira (1) com a palestra sobre a
d í d l d d l l

Governo abre Seminário
Alagoanidade, com ênfase no
bicentenário
02/02/2017 - 20:31
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Jovem é assassinado
após tentativa de
assalto na parte baixa
de Maceió

POLÍCIA

Homem é morto e
corpo é jogado em
córrego na periferia de
Arapiraca

BRASIL

Rotulagem de
alimentos integrais
poderá seguir novos
critérios

POLÍCIA

Polícia divulga foto de
homem suspeito de
assassinar esposa

TECNOLOGIA

Facebook começa a
testar o botão "dislike"

MAIS LIDAS

Motorista com sinais de
embriaguez mata motociclista e
deixa criança ferida

Homem é vítima de latrocínio no
Centro de Maceió

Tio pede justiça e prisão para
motorista envolvido em morte de
motociclista

Nos acréscimos, Elias marca e CRB
vence clássico contra o ASA;
confira o gol

Justiça determina divisão de
pensão entre esposa e 'amante'

ÚLTIMAS DOS BLOGS

BLOG DO MARLON

Vitória do CRB no ‘clássico do
castigo’, CSA garante classificação e
assume melhor campanha

RICARDO MOTA

Candidatura de Marx Beltrão pode
tirar Renan da disputa ao Senado

DICAS DA THATYNHA

Produtos de maquiagem que são
multiuso

DOSES DE FOCO

A parte mais valiosa do trabalho não
se pode comprar, é um presente.

NIDE LINS

Todo dia tem cebiche da chef Simone

  



presença do índio em Alagoas, conduzida por Graciliana Celestino
Wakana e Marcos Terena, além da palestra “O negro na formação
histórica e social de Alagoas, ministrada por Zezito Araújo, Júlio Tavares e
Zulu Amaral. 

Confira a programação

Dia 6 de fevereiro (Em alusão ao dia 6 de fevereiro de 1694, data que
marca a queda do Quilombo dos Palmares.

Palestra: “O Negro na Formação Histórica e Social de Alagoas”

Palestrante: Zezito Araújo.

Palestra: “Ambundu- Bantu e Afro-alagoanos Construindo Alagoas”

Palestrante: Júlio Tavares

Palestra: “Aspectos Religiosos do Memorial Quilombo dos Palmares e
Parque Memorial Quilombo dos Palmares: o espaço de luta e resistência”

Palestrante: Zulu Araújo

Fonte: Agência Alagoas

RECOMENDADAS PARA VOCÊ

Programa abre
inscrições para
bolsas de estudo no
Canadá no valor de
7.200 dólares

Parcela do IPVA
para veículos de
placas com finais 3
e 4 deve ser paga
até fim do mês

Dono de posto de
combustíveis que
não repassar
desconto das
refinarias poderá
ser punido com
prisão

Saques do FGTS
inativo começam
esta semana
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Seminário abre comemorações dos 200 
anos de Emancipação Política de Alagoas 

ALAGOANIDADE

“Bicentenário é algo mais profundo que apenas uma data comemorativa”, ressalta secretário Fábio Farias, durante evento

Texto de Maynara Rocha,  

com Agência Alagoas

O Governo de Alagoas deu 
início na terça-feira (31) a mais 
uma série de eventos que mar-
carão este ano os 200 anos de 
Emancipação Política do Es-
tado de Alagoas em relação a 
Pernambuco. Com a finalidade 
de difundir a história e cultura 
alagoanas, a Comissão Mista 
Especial do Bicentenário deu o 
pontapé nas atividades com o 
I Seminário Alagoanidade, que 
segue até o dia  6 de fevereiro, 
no Centro Cultural e de Exposi-
ções Ruth Cardoso, em Jaraguá.

O secretário-chefe do Ga-
binete Civil e coordenador da 
Comissão Mista Especial do 
Bicentenário, Fábio Farias, 
ressaltou, na abertura do se-
minário, que a intenção do 
Governo do Estado é marcar 
a comemoração dos 200 anos 
com algo bem maior que ape-
nas a lembrança do dia 16 de 
setembro, data da emancipa-
ção de Alagoas.

“Buscamos marcar a come-

plicando o significado do que 
é ser alagoano e relatando o 
contexto histórico do marco 
do Bicentenário em Alagoas. 
“Os temas são significativos 
e essenciais para entender o 
Bicentenário; as nossas raízes. 
Este é o grande momento do 
nosso lugar, da nossa história”, 
destacou Apratto. “Os temas 
são significativos e essenciais 
para entender o Bicentenário, 

as nossas raízes. Este é o gran-
de momento do nosso lugar, da 
nossa história”, destacou.

O seminário prosseguiu com 
a palestra sobre a presença do 
índio em Alagoas, conduzida 
por Graciliana Celestino Wa-
kana e Marcos Terena, além da 
palestra “O negro na formação 
histórica e social de Alagoas”, 
ministrada por Zezito Araújo, 
Júlio Tavares e Zulu Amaral.

moração do Bicentenário com 
algo mais profundo e mais 
duradouro. Nossa meta é es-
timular o autoconhecimento e 
o amor próprio da população 
alagoana. Valorizar nossa ci-
dadania, do ponto de vista cul-
tural, social e histórico. Nosso 
objetivo é investir na pesquisa, 
na divulgação e no debate so-
bre Alagoas”, destacou Farias.

O secretário lembrou que a 
série de eventos do Bicentená-
rio teve início já no Réveillon 
2016, marcando as comemora-
ções desde a zero hora do dia 
1º janeiro, com apresentação 
especial de músicos alagoa-
nos em espetáculo montado no 
Posto Sete, na praia de Jatiúca. 
“A programação seguirá mês a 
mês, até o próximo Réveillon”, 
garantiu Fábio Farias, ao reve-
lar sobre os vários aspectos 
que serão tratados sobre no 
Seminário Alagoanidade.

Abertura
O professor-doutor e his-

toriador Douglas Apratto abriu 
as atividades do seminário, ex-

Neno Canuto

Historiador Douglas Apratto abriu as atividades do seminário

Penitenciária de Segurança Máxima é 
beneficiada com mutirão de saúde 

PROMOÇÃO DA SAÚDE

Texto de Mayara Wasty

Como forma de garantir 
atendimento médico aos inter-
nos da Penitenciária de Segu-
rança Máxima, a Gerência de 
Saúde da Secretaria da Res-
socialização e Inclusão Social 
(Seris) realizou ontem (1º), um 
mutirão de saúde na unidade. A 
ação acontece semanalmente, 
de forma seriada, atendendo 
às demandas de cada módulo. 
Nesta primeira etapa, mais de 

80 custodiados do módulo A fo-
ram beneficiados.

Antes do atendimento, a 
equipe da Gerência de Saúde 
realizou um levantamento para 
identificar as demandas e ne-
cessidades de cada reeducando. 
Com o diagnóstico da situação 
foi possível desenvolver uma 
estratégia de trabalho para oti-
mizar a ação.

Ao todo, 20 profissionais 
de saúde atuaram no mutirão, 
sendo cinco enfermeiros, cinco 

técnicos em enfermagem, sete 
assistentes sociais, dois psicólo-
gos e um médico. Para a supervi-
sora de Saúde da Ressocializa-
ção, Andréa da Rocha, o mutirão 
é uma forma de acompanhar o 
histórico dos apenados.

“A gente precisa conhecer 
o histórico médico de cada 
reeducando. Além de sanar as 
necessidades individuais, esta 
iniciativa serve para atualizar os 
prontuários. Estamos fazendo os 
encaminhamentos necessários, 

a explo da aplicação de medica-
ção, e, quando há necessidade, 
direcionamos para o atendimen-
to médico especializado”, afirma 
Andréa da Rocha.

O mutirão é uma forma de 
acompanhar a saúde dos reedu-
candos, prevenindo a dissemi-
nação de doenças infecciosas. 
Na próxima sexta-feira (3), a 
partir das 14h, a iniciativa será 
realizada com os apenados do 
Núcleo Ressocializador da Ca-
pital.
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Últimas Notícias (/noticias)              
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Dimensão da história negra em AL marcou encerramento do I Seminário
sobre Alagoanidade
Durante os festejos do Carnaval acontecem as próximas comemorações relacionadas aos 200 anos de Emancipação Política de Alagoas
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Presença do índio em Alagoas foi o tema no segundo dia do I Seminário sobre Alagoanidade, promovido pelo
Governo do Estado

Thiago Sampaio

Compartilhe: Facebook Twitter

Quinta, 02 Fevereiro 2017 10:46

BICENTENÁRIO

Índio é tema do segundo dia do I
Seminário sobre Alagoanidade 
Discussão girou em torno da trajetória dos indígenas no território
alagoano, assim como a necessidade de integração ao sistema social

Texto de Renata Arruda 

 

A presença do índio em Alagoas foi o tema no segundo dia do I Seminário
sobre Alagoanidade, promovido pelo Governo do Estado, que teve início na
terça-feira (31), no Centro Cultural e de Exposições, em Jaraguá. O assunto foi
coordenado pelos líderes indígenas Graciliana Celestino e Marcos Terena.

Durante as palestras, foi destacada a importância dos povos indígenas que
habitavam o Brasil muitos anos antes dos europeus, a trajetória em território
alagoano, assim como a necessidade de integração desses povos aos sistema
social, econômico e político.

Graciliana Celestino, proveniente da tribo Xucuru Cariri, localizada no
município de Palmeira dos Índios, abordou o fortalecimento das políticas
públicas estabelecidas pelo governador Renan Filho em 2015, como também a
questão da inclusão social e a acessibilidade.
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"Vemos uma nova postura nesse governo desde o primeiro dia e que tem
mostrado entender as nossas especificidades e modos de vida para considerar
uma tomada de decisão coerente", disse a líder indígena.

Para Marcos Terena, um dos responsáveis por contribuir com a criação do Dia
da Consciência Negra, a integração deve acontecer em aspectos diferenciados.

"Deve-se respeitar as tradições dos índios, em qual se mantenha suas
especificidades culturais em meio às exigências do desenvolvimento. As duas
coisas podem caminhar juntas", afirmou.

O evento faz parte das comemorações do Bicentenário de Alagoas e é
direcionado a estudantes, professores e pesquisadores.
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Foto: Divulgação / Ascom / MinC RRNE

Representantes do MinC Nordeste participa do
encerramento do I Seminário sobre Alagoanidade
Depois de duas noites de diálogos sobre a

história do Bicentenário do Estado, o I

Seminário sobre Alagoanidade encerrou-se

na última segunda-feira (6), com o tema ‘O

Negro na Formação Histórica e Social de

Alagoas’.  O evento aconteceu no Centro

Cultural e de Exposições Ruth Cardoso. Na

ocasião, estava presente Roberto Azoubel e

Maria do Céu, chefe-substituto e chefe da

Representação Nordeste do Ministério da

Cultura, que foi convidada para coordenar a

mesa.

Os palestrantes Zezito Araújo (Professor e

militante do Movimento negro de Alagoas),

Júlio Tavares (Professor/Pesquisador da

UFF-RJ) e Zulu Araújo (Diretor da Fundação Pedro Calmon-BA), sincronizaram suas falas na dimensão da

história negra em alagoas, tanto no âmbito nacional, quanto sua projeção internacional. A discussão da

palestra aconteceu no mesmo dia em que ocorreu a destruição do Quilombo dos Palmares (6 de

fevereiro);  o evento marca mais uma comemoração dos 200 anos de Emancipação Política de Alagoas.



Zezito Araújo; Enio Lins, secretário de Estado da Comunicação de Alagoas; Zulu Araújo e Julio Tavares no encerramento do I

Seminário sobre Alagoanidade. Foto: Ascom/MinC RRNE

Este post foi publicado em Textos em 9 de fevereiro de 2017

[http://culturadigital.br/mincnordeste/2017/02/09/representantes-do-minc-nordeste-participa-do-

encerramento-do-i-seminario-sobre-alagoanidade/] .
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I Seminário Alagoanidade terá continuidade nesta segunda-feira (6), desta vez sobre a participação do negro na
formação histórica e social de Alagoas

Thiago Sampaio

Compartilhe: Facebook Twitter

Segunda, 06 Fevereiro 2017 11:39

HISTÓRIA E CULTURA

Seminário Alagoanidade se
encerra nesta segunda com ênfase
na história do negro em AL 
Evento faz parte das comemorações dos 200 anos de emancipação

Texto de Renata Arruda 

 

As atividades do I Seminário Alagoanidade se encerram nesta segunda-feira (6)
no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, em Jaraguá, com palestras
do professor Zezito Araújo, Júlio Tavares e Zulu Araújo, sobre a participação do
negro na formação histórica e social de Alagoas.

O secretário estadual da Comunicação de Alagoas, Ênio Lins, abriu a
solenidade, que encerrou do ciclo de palestras voltadas ao resgate da
identidade do alagoano, destacando a importância de se manter viva as
tradições e culturas do Estado.

De acordo com Zezito, a proposta da atividade é fortalecer a identidade
cultural do povo alagoano. “A Alagoanidade, enquanto história, ainda está em
processo de formação. A identidade de luta do povo alagoano começou com
dois grandes genocídios, que foram o dos indígenas Tupi Cariri, em Penedo, e
os assassinatos dos quilombolas na Serra da Barriga, em União dos Palmares.
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O processo de revisitarmos nossa história irá nos trazer nossa Alagoanidade”,
disse.

Segundo o secretário-chefe do Gabinete Civil e coordenador da Comissão
Mista Especial do Bicentenário, Fábio Farias, há uma grande preocupação em
se produzir um legado em torno das comemorações do Bicentenário de
Alagoas.

“Os festejos do Bicentenário vão exatamente nesta direção: estimular o povo
alagoano a se interessar pelas coisas de Alagoas; a se conhecer melhor através
da sua história, e com isso elevar sua autoestima, seu amor-próprio e seu
apego à terra em que nasceu ou que escolheu para viver”, afirmou Farias.

Programação

O I Seminário Alagoanidade teve início com a palestra do professor-doutor e
historiador Douglas Apratto que, na ocasião, falou sobre o sentido do que é
ser alagoano, além de expor o contexto histórico do Bicentenário em Alagoas.

"Os temas são significativos e essenciais para entender o Bicentenário, as
nossas raízes. Este é o grande momento do nosso lugar, da nossa história",
enfatizou Apratto, na abertura do evento, no dia 31 de janeiro.

No segundo dia, o seminário contou com a palestra sobre a presença do índio
em Alagoas, conduzida por Graciliana Celestino Wakana e Marcos Terena.
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Seminário Alagoanidade discutirá a história e elementos da cultura de Alagoas nos 200 anos de Emancipação
Política

Divulgação

Compartilhe: Facebook Twitter

Segunda, 30 Janeiro 2017 10:03

BICENTENÁRIO

Seminário Alagoanidade será
aberto nesta terça-feira (31) para
discutir cultura e história alagoana
Evento marca mais uma atividade em comemoração aos 200 anos de
Emancipação Política de Alagoas no Centro de Convenções

Texto de Maria Barreiros 

 

O ano de 2017 marca os 200 anos de Emancipação Política de Alagoas e o
Governo do Estado prepara diversas ações em áreas diversas até dezembro.
Nesta terça-feira (31), a Comissão Mista Especial do Bicentenário inicia as
atividades com o I Seminário Alagoanidade, com a finalidade de difundir a
história e cultura alagoanas. O evento segue na quarta-feira (1º) e dia 6 de
fevereiro, no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso.

Durante o seminário, serão abordados por especialistas os seguintes temas: a
Emancipação Política do Estado, a contribuição do negro na formação cultural
alagoana e a presença do índio em Alagoas.

Segundo o coordenador da Comissão Mista Especial e secretário-chefe do
Gabinete Civil, Fábio Farias, a intenção do Governo é marcar o ano de 2017
com eventos culturais, educacionais e de cidadania.
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Samu a nove
municípios alagoanos

Chega ao m a
capacitação de
multiplicadores do
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Feliz em AL

“Esse evento inicial terá uma abrangência profunda, pois as origens do Estado
serão abordadas aqui, como, por exemplo, a presença holandesa em Alagoas,
o Quilombo dos Palmares, acontecimentos anteriores ao dia 16 de setembro
de 1817. Nossa intenção é que essa agenda do bicentenário envolva toda a
sociedade alagoana até o final do ano,” ressalta Farias.

Programação

O seminário é composto por três dias de palestras sempre, às 19h, no
Auditório Virgínio Loureiro, no Centro de Convenções.

Dia 31 de janeiro

Palestra: “Alagoas, a Odisseia de um Bicentenário”

Palestrante: Professor Doutor Douglas Apratto Tenório

Dia 1º de fevereiro

Palestras: “Presença do Índio em Alagoas e “A contribuição indígena na
formação histórica e cultural alagoana”.

Palestrantes: Graciliana Celestino Wakana e Marcos Terena

Dia 6 de fevereiro (Em alusão ao dia 6 de fevereiro de 1694, data que marca a
queda do Quilombo dos Palmares.

Palestra: “O Negro na Formação Histórica e Social de Alagoas”

Palestrante: Zezito Araújo.

Palestra: “Ambundu- Bantu e Afro-alagoanos Construindo Alagoas”

Palestrante: Júlio Tavares

Palestra: “Aspectos Religiosos do Memorial Quilombo dos Palmares e Parque
Memorial Quilombo dos Palmares: o espaço de luta e resistência”

Palestrante: Zulu Araújo
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Programação do Chá de Memória abordou o tema Carnaval e a Cultura
Popular no Estado

(Fotos: Ascom /Gabinete Civil)

Compartilhe: Facebook Twitter

Quarta, 15 Fevereiro 2017 15:59

IDENTIDADE E FORTALECIMENTO

Evento resgata as
lembranças do
carnaval e cultura
popular de Alagoas
‘Chá de Memória’, organizado pelo Arquivo
Público, é marco no processo de construção
de identidade e pesquisa coletiva alagoana
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TTexto de Maria Barreiros 

 

Resgatar as lembranças, informações, pesquisas e
documentos, por meio de um evento de
aproximação com a população alagoana é o
propósito do projeto ‘Chá de Memória’, organizado
pelo Arquivo Público de Alagoas, por meio do
Gabinete Civil. Nesta primeira edição de 2017, cerca
de 150 pessoas prestigiaram o evento, na terça-feira
(14), que abordou o tema ‘Carnaval e a Cultura
Popular no Estado’.

 

Além das palestras com a participação dos
professores Bruno César Cavalcante, Carmen Lúcia
Dantas e Edberto Ticianeli, foi exibido o
documentário ‘Pedro Tarzan’, do cineasta alagoano
Pedro da Rocha, que estava presente no evento. As
exposições de partituras de marchinhas antigas e
fotogra as de carnavais da décadas de 30 a 50
foram muito elogiadas e emocionaram o público.

 

Segundo a diretora do Arquivo Público de Alagoas
(APA), Wilma Nóbrega, como principal órgão
responsável pela guarda, conservação e
disseminação da história administrativa de Alagoas,
realizar eventos como o ‘Chá de Memória’ fortalece a
missão de fomentar a pesquisa, além de ser um
marco para o Estado.

 

“O ‘Chá de Memória’ é o marco de uma nova
conduta de aproximação adotada pelo Arquivo
Público, possibilitando uma relação mais direta com
a comunidade alagoana. A população precisa ter
uma ampla visão do processo histórico de
construção da identidade e memória coletiva do
nosso Estado”, a rmou a diretora do APA, Wilma
Nóbrega.

 

O Arquivo Público tem uma postura acolhedora ao
abrir as portas para uma nova fase de atividades,
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que estimula o uso do seu acervo como forma de
reconhecimento à diversidade cultural existente.
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IDENTIDADE E FORTALECIMENTO
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‘Chá de Memória’, organizado pelo Arquivo
Público, é marco no processo de construção de
identidade e pesquisa coletiva alagoana
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TTexto de Maria Barreiros 

Resgatar as lembranças, informações, pesquisas e
documentos, por meio de um evento de aproximação
com a população alagoana é o propósito do projeto
‘Chá de Memória’, organizado pelo Arquivo Público de
Alagoas, por meio do Gabinete Civil. Nesta primeira
edição de 2017, cerca de 150 pessoas prestigiaram o
evento, na terça-feira (14), que abordou o tema
‘Carnaval e a Cultura Popular no Estado’.

Além das palestras com a participação dos professores
Bruno César Cavalcante, Carmen Lúcia Dantas e
Edberto Ticianeli, foi exibido o documentário ‘Pedro
Tarzan’, do cineasta alagoano Pedro da Rocha, que
estava presente no evento. As exposições de partituras
de marchinhas antigas e fotogra as de carnavais da
décadas de 30 a 50 foram muito elogiadas e
emocionaram o público.

Segundo a diretora do Arquivo Público de Alagoas
(APA), Wilma Nóbrega, como principal órgão
responsável pela guarda, conservação e disseminação
da história administrativa de Alagoas, realizar eventos
como o ‘Chá de Memória’ fortalece a missão de
fomentar a pesquisa, além de ser um marco para o
Estado.

“O ‘Chá de Memória’ é o marco de uma nova conduta
de aproximação adotada pelo Arquivo Público,
possibilitando uma relação mais direta com a
comunidade alagoana. A população precisa ter uma
ampla visão do processo histórico de construção da
identidade e memória coletiva do nosso Estado”,
a rmou a diretora do APA, Wilma Nóbrega.

O Arquivo Público tem uma postura acolhedora ao
abrir as portas para uma nova fase de atividades, que
estimula o uso do seu acervo como forma de
reconhecimento à diversidade cultural existente.
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Carnaval e cultura popular em Alagoas será tema do evento

Divulgação

Compartilhe: Facebook Twitter

Segunda, 13 Fevereiro 2017 13:12

IMPERDÍVEL

Primeiro Chá de
Memória do ano traz
carnaval e cultura
popular como tema
Evento acontece dia 14 de fevereiro no
Arquivo Público de Alagoas

TTexto de Renata Arruda 

 

Com o intuito de aproximar os alagoanos da história
de Alagoas, o Gabinete Civil promove a primeira
edição do projeto ‘Chá de Memória’ de 2017, nesta
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terça-feira (14). O evento é coordenado pelo Arquivo
Público de Alagoas (APA) das 16h às 18h, com a
participação dos professores Bruno César
Cavalcante, Carmen Lúcia Dantas e Edberto Ticianeli
para abordar a questão do carnaval e da cultura
popular em Alagoas.

 

“O Chá de Memória é o marco de uma nova conduta
de aproximação adotada pelo Arquivo Público,
possibilitando uma relação mais direta com a
comunidade alagoana. O grande intuito desta ação é
viabilizar que o espaço, os documentos, as
informações guardadas possam ser vistas,
pesquisadas e mais conhecida por todos. A
população precisa ter uma ampla visão do processo
histórico de construção de identidade e memória
coletiva do nosso Estado”, a rmou a diretora do
APA, Wilma Nóbrega.

 

Como principal órgão responsável pela guarda,
conservação e disseminação da história
administrativa de Alagoas, o Arquivo Público
fortalece a missão de fomentar a pesquisa e
estimular o encontro de estudantes e pro ssionais.
Para isso, assume uma postura acolhedora ao abrir
as portas para uma nova fase de atividades que
estimulem o uso do seu acervo como forma de
reconhecimento à diversidade cultural existente.

 

A participação será aberta a todos os interessados
nas temáticas e para isso basta preencher a cha de
inscrição no site do Gabinete Civil ou Arquivo
Público ou, ainda, solicitar a inscrição pelo e-mail
: alarquivopublico@gmail.com.

 

As inscrições são gratuitas. A expectativa é que o
encontro reúna pesquisadores, pro ssionais das
áreas de ensino, comunicação, estudantes,
professores e turistas.
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Nêga Fulô atraiu mais de 500 pessoas na orla de Ponta Verde no carnaval do Bicentenário de Alagoas nesse
domingo

Neno Canuto

Compartilhe: Facebook Twitter

Segunda, 27 Fevereiro 2017 10:15

FOLIA

Bloco "Nêga Fulô" arrasta multidão
no Carnaval do Bicentenário na
Ponta Verde
Agremiação foi atração no segundo dia de carnaval em Maceió

Texto de Renata Arruda 

 

O bloco carnavalesco Nêga Fulô desfilou com muita animação neste domingo
(26) pela orla de Ponta Verde, homenageando o "Carnaval do Bicentenário", no
segundo dia de folia na capital alagoana.

O evento foi conduzido pela orquestra de frevo W & K, de Marechal Deodoro,
que tem 20 integrantes. De acordo com o idealizador do bloco, Carlito Lima, o
intuito da criação da agremiação, que nesta edição desfila pelo segundo ano,
foi fazer um resgate do carnaval de rua de Maceió.

"É uma injustiça afirmar que Maceió é apenas uma cidade de prévias. Nós
também temos uma programação bacana durante o carnaval e as pessoas
vêm prestigiar", disse Lima.

De acordo com o produtor cultural, o evento, que atraiu aproximadamente
500 pessoas no ano passado, este ano trouxe até turistas que vieram conhecer
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Maceió.

"Este é o segundo ano de desfile e estamos muito satisfeitos com a
repercussão do bloco. Já estamos com uma boa adesão em Maceió", completa.

Lima observou também que o público do "Nêga Fulô" é de pessoas acima de
50 anos. Para o casal de aposentados Cristina e Abynadá Lyro, a opção de
pular carnaval em Maceió é mais viável.

"Carnaval é festa do povo, é para brincar na rua. Por isso, preferimos ficar na
nossa terra nesta época e aproveitarmos a programação daqui", disse Cristina.

HHomenagem

Além de homenagear os 200 anos de Alagoas, o bloco Nêga Fulô também
celebrou o maestro póstumo Manuel Tenório de Moura, mais conhecido como
Manezinho. O carnavalesco foi fundador, em 1940, do Bloco Carnavalesco Sai
da Frente, proveniente do bairro do Prado. Graças ao empenho de Manezinho,
seu bloco de frevo detêm 32 títulos de campeão do carnaval de rua de Maceió,
o maior número de títulos até hoje.

Edberto Ticianelli, diretor da Liga dos Blocos e coordenador do Jaraguá Folia
também foi o outro homenageado do "Nêga Fulô". Para Ticianelli, a ação foi
um grande reconhecimento.

"Estou muito feliz em ser homenageado nesta festa. Promover eventos
culturais ainda é algo sacrificante, então receber uma homenagem hoje é um
reconhecimento muito grande por tanta dedicação", destacou Ticianelli.

O Nêga Fulô atraiu mais de 500 pessoas na orla de Ponta Verde e contou com
a presença maciça da Polícia Militar de Alagoas (PM-AL).
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Bonecos gigantes atraíram foliões e encantaram as crianças Fotos: Adaílson Calheiros

Compartilhe: Facebook Twitter

Terça, 28 Fevereiro 2017 19:14

CARNAVAL DO BICENTENÁRIO

Bloco Bonecos da Cidade resgata o
carnaval de rua no último dia de
folia
Contemplado pelo edital da Secult, o bloco voltou a fazer a alegria dos
foliões da Pajuçara

Texto de Tais Albino 

 

O bloco Bonecos da Cidade voltou desfilar, na terça-feira (26), e levou muita
animação às ruas dos bairros de Pajuçara e Ponta da Terra. A folia retornou
depois de quatro anos de intervalo causado por problemas financeiros.  O
espetáculo faz parte da programação do Carnaval do Bicentenário alagoano.

O Governo de Alagoas investiu R$ 200 mil nas prévias e festas carnavalescas.
Foram 25 projetos selecionados por meio do edital lançado pela Secretaria de
Estado da Cultura (Secult), em parceria com a Liga Carnavalesca de Maceió,
para promover blocos, escolas de samba e eventos.
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Contemplado pelo edital da Secult, o Bonecos da Cidade voltou a fazer a
alegria dos foliões da Pajuçara no carnaval que celebra os 200 anos de
emancipação política de Alagoas e resgata as tradições culturais do Estado. O
organizador da agremiação, José Wilton, conhecido como Prego, animado com
a festa, revelou que está "confiante com o futuro do bloco".

A pequena Sofia Emanuelle, de apenas oito anos, disse que já aproveita muito
a folia nas ruas dos bairro da Pajuçara. "Eu acho os bonecos muito bonitos, a
minha preferida é a Dona Xuxa. Eu me divirto muito no carnaval”.

“É um bloco familiar que faz parte da história do bairro, e este ano é o pontapé
para nossa consolidação e crescimento”, disse José Wilton, que é filho do
Mestre Netinho, fundador do bloco e um dos tradicionais bonequeiros do
Nordeste e pioneiro nesta arte em Alagoas.

Os bonecos gigantes atraíram foliões e encantaram as crianças.  Desfilaram
quatro "bonecões", entre eles, Zé bonitinho e Dona Xuxa. 
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A pequena Sofia Emanuelle, de apenas oito anos, disse que já aproveita muito
a folia nas ruas dos bairro da Pajuçara. "Eu acho os bonecos muito bonitos, a
minha preferida é a Dona Xuxa. Eu me divirto muito no carnaval”.
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Escolas entram na avenida a partir das 20h Jorge Barboza

Compartilhe: Facebook Twitter

Sábado, 25 Fevereiro 2017 09:17

NA PONTA VERDE

Com o tema dos 200 anos de
Emancipação, escolas de samba
desfilam hoje à noite
Editais da Secult viabilizaram os desfiles das escolas neste ano

Texto de Daniel Borges 

 

A partir das 20h de hoje. as Escolas de Samba de Alagoas desfilarão,
tradicionalmente, toda sua beleza e colorido na Rua Fechada, orla de Ponta
Verde. Com o apoio do Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado
da Cultura, as agremiações irão animar a avenida.

Todos os anos as agremiações elaboram enredos que, além de levar muita
alegria e beleza para a avenida, dão sua contribuição social, cultural e histórica
ao público. Neste ano, elas se unem para homenagear os 200 anos de
Emancipação Política de Alagoas.

Para o presidente da Liga das Escolas de Samba, Nivaldo Santana, o desfile é
uma forma de manter o Carnaval vivo e bonito. “Sábado nós vamos desfilar e
vamos fazer bonito. Nós das escolas de samba temos um compromisso com o
Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura, com as pessoas que
desfilam nas escolas e com a população. Precisamos honrar esse
compromisso. Tenho certeza que a recepção das comunidades vai ser muito
boa. Nós vamos fazer o melhor que podemos”, disse.
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Ainda segundo Santana, “o desfile é muito importante para comunidade. É
uma tradição desde os anos 50. Há um interesse grande da população. O que
nos fazemos não é só cultura, é um trabalho social com a comunidade para
tirar os jovens da criminalidade”.

As escolas foram contempladas pelo Prêmio Carnaval Bicentenário 2017,
lançado pelo Governo de Alagoas, através da Secretaria de Estado da Cultura
(Secult), que democratiza o apoio para a realização dos festejos.

“Há dois anos renovamos o compromisso do Governo do Estado com as
agremiações carnavalescas. A consciência e sensibilidade do governador
Renan Filho quanto às manifestações da cultura popular garantiu, mais uma
vez, a realização do Carnaval e das tradicionais prévias. Ao longo dessa gestão,
temos mantidos uma excelente relação com as escolas de samba, que
historicamente mantém vivo o carnaval em Alagoas”, destacou a secretária
Mellina Freitas

A expectativa de público para este ano é 20 mil pessoas, que devem lotar as
arquibancadas e a parte fechada do bairro maceioense.
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Escolas de samba celebram os 200 anos de Alagoas Jorge Barboza
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A PARTIR DE HOJE

Confira a programação do
Carnaval do Bicentenário
Com apoio do Governo de Alagoas, a folia na capital conta este ano
com vasta programação; confira!

Texto de Teresa Machado 

 

É Carnaval! Este ano, em comemoração ao bicentenário da emancipação
política do Estado, o Governo de Alagoas caprichou na realização das
tradicionais prévias e também garante muita animação durante os festejos de
momo.

Por meio do Prêmio Carnaval Bicentenário, lançado pela Secretaria da Cultura,
o estado investiu R$ 200 mil em prévias e festas carnavalescas. Em parceria
com a Liga Carnavalesca de Maceió, uma vasta programação foi preparada
para movimentar o período carnavalesco. Foram 12 eventos de prévias que
aqueceram o ritmo e deram o tom da festa.

Os moradores e turistas que gostam de carnaval também vão poder curtir o
período momesco na capital. A programação do “Carnaval do Bicentenário”,
conta ainda com os blocos

Hoje (26), o bloco Nêga Fulô invade a orla de Ponta Verde, a partir das 15h,
com concentração no Sete Coqueiros. Pelo segundo ano consecutivo, o
escritor Carlito Lima resgata os blocos de rua durante o carnaval em Maceió.
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Uma programação para toda família é o “Bailinho – Folia”, organizado pelo
bloco Filhinho da Mamãe. Uma festa para as crianças, com frevos e fantasias,
que acontecerá no na segunda-feira (27), das 15h às 18h, na Casa do
Patrimônio, em Jaraguá.

O último dia de carnaval na capital promete ser bastante animado com a
apresentação de blocos Afros na orla, a partir das 15h, da terça-feira (28), com
concentração na praça Multieventos. Já o bloco Bonecos da Cidade irá resgatar
os carnavais de bairros, na Ponta da Terra, às 16h, em frente ao Clube do CRB.

Para aqueles que gostam de uma programação mais tranqüila, a pedida é
visitar os museus e conhecer mais da história e cultura de Alagoas. A Casa do
Patrimônio estará aberta com a exposição “Outrora Agora – o
Bloco Filhinhos da Mamãe e o Carnaval de Maceió (1983-1985)”. A mostra
ficará aberta ao público até o dia 13 de março, de 09h às 17h, exceto às
segundas-feiras. O Museu da Imagem e do Som de Alagoas funcionarás em
horário especial no carnaval, das 09h às 14h, fechando apenas no domingo.

A secretária de Estado da Cultura, Mellina Freitas, ressaltou a importância de o
Governo promover momentos de folia, alegria, lazer e cultura para a
população, mesmo em época de crise. “O Carnaval Bicentenário tem sido um
verdadeiro sucesso. E mesmo com as dificuldades que o Brasil inteiro
atravessa, o governador Renan Filho tem demonstrado a consciência da
importância da cultura, das demonstrações artístico-culturais para o nosso
povo”, falou.

“Tenho dito que uma sociedade sem cultura não reconhece seus avanços, não
valoriza suas maiores potencialidades e não acessa os sentimentos as suas
raízes, portanto eu fico extremamente honrada em fazer parte dessa equipe,
que tem conseguido, este ano, assegurar a realização das prévias tradicionais,
como a homenagem ao Pinto da Madrugada, o Eterno Pinto, que levou
milhares de famílias para a orla de Maceió”, concluiu a titular da pasta.

Outros blocos também animam ruas dos bairros do Salvador Lyra e Benedito
Bentes, assim como os municípios de Delmiro Gouveia, Penedo, Coruripe e
Paripueira, contemplados no edital da Secult.

Na cidade vizinha de Marechal Deodoro, será realizado o resgate da cultura e
das tradições do município mais musical do Estado. Com o tema “Resgatando
Tradições”, o município vai promover o carnaval do frevo e das orquestras,
formadas pelos músicos das cinco filarmônicas municipais, que desfilarão
animando dezenas de blocos pelas ruas históricas da cidade, comunidades
tradicionais, além dos canais e na Praia do Francês.

Durante os quatro das da folia de Momo, os festejos acontecem em quatro
polos: Sítio Histórico (que engloba toda a cidade de Marechal Deodoro), Praia
do Francês, Massagueira, Barra Nova e Ilha de Santa Rita, com os desfiles dos
blocos, que têm início pela manhã e seguem até às 19h. A partir das 19h, a
festa continua na Orla Lagunar, com a Orquestra de Frevo W&K, comandando
a festa até às 22h, durante os quatro dias da folia de Momo.

Confira a programação:

26/02 – 15h – Bloco Nêga Fulô – Orla de Ponta Verde

26/02 - 15h – Bloco Paripueira Tudo é Nosso - Centro

27/02 – 15h – Bailinho Folia – Casa do Patrimônio Jaraguá

28/02 – 15h – Blocos Afro – Orla de Pajuçara

28/02 – 16h – Bloco Bonecos da Cidade – Ponta da Terra

28/02 – 16h - Bloco da Boneca Raquel - Penedo



Agência Alagoas
Governo do Estado de Alagoas

(82) 3315.3615 | (82) 3315.3620
Rua Cincinato Pinto, s/n  
Centro - CEP 57020-050 
Maceió - Alagoas

Governo do Estado de Alagoas © - 2016

Início
Institucional
Fotos
Vídeos
Rádio

Notícias
Secretarias
Assessoria
Diário Oficial



Buscar

Notícias Secretarias Assessorias Diário Oficial

Clique e ouça a RRadio Agência Alagoas

 

AGÊNCIA ALAGOAS
Governo do Estado de Alagoas

Início Institucional Fotos Vídeos Newsletter Fale Conosco

Semarh e Ufal atuam para recuperar
matas ciliares em Alagoas

Servidores do Estado
doam sangue em
unidade móvel do
Hemoal

Rssocialização amplia
oferta de ensino no
Complexo Penitenciário

Com obras aceleradas, governo projeta
entregar Hospital da Mulher até junho de
2018

Governo entrega obras
de mobilidade urbana e
libera crédito na Grota
do Canaã

Famílias quilombolas
ampliam produção com
recursos estaduais

Alagoanos se destacam em competições
de judô, tênis e tênis de mesa

NOTÍCIAS

VIDEOS

FOTOS

Desfile atraiu centenas de foliões para a orla Neno Canuto

Compartilhe: Facebook Twitter

Domingo, 26 Fevereiro 2017 09:40

CARNAVAL

Escolas de Samba celebram os 200
anos de emancipação política de
Alagoas
Agremiações desfilaram na avenida o enredo Os 200 anos de Alagoas

Texto de Daniel Borges 

 

No sábado de Zé Pereira não faltou alegria e samba no pé, na orla de Maceió.
Homenageando o bicentenário de emancipação política, a Liga das Escolas de
Samba de Alagoas (Lesal) reuniu as agremiações em uma apresentação
especial, na Rua Fechada, em Ponta Verde.

As escolas prepararam um enredo único, contando o folclore e manifestações
artísticas do estado. O presidente da Liga, Nivaldo Santana, disse que o
objetivo foi unir e festejar. “Nosso propósito é contribuir com o resgate do
carnaval, fazendo uma homenagem a nossa gente que há anos nos dá
confiança e credibilidade para seguirmos nosso trabalho”

As agremiações Arco-Íris, Jangadeiros Alagoano, 13 de Maio, Unidos do Poço,
Girassol e Gaviões da Pajuçara, reuniram centenas de integrantes regidos pelo
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tema “Os 200 anos de Alagoas”. Todas as alegorias cantaram com emoção o
samba que exaltava as belezas e riquezas histórias e culturais do estado. A
dona de casa Luzinete acompanha os desfiles há mais de 20 anos. “Sempre
vejo os preparativos na comunidade para o dia de carnaval. É tudo muito
bonito, por isso não deixo de prestigiar esta festa”.

A porta bandeira Aline Sâmia e o mestre de bateria Lu, da escola Gaviões da
Pajuçara, mostraram disposição para brilhar na avenida. “Nosso estandarte é
nosso orgulho. É uma honra representa minha comunidade na avenida”, disse
a porta bandeira. “A bateria é o coração da escola. É ela quem faz pulsar e
impulsiona todos os participantes”, declarou o maestro.

Para o presidente da Liga das Escolas de Samba, Nivaldo Santana, o desfile é
uma forma de manter o Carnaval vivo e bonito. “A apresentação é muito
importante para comunidade. É uma tradição desde os anos 50. Há um
interesse grande da população. O que nós fazemos não é só cultura, é um
trabalho social com a comunidade para tirar os jovens da criminalidade”.

Prêmio Carnaval Bicentenário 2017

As escolas foram contempladas pelo Prêmio Carnaval Bicentenário 2017,
lançado pelo Governo de Alagoas, através da Secretaria de Estado da Cultura
(Secult), que democratiza o apoio para a realização dos festejos. Foram R$200
mil investidos em blocos e eventos carnavalescos, sendo R$45 mil para as
escolas de samba.
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Governo garante carnaval no ano do Bicentenário da Emancipação Política, ofertando vasta programação
durante os festejos de momo a partir deste sábado (25)

Márcio Ferreira

Compartilhe: Facebook Twitter

Sexta, 24 Fevereiro 2017 08:00

LACUNA PREENCHIDA

Governo divulga vasta
programação para celebrar o
carnaval dos 200 anos
São 25 projetos selecionados pelo edital que garante a festa em todo
Estado incluindo blocos, festas municipais, escolas de samba, além
das prévias ocorridas semana passada

Texto de Teresa Machado 

 

Com a chegada do carnaval, muitos alagoanos já estão preparando seus
roteiros e programações para descansar ou cair na folia. Este ano, em
comemoração ao Bicentenário da Emancipação Política do Estado, o Governo
de Alagoas caprichou na realização das tradicionais prévias e também garante
muita animação durante os festejos de momo que se inicia a partir deste
sábado (25).

“O intuito máximo das comemorações do Bicentenário é estimular o povo
alagoano a se interessar pelas coisas de Alagoas, a se conhecer melhor através
da sua história e com isso elevar sua autoestima. O Carnaval é uma festa
popular tradicional e este ano queremos que ela fique marcada no coração e
na alma dos alagoanos”, disse o governador Renan Filho.

Por meio do Prêmio Carnaval Bicentenário, lançado pela Secretaria da Cultura
(Secult), o Estado investiu R$ 200 mil em prévias e festas carnavalescas. Em
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parceria com a Liga Carnavalesca de Maceió, uma vasta programação foi
preparada para movimentar o período carnavalesco. Foram 12 eventos de
prévias que aqueceram o ritmo e deram o tom da festa. Entre eles, o Jaraguá
Folia que reuniu centenas de blocos no histórico bairro; a homenagem ao
bloco Pinto da Madrugada, que reuniu milhares de pessoas nas orlas de
Pajuçara e Jatiúca comandadas pelo abre alas “Eterno Pinto”; e o bloco Vulcão,
que completou 81 anos com a presença do maior público da história
brincando na avenida. Os pólos fixos com atrações para crianças e adultos
foram as novidades que também alegraram quem assistia aos desfiles no
sábado que antecedeu ao carnaval, também animados por dez orquestras de
frevo espalhadas na avenida.

O Governo do Estado cumpriu e não deixou aberta a lacuna do pré-carnaval
2017, no aniversário dos 200 anos de Alagoas. Eventos fechados e abertos
ocorreram por todo Estado. Ao todo, foram 25 projetos selecionados pelo
edital, que garantiram o carnaval em Alagoas, nas categorias prévias, blocos,
festas municipais e escolas de samba.

A cantora Fátima Menezes se mostrou muito feliz em prestar homenagem ao
Pinto e resgatar o frevo e as marchinhas carnavalescas. “O Carnaval 200 anos
está sendo incrível, uma emoção muito grande poder participar”, disse.

Os moradores e turistas que gostam de carnaval também vão poder curtir o
período momesco na capital. A programação do “Carnaval do Bicentenário”,
conta ainda com os blocos

As escolas de samba desfilarão, tradicionalmente, toda sua beleza e
colorido na Rua Fechada, na orla de Ponta Verde, em Maceió, a partir das 20h,
do sábado de Zé Pereira. Todos os anos as agremiações elaboram enredos
que, além de levar muita alegria e beleza para a avenida, dão sua contribuição
social, cultural e histórica ao público.

Este ano, elas se unem para homenagear os 200 anos de Emancipação Política
de Alagoas. A expectativa de público para este ano é 20 mil pessoas, que
devem lotar as arquibancadas e a parte fechada do bairro maceioense.

No domingo (26), o bloco Nêga Fulô invade a orla de Ponta Verde, a partir das
15h, com concentração no Sete Coqueiros. Pelo segundo ano consecutivo, o
escritor Carlito Lima resgata os blocos de rua durante o carnaval em Maceió.

Uma programação para toda família é o “Bailinho – Folia”, organizado pelo
bloco Filhinho da Mamãe. Uma festa para as crianças, com frevos e fantasias,
que acontecerá no na segunda-feira (27), das 15h às 18h, na Casa do
Patrimônio, em Jaraguá.

O último dia de carnaval na capital promete ser bastante animado com a
apresentação de blocos Afros na orla, a partir das 15h, da terça-feira (28), com
concentração na praça Multieventos. Já o bloco Bonecos da Cidade irá resgatar
os carnavais de bairros, na Ponta da Terra, às 16h, em frente ao Clube do CRB.

Para aqueles que gostam de uma programação mais tranqüila, a pedida é
visitar os museus e conhecer mais da história e cultura de Alagoas. A Casa do
Patrimônio estará aberta com a exposição “Outrora Agora – o
Bloco Filhinhos da Mamãe e o Carnaval de Maceió (1983-1985)”. A mostra
ficará aberta ao público até o dia 13 de março, de 09h às 17h, exceto às
segundas-feiras. O Museu da Imagem e do Som de Alagoas funcionarás em
horário especial no carnaval, das 09h às 14h, fechando apenas no domingo.
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A secretária de Estado da Cultura, Mellina Freitas, ressaltou a importância de o
Governo promover momentos de folia, alegria, lazer e cultura para a
população, mesmo em época de crise. “O Carnaval Bicentenário tem sido um
verdadeiro sucesso. E mesmo com as dificuldades que o Brasil inteiro
atravessa, o governador Renan Filho tem demonstrado a consciência da
importância da cultura, das demonstrações artístico-culturais para o nosso
povo”, falou.

“Tenho dito que uma sociedade sem cultura não reconhece seus avanços, não
valoriza suas maiores potencialidades e não acessa os sentimentos as suas
raízes, portanto eu fico extremamente honrada em fazer parte dessa equipe,
que tem conseguido, este ano, assegurar a realização das prévias tradicionais,
como a homenagem ao Pinto da Madrugada, o Eterno Pinto, que levou
milhares de famílias para a orla de Maceió”, concluiu a titular da pasta.

Outros blocos também animam ruas dos bairros do Salvador Lyra e Benedito
Bentes, assim como os municípios de Delmiro Gouveia, Penedo, Coruripe e
Paripueira, contemplados no edital da Secult.

Na cidade vizinha de Marechal Deodoro, será realizado o resgate da cultura e
das tradições do município mais musical do Estado. Com o tema “Resgatando
Tradições”, o município vai promover o carnaval do frevo e das orquestras,
formadas pelos músicos das cinco filarmônicas municipais, que desfilarão
animando dezenas de blocos pelas ruas históricas da cidade, comunidades
tradicionais, além dos canais e na Praia do Francês.

Durante os quatro das da folia de Momo, os festejos acontecem em quatro
polos: Sítio Histórico (que engloba toda a cidade de Marechal Deodoro), Praia
do Francês, Massagueira, Barra Nova e Ilha de Santa Rita, com os desfiles dos
blocos, que têm início pela manhã e seguem até às 19h. A partir das 19h, a
festa continua na Orla Lagunar, com a Orquestra de Frevo W&K, comandando
a festa até às 22h, durante os quatro dias da folia de Momo.

CConfira a programação

24/02 – 18h30 - Lavagem do Beco – Bloco da Boneca Raquel – Penedo

25/02 – 15h – Família Ninho, Ovo, Pinto e Galinha – Benedito Bentes

25/02 – 20h – Desfile das Escolas de Samba – Orla de Ponta Verde

26/02 – 15h – Bloco Nêga Fulô – Orla de Ponta Verde

26/02 - 15h – Bloco Paripueira Tudo é Nosso - Centro

27/02 – 15h – Bailinho Folia – Casa do Patrimônio Jaraguá

28/02 – 15h – Blocos Afro – Orla de Pajuçara

28/02 – 16h – Bloco Bonecos da Cidade – Ponta da Terra

28/02 – 16h - Bloco da Boneca Raquel - Penedo
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Espetáculo será encenado pelos atores Chico de Assis, Paulo Poeta e Arielene de Castro Ascom

Compartilhe: Facebook Twitter

Segunda, 20 Março 2017 06:10

PEÇA

“Graciliano, um brasileiro
alagoano” será apresentada nesta
terça (21) em Palmeira
Espetáculo teatral conta trajetória do autor por meio de cartas

Texto de Teresa Machado 

 

O espetáculo teatral “Graciliano, um brasileiro alagoano - Memórias de
Heloísa”, adaptação da obra do escritor alagoano e trechos do historiador
Silviano Santiago, assinada por Paulo Poeta, será apresentada durante a
semana dedicada ao escritor, por meio das ações de comemoração ao
Bicentenário de Emancipação Política de Alagoas.

Nesta terça-feira (21), a peça dá início a sua turnê no município de Palmeira
dos Índios, e segue para Maceió, Viçosa e Quebrangulo. O espetáculo,
encenado pelos atores Chico de Assis, Paulo Poeta e Arilene de Castro, é um
passeio cênico por trechos da vida e obra de Graciliano, além de fragmentos
imaginários de um diário dos últimos momentos de vida. Fiel ao escritor, o
texto responde à necessidade de reflexão sobre os tempos atuais e constrói
um movimento engajado e profundo.
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Em cena, dois “gracilianos” conversam entre si, interagem e rememoram os
diversos capítulos da sua vida lidos nas cartas encontradas por Heloísa, sua
segunda esposa. A peça tem direção cênica de Beto Leão (in memorian) e
Marco Antônio e trilha sonora de Fernando Melo, Dudu Ofel, Junior Almeida e
músicas de John Coltrane e Frederic Chopin.

SServiço

Peça Graciliano um Brasileiro Alagoano – Memórias de Heloísa

21 DE MARÇO – PALMEIRA DOS ÍNDIOS

19h - Auditório do Ifal de Palmeira dos Índios

Entrada gratuita

22 DE MARÇO – MACEIÓ

19h - Teatro Deodoro

Entrada gratuita

23 DE MARÇO – VIÇOSA

19h - Centro de Convenções

Entrada gratuita

24 DE MARÇO – QUEBRANGULO

19h - Centro Cultural da Cidade

Entrada gratuita
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O espetáculo faz parte da programação da Semana Graciliano Ramos Divulgação

Compartilhe: Facebook Twitter

Quarta, 22 Março 2017 11:01

BICENTENÁRIO

“Graciliano, um brasileiro
alagoano” será encenada hoje à
noite no Teatro Deodoro
Peça será apresentada às 19h com entrada gratuita

Texto de Renata Arruda e Teresa Machado 

 

O espetáculo teatral “Graciliano, um brasileiro alagoano - Memórias de
Heloísa”, adaptação da obra do escritor alagoano e trechos do historiador
Silviano Santiago, assinada por Paulo Poeta, será apresentada nesta quarta-
feira (22), no teatro Deodoro, às 19h. A programação faz parte da semana
dedicada ao escritor, por meio das ações de comemoração ao Bicentenário de
Emancipação Política de Alagoas. A entrada é gratuita.

“Fizemos o mesmo espetáculo em Palmeira dos Índios e a receptividade foi
fantástica, as pessoas compareceram e se emocionaram com a trajetória de
Graciliano. Quem não conhecia também se interessou para conhecer as obras.
Acredito que cumprimos o papel de alavancar o interesse do público por
Graciliano Ramos e aumentar o sentimento de pertencimento alagoano”,
afirmou Paulo Poeta.

Em cena, dois “gracilianos” conversam entre si, interagem e rememoram os
diversos capítulos da sua vida lidos nas cartas encontradas por Heloísa, sua
segunda esposa. A peça conta com os atores Chico de Assis e Arilene de
Castro, tem direção cênica de Beto Leão (in memorian) e Marco Antônio e
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trilha sonora de Fernando Melo, Duofel, Junior Almeida e músicas de John
Coltrane e Chopin.

A noite também reservará espaço para homenagear Mestre Graça através da
exibição de trechos dos filmes Vidas Secas e Memórias do Cárcere, do cineasta
Nelson Pereira dos Santos, e São Bernardo de Leon Hirszman.

Também serão exibidas fotografias inéditas de Graciliano.

Serviço

Graciliano um Brasileiro Alagoano – Memórias de Heloísa

22 DE MARÇO – MACEIÓ

19h - Teatro Deodoro

Entrada gratuita



         
     

     

              
              

               
              

                
              

     

                  
                

                   
     

                 
              

              
                

               

 



        
        

              
              

                  

        
        

           
          
     

   

          
          

   
        
       
      

      
   

              
             

               

    
   

           
            

     
   

       
    

     
            
           
          

     
    

           
          
     

     

     
    

           
          
     

   

  

 

Facebook (http://www.estadaoalagoas.com.br/comemoracao-dos-200-anos-de-alagoas-tera-inicio-com-palestra-do-neto-de-graciliano-em-palmeira/?share=facebook&nb=1)

Twitter (http://www.estadaoalagoas.com.br/comemoracao-dos-200-anos-de-alagoas-tera-inicio-com-palestra-do-neto-de-graciliano-em-palmeira/?share=twitter&nb=1)

Google (http://www.estadaoalagoas.com.br/comemoracao-dos-200-anos-de-alagoas-tera-inicio-com-palestra-do-neto-de-graciliano-em-palmeira/?share=google-plus-1&nb=1)

Pinterest (http://www.estadaoalagoas.com.br/comemoracao-dos-200-anos-de-alagoas-tera-inicio-com-palestra-do-neto-de-graciliano-em-palmeira/?share=pinterest&nb=1)
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Renan Filho decreta luto oficial pelas
vítimas de acidente envolvendo ônibus
escolares

Governo de luto pelas
vítimas do acidente com
estudantes de Teotônio
Vilela e Junqueiro

Governador autoriza
licitação do Hospital
Regional de Porto Calvo
nesta sexta (31)

Famílias quilombolas ampliam produção
com recursos estaduais

Com apoio da bancada
federal, Renan Filho dá
início à construção do
Hospital Metropolitano
de Alagoas

Com foco no
desenvolvimento pleno,
Programa Criança Feliz
é lançado em Alagoas

Projeto Chá de Memória discute
conquistas e evolução da Mulher

NOTÍCIAS

VIDEOS

FOTOS

Exibição do filme Memórias do Cárcere é atração desta segunda-feira (27) em Maceió dando continuidade à
Semana Graciliano Ramos em comemoração ao Bicentenário 

Divulgação

Compartilhe: Facebook Twitter

Segunda, 27 Março 2017 11:34

IMPERDÍVEL

Filme Memórias do Cárcere é
atração nesta segunda (27) na
Semana Graciliano Ramos
Sessão acontece às 20h no Cine Arte Pajuçara e faz parte das
comemorações do Bicentenário de Alagoas

Texto de Renata Arruda 

 

A programação da Semana Graciliano Ramos tem continuidade nesta segunda-
feira (27) com a exibição do filme Memórias do Cárcere, baseado numa das
obras do escritor alagoano. O longa-metragem será exibido no Cine Arte
Pajuçara, às 20h. A programação faz parte das comemorações dos 200 anos da
emancipação política de Alagoas.

“A espinha dorsal, que sustentará a nossa agenda dos 200 anos, tem como
ideia central a criação de uma cadeia de eventos, ao longo de 2017, capazes de
despertar o interesse nacional e local para Alagoas”, afirmou o secretário de
Comunicação do Estado, Enio Lins.

Memórias do Cárcere é um filme de 1984, com o gênero drama biográfico,
roteirizado e dirigido por Nelson Pereira dos Santos. A película conta a etapa
em que o escritor foi preso em Alagoas sob as ordens da polícia do Estado
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Novo no Brasil. Posteriormente, foi transferido para o presídio de Ilha Grande,
no Rio de Janeiro.

A música-tema do filme é "Marcha Solene Brasileira", variação do Hino
Nacional do Brasil, de Louis Moreau Gottschalk para a Orquestra Sinfônica de
Berlim com regência de Samuel Adler. Em novembro de 2015 o filme entrou na
lista feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) dos 100
melhores filmes brasileiros de todos os tempos.

A exibição de filmes continua na terça-feira (28) com Vidas Secas e na quarta-
feira (29) com São Bernardo. As sessões serão às 20h, no Cine Art Pajuçara.

PROGRAMAÇÃO DE EXIBIÇÃO DOS FILMES – MACEIÓ

27 de março – 20h Memória do Cárcere – Cine Arte Pajuçara

28 de março – 20h Vidas Secas – Cine Arte Pajuçara

29 de março – 20h São Bernardo – Cine Arte Pajuçara

Local: Cine Arte Pajuçara
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Longa-metragem São Bernardo encerrou na quarta-feira a Semana Graciliano e prendeu atenção da plateia

Adaílson Calheiros

Compartilhe: Facebook Twitter

Quinta, 30 Março 2017 07:52

SUCESSO DE PÚBLICO

Filme São Bernardo encerra
Semana Graciliano Ramos, no Cine
Arte Pajuçara
Sessão especial faz parte das comemorações do Bicentenário de
Alagoas

Texto de Teresa Machado 

 

A Semana Graciliano Ramos foi encerrada com uma sala lotada de
espectadores para assistir ao filme São Bernardo, na noite desta quarta-feira
(29), no Cine Arte Pajuçara. O longa-metragem, baseado na obra homônima do
homenageado e dirigido por Leon Hirszman, prendeu a atenção da plateia que
prestigiava o tributo ao escritor alagoano, dentro das atividades em
comemoração aos 200 anos de Emancipação Política de Alagoas.

Filmado em 1971, no município de Viçosa, o drama conta a história de Paulo
Honório, um próspero fazendeiro. O longa é classificado pela Associação dos
Críticos de Cinema (Abraccine) como um dos 100 melhores filmes brasileiros.

“Vim assistir ao filme que é baseado na obra do grande escritor Graciliano
Ramos. Fico feliz que estejam acontecendo ações como esta que valorizam a
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nossa cultura e dá mais conhecimento sobre as produções alagoanas”, disse a
gestora ambiental Valdiane Maia.

O secretário de estado da comunicação, Ênio Lins, falou da importância em
difundir o sentimento de pertencimento do alagoano. “As ações
comemorativas ao bicentenário espalham a referência de alagoanidade. No
mês de março, lembramos Graciliano Ramos, seguindo um roteiro da vida do
escritor baseado em algumas de suas obras”, falou.

Durante três dias, o Governo de Alagoas exibiu filmes baseados nas obras de
Graciliano Ramos: Memórias de Cárcere, Vidas Secas e São Bernardo.
Estudantes da rede pública de ensino integral tiveram sessões em horário
especial.
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sábado (1) 

Governador autoriza
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Regional de Porto Calvo
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Renan Filho decreta luto
oficial pelas vítimas de
acidente envolvendo
ônibus escolares
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federal, Renan Filho dá
início à construção do
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de Alagoas

Com foco no
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Programa Criança Feliz
é lançado em Alagoas

Projeto Chá de Memória discute
conquistas e evolução da Mulher
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O filme de Nelson Pereira dos Santos se tornou um dos mais conhecidos do Cinema Novo Reprodução

Compartilhe: Facebook Twitter

Terça, 28 Março 2017 06:35

200 ANOS

Filme Vidas Secas é atração nesta
terça (28) na Semana Graciliano
Ramos
Sessão acontece às 20h no Cine Arte Pajuçara e faz parte das
comemorações do Bicentenário de Alagoas

Texto de Renata Arruda 

 

A programação da Semana Graciliano Ramos tem continuidade nesta terça-
feira (28) com a exibição do filme Vidas Secas, baseado numa das maiores
obras do escritor alagoano. O longa-metragem será exibido no Cine Arte
Pajuçara, às 20h. A programação faz parte das comemorações dos 200 anos da
emancipação política de Alagoas.

“Incentivaremos a sociedade, em todos os níveis, a se envolverem, para
promover autoconhecimento e valorização da história alagoana. Por isso é que
a comemoração dos 200 anos precisa ter brilho e conteúdo”, afirmou o
secretário de Comunicação do Estado, Enio Lins.

Vidas secas é um filme de 1963, com o gênero drama, dirigido por Nelson
Pereira dos Santos para a Herbert Richers. O roteiro é baseado no livro
homônimo de Graciliano Ramos. As filmagens da película aconteceram no
interior de Alagoas nas cidades de Minador do Negrão e Palmeira dos Índios.



Agência Alagoas
Governo do Estado de Alagoas

(82) 3315.3615 | (82) 3315.3620
Rua Cincinato Pinto, s/n  
Centro - CEP 57020-050 
Maceió - Alagoas

Governo do Estado de Alagoas © - 2016

Início
Institucional
Fotos
Vídeos
Rádio

Notícias
Secretarias
Assessoria
Diário Oficial

aalagoana

Ressocialização
promove casamento
coletivo em parceria
com oJudiciário

Agricultores familiares
vendem produções a
entidades sociais em
nova etapa do PAA

Em cena, uma família de retirantes arrasada pela seca, atravessa o sertão em
busca de sobrevivência. Fabiano, Sinhá Vitória, o menino mais velho, o menino
mais novo e a cadela Baleia, são os personagens principais presentes na
caatinga de 1941.

O filme de Nelson Pereira dos Santos se tornou um dos mais conhecidos do
Cinema Novo, movimento que abordava problemas sociais do Brasil.

Foi considerado pelo British Film Institute o único filme brasileiro a ser uma
das 360 obras fundamentais em uma cinemateca e 2015, entrou na lista feita
pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) como sendo um
dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos.

A exibição de filmes continua até quarta-feira (29) com São Bernardo. As
sessões de hoje e amanhã serão às 20h, no Cine Art Pajuçara.

PROGRAMAÇÃO DE EXIBIÇÃO DOS FILMES – MACEIÓ

28 de março – 20h Vidas Secas – Cine Arte Pajuçara

29 de março – 20h São Bernardo – Cine Arte Pajuçara

Local: Cine Arte Pajuçara
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Secretário-chefe do Gabinete Civil, Fábio Farias, abriu evento que homenageou Graciliano Ramos, com
convidados ilustres em noite de preservação da identidade e memória do escritor e alagoano ilustre 

Thiago Sampaio

Compartilhe: Facebook Twitter

Quarta, 22 Março 2017 07:26

AGENDA 200 ANOS

Graciliano Ramos é homenageado
no Bicentenário de AL
Secretário-chefe do Gabinete Civil, Fábio Farias, representou o
governador Renan Filho durante evento

Texto de Maria Barreiros 

 

O Governo do Estado deu prosseguimento na noite dessa terça-feira (21) às
comemorações sobre os 200 anos de emancipação política de Alagoas. No mês
de março, o homenageado é o ilustre escritor alagoano Graciliano Ramos.

Após a abertura do evento, em Palmeira dos Índios, município onde o escritor
foi prefeito, durante toda a semana a programação está voltada com a
presença de Ricardo Ramos Filho, neto de Graciliano Ramos, e Ney Sant'Anna
Pereira dos Santos, filho do cineasta Nelson Pereira dos Santos (que
imortalizou as obras de Graciliano no cinema).

Na programação constam uma série de atrações, como palestras, exibição de
filmes e preservação da memória do escritor.

O secretário-chefe do Gabinete Civil, Fábio Farias, representou o governador
Renan Filho para homenagear os convidados em uma noite com foco na
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preservação da identidade e memória do escritor e alagoano ilustre.

Segundo Farias, a finalidade das comemorações do Bicentenário é deixar um
legado para a educação dos alagoanos.

“Temos o compromisso de mantermos viva a memória de Graciliano Ramos e
outros filhos da nossa terra, que tanto nos orgulharam em outrora e que serão
homenageados ao longo de 2017, estudando-os sem datas predeterminadas,
mas como gesto cotidiano, especialmente nas salas de aula de Alagoas”,
ressaltou o secretário em sua fala, enquanto também agradecia a presença
dos convidados de tamanha representatividade para Graciliano Ramos.

Igualmente escritor como seu pai e avô, Ricardo Ramos Filho falou em sua
palestra sobre “Graciliano e a Literatura”.

“Graciliano Ramos foi mais do que o vovô, que minha avó Heloísa e meu pai
contavam, já que ele faleceu meses antes de eu nascer. O mestre Graça é
instrumento de estudo diário para mim. Foi tema do meu mestrado e agora
também do meu doutorado”, ressaltou Ramos.

“Faço parte de um grupo na universidade, que se dedica totalmente a estudá-
lo. Suas obras me acompanham a todo momento. Ser neto dele não é tarefa
fácil, ainda mais tendo a mesma profissão. Venho consolidando meu trabalho
como escritor, na literatura infato-juvenil e estou estudando a possibilidade de
alguns livros de Graciliano poderem ser ilustrados para que o público infantil
compreenda,” completou o neto do Mestre Graça.

Durante a programação da noite, Ney Sant’Anna também falou sobre
Graciliano, mas sobre a ótica do Cinema. Ney é filho de Nelson Pereira dos
Santos, cineasta que imortalizou obras do mestre Graça, como o filme “Vidas
Secas”. Após as palestras houve a avant-première do curta “Um Ladrão”,
adaptação do Livro “Insônia”, de Graciliano Ramos, dirigida por Nelson Pereira
dos Santos, filmado em 1981.



Na ocasião, também houve programação da Semana Graciliano Ramos em
Palmeira dos Índios. Lá foi encenada a peça “Graciliano, um Brasileiro
Alagoano – Memórias de Heloísa”, com direção de Antônio de Campos, e com
artistas alagoanos consagrados no teatro, fazendo parte do elenco, como
Paulo Poeta, Arilene de Castro e Chico de Assis.

Até o dia 24 de março tem programação nas cidades que fizeram parte da vida
de Graciliano Ramos. Confira a agenda:

PPROGRAMAÇÃO

22, 23 E 24 DE MARÇO – PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Exibição dos Filmes:

19h Memória do Cárcere

19h Vidas Secas

19h São Bernardo

Local: Praça da Independência

23 DE MARÇO – VIÇOSA

Centro de Convenções

19h – Peça Graciliano um Brasileiro Alagoano – Memórias de Heloísa

Elenco da Peça: Paulo Poeta; Arilene de Castro e Chico de Assis.

Direção: Marco Antônio de Campos

Cenografia: Alberto Leão Maia (in memorian)

24 DE MARÇO – QUEBRANGULO

Centro Cultural da Cidade

19h – Peça Graciliano um Brasileiro Alagoano – Memórias de Heloísa

Elenco da Peça: Paulo Poeta; Arilene de Castro e Chico de Assis.

Direção: Marco Antônio de Campos

Cenografia: Alberto Leão Maia (in memorian)

EXIBIÇÃO DOS FILMES – MACEIÓ

27 de março – 20h Memória do Cárcere – Cine Arte Pajuçara
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28 de março – 20h Vidas Secas – Cine Arte Pajuçara

29 de março – 20h São Bernardo – Cine Arte Pajuçara

Local: Cine Arte Pajuçara
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Peça lotou o Teatro Deodoro, ao levar ao público trechos da vida e obra de Graciliano Ramos

Cadu Ávila/Ascom Secult

Compartilhe: Facebook Twitter

Quinta, 23 Março 2017 06:48

HOMENAGEM JUSTA

Peça sobre Graciliano
Ramos chega a Viçosa e
Quebrangulo
Programação faz parte da semana dedicada ao escritor dentro das
comemorações do Bicentenário alagoano

Texto de Renata Arruda com Agência Alagoas 

 

A peça "Graciliano, um brasileiro alagoano - Memórias de Heloísa", evento
integrante das comemorações do Bicentenário de Alagoas promovido pelo
Governo do Estado, chega nesta sexta-feira (24) à cidade de Quebrangulo,
terra natal do escritor Graciliano Ramos. Nesta quinta-feira (23), a atração
estará em Viçosa. 

Em Quebrangulo, a peça será encenada no Centro Cultural da cidade, às 19
horas, enquanto que em Viçosa o público poderá ter acesso ao espetáculo no
Centro de Convenções, também às 19 horas.

Já na quarta-feira (22), a peça levou ao Teatro Deodoro, em Maceió, trechos da
vida e obra do aclamado autor alagoano. 

"O sentido máximo das comemorações do Bicentenário vai exatamente nesta
direção: estimular o povo alagoano a se interessar pelas coisas de Alagoas; a
se conhecer melhor através da sua história, e com isso elevar sua autoestima,
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seu amor-próprio e seu apego à terra em que nasceu ou que escolheu para
viver", afirmou o secretário de Estado da Comunicação, Enio Lins.

O público, que lotou o Teatro Deodoro e esgotou os acentos em menos de 30
minutos, conferiu o trabalho de três atores alagoanos, que se desdobraram
para apresentar dois “gracilianos” que conversam entre si, interagem e
relembram alguns capítulos marcantes da sua trajetória lidos nas cartas
encontradas por Heloísa, sua segunda esposa.

O espetáculo teatral possui trechos do historiador Silviano Santiago, assinada
pelo ator alagoano Paulo Poeta. Ao lado dele, os atores Chico de Assis e
Arilene de Castro completaram o time.

"Acredito que ao apresentar Graciliano ao público, atingimos o objetivo central
em torno das comemorações do Bicentenário, que é gerar resultados futuros,
deixando um legado às próximas gerações", disse Paulo Poeta.

A montagem conta ainda com direção cênica de Beto Leão (in memorian) e
Marco Antônio e trilha sonora de Fernando Melo, Duofel, Junior Almeida e
músicas de John Coltrane e Chopin.

Entre uma cena e outra, foram exibidos trechos dos filmes Vidas Secas e
Memórias do Cárcere, do cineasta Nelson Pereira dos Santos, e São Bernardo,
de Leon Hirszman.

Ao final do espetáculo, o elenco foi aplaudido de pé pelo público e recebeu os
cumprimentos da plateia. "A prova de que o trabalho foi aprovado estava nos
aplausos calorosos e olhos marejados da plateia no final da apresentação. Isso
é muito gratificante para nós", enfatizou Poeta.

Para alguns, a apresentação trouxe o interesse pela leitura. "O que presenciei
nesta noite me fez enxergar e despertar para um autor maravilhoso que nunca
havia lido. Vou trocar algumas horas na internet por Graciliano e sei que vou
ganhar muito com isso", enfatizou o produtor de eventos Leoni Bezerra.
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Secretário de Comunicação, Enio Lins, fala sobre a importância do escritor na agenda de comemoração aos 200
de Alagoas

Neno Canuto

Compartilhe: Facebook Twitter

Terça, 21 Março 2017 02:43

BICENTENÁRIO

Ricardo Ramos Filho e Ney
Sant'Anna abrem Semana
Graciliano Ramos em Palmeira
Hoje à noite, a programação segue em Maceió em evento no Teatro
Deodoro

Texto de Renata Arruda 

 

Em comemoração aos 200 anos de emancipação política de Alagoas, o
Governo de Alagoas promoveu na noite desta segunda-feira (20), em Palmeira
dos Índios, as palestras “Graciliano e a Literatura”, proferida por Ricardo de
Medeiros Ramos Filho, que é neto do escritor, e “Graciliano e o Cinema”, que
teve como palestrante foi Ney Sant'Anna Pereira dos Santos. O evento
aconteceu no auditório do Instituto Federal de Alagoas (Ifal).

No final da noite, foi exibido o curta “Um Ladrão” adaptação do Livro Insônia,
dirigido por Nelson Pereira dos Santos.

As atividades fazem parte da Semana Graciliano Ramos, que acontece até o dia
24 de março, nos municípios de Palmeira dos Índios, Viçosa, Quebrangulo e
Maceió. As ações fazem alusão à vida e obra do escritor alagoano.
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De acordo com o secretário de Comunicação, Enio Lins, as cidades que foram
escolhidas como palco do evento, fizeram parte da vida de Graciliano Ramos.

“Mestre Graça passou grande parte de sua vida em Palmeira dos Índios,
chegou a ser prefeito da cidade e escreveu alguns clássicos da literatura
inspirados no município. Por isso, resolvemos abrir a programação nesta
cidade“, afirmou Lins.

Na noite desta terça-feira (21), a programação será realizada em duas cidades:
Maceió e Palmeira dos Índios.

Na capital alagoana, as atividades seguem, às 19h, com a palestra: Graciliano e
a Literatura, que será proferida por Ricardo de Medeiros Ramos Filho, e às 20h
com a palestra: Graciliano e o Cinema - cujo palestrante será Ney Sant'Anna
Pereira dos Santos. Já às 20h30, ocorrerá a avant-première do curta “Um
Ladrão”, adaptação do Livro Insônia dirigida por Nelson Pereira dos Santos.

Já em Palmeira, ocorrerá a peça Graciliano um Brasileiro Alagoano – Memórias
de Heloísa, com direção de Antônio de Campos, e com artistas alagoanos
consagrados no teatro fazendo parte do elenco como Paulo Poeta, Arilene de
Castro e Chico de Assis.

PROGRAMAÇÃO

21 DE MARÇO – PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Auditório do IFAL de Palmeira dos Índios

19h – Peça Graciliano um Brasileiro Alagoano – Memórias de Heloísa

Elenco da Peça: Paulo Poeta; Arilene de Castro e Chico de Assis.

Direção Marco: Antônio de Campos

Cenografia: Alberto Leão Maia (in memorian)

22, 23 E 24 DE MARÇO – PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Exibição dos Filmes:

19h Memória do Cárcere

19h Vidas Secas

19h São Bernardo

Local: Praça da Independência

21 DE MARÇO - MACEIÓ

Teatro Deodoro

19h – Palestra: Graciliano e a Literatura - Palestrante Ricardo de Medeiros
Ramos Filho

20h – Palestra: Graciliano e o Cinema - Palestrante Ney Sant'Anna Pereira dos
Santos 20h30 – Première do Curta “Um Ladrão” adaptação do Livro Insônia –
Direção Nelson Pereira dos Santos
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Peças teatrais, exibição de filmes, e palestras vão contar com riqueza de detalhes a história do escritor que
marcou a literatura brasileira

Acervo Graciliano Ramos

Compartilhe: Facebook Twitter

Segunda, 20 Março 2017 03:00

HOMENAGEM

Semana Graciliano Ramos tem
início nesta segunda (20) com vida
e obra do Mestre Graça
Programação com peças teatrais, filmes, e palestras fazem parte das
comemorações dos 200 anos de Alagoas

Texto de Renata Arruda e Maria Barreiros 

 

As comemorações que marcam os 200 anos de emancipação política de
Alagoas não param. Ações de preservação da identidade e memória dos
alagoanos serão pauta de atividades durante a Semana Graciliano Ramos, que
acontece de 20 a 24 de março, nos municípios de Palmeira dos Índios, Viçosa,
Quebrangulo e Maceió. As atividades farão alusão à vida e obra do escritor
alagoano.

Nesta segunda-feira (20) a programação será em Palmeira dos Índios, às 19h,
com a palestra: Graciliano e a Literatura, que será proferida por Ricardo de
Medeiros Ramos Filho, no auditório do Ifal do município. O evento prossegue
às 20h desta vez com a palestra: Graciliano e o Cinema - cujo palestrante será
Ney Sant'Anna Pereira dos Santos. Já às 20h30, ocorrerá a Avant-première do
Curta “Um Ladrão” adaptação do Livro Insônia, com direção de Nelson Pereira
dos Santos.
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As cidades foram escolhidas como palco do evento, porque fizeram parte da
vida de Graciliano Ramos. Para o secretário-chefe do Gabinete Civil e
coordenador da Comissão Mista Especial do Bicentenário, Fábio Farias, o
Governo do Estado quer marcar as comemorações do Bicentenário com ações
mais profundas e duradouras.

"Por meio da Comissão Mista Especial do Bicentenário da Emancipação Política
de Alagoas, o Estado desenvolve atividades que reforçam a história, a cultura e
os avanços socioeconômicos de Alagoas realizando o seminário sobre a vida e
a obra de Graciliano Ramos. Nossa meta é estimular o autoconhecimento e o
amor próprio da população alagoana. Observamos a relevância da
contribuição da obra do mestre Graciliano na cultura literária brasileira, e com
essa Semana, pretendemos preservar a sua memória”, destacou Farias.”

Peças teatrais, exibição de filmes, e palestras vão contar com riqueza de
detalhes a história do escritor que marcou a literatura brasileira com obras
que retratam a vida do homem nordestino no sertão.

Fábio Farias, ressaltou também que a intenção do Governo do Estado é marcar
a comemoração dos 200 anos de Alagoas com algo bem maior que apenas a
lembrança do dia 16 de setembro, data da emancipação.

Graças à vivência no interior de Alagoas, Graciliano conhecia de perto a
realidade da vida no sertão, retratando-a em importantes obras, como “Vidas
Secas” e “São Bernardo”.

A programação também contará com a presença de Ricardo Ramos Filho, neto
do Mestre Graça, e do diretor de cinema, roteirista, produtor e ator Ney
Sant’Anna.

Confira abaixo a programação completa da Semana Graciliano:

PPROGRAMAÇÃO

DIA 20 DE MARÇO – PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Auditório do IFAL de Palmeira dos Índios

19h – Palestra: Graciliano e a Literatura - Palestrante Ricardo de Medeiros
Ramos Filho

20h – Palestra: Graciliano e o Cinema - Palestrante Ney Sant'Anna Pereira dos
Santos

20h30 – Avant-première do Curta “Um Ladrão”
adaptação do Livro Insônia - Direção Nelson Pereira dos
Santos

21 DE MARÇO –– PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Auditório do IFAL de Palmeira dos Índios

19h – Peça Graciliano um Brasileiro Alagoano – Memórias de Heloísa

Elenco da Peça: Paulo Poeta; Arilene de Castro e Chico de Assis.

Direção Marco: Antônio de Campos

Cenografia: Alberto Leão Maia (in memorian)



222, 23 E 24 DE MARÇO –– PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Exibição dos Filmes:

19h Memória do Cárcere

19h Vidas Secas

19h São Bernardo

Local: Praça da Independência

21 DE MARÇO - MACEIÓ

Teatro Deodoro

19h – Palestra: Graciliano e a Literatura - Palestrante Ricardo de Medeiros
Ramos Filho

20h – Palestra: Graciliano e o Cinema - Palestrante Ney Sant'Anna Pereira dos
Santos 20h30 – Première do Curta “Um Ladrão” adaptação do Livro Insônia –
Direção Nelson Pereira dos Santos

22 DE MARÇO – MACEIÓ

Teatro Deodoro

19h – Peça Graciliano um Brasileiro Alagoano – Memórias de Heloísa

Elenco da Peça: Paulo Poeta; Arilene de Castro e Chico de Assis.

Direção: Marco Antônio de Campos

Cenografia: Alberto Leão Maia (in memorian)

EXIBIÇÃO DOS FILMES – MACEIÓ

27 de março – 20h Memória do Cárcere – Cine Arte Pajuçara

28 de março – 20h Vidas Secas – Cine Arte Pajuçara

29 de março – 20h São Bernardo – Cine Arte Pajuçara

Local: Cine Arte Pajuçara

23 DE MARÇO – VIÇOSA

Centro de Convenções

19h – Peça Graciliano um Brasileiro Alagoano – Memórias de Heloísa

Elenco da Peça: Paulo Poeta; Arilene de Castro e Chico de Assis.

Direção: Marco Antônio de Campos

Cenografia: Alberto Leão Maia (in memorian)

24 DE MARÇO – QUEBRANGULO

Centro Cultural da Cidade

19h – Peça Graciliano um Brasileiro Alagoano – Memórias de Heloísa

Elenco da Peça: Paulo Poeta; Arilene de Castro e Chico de Assis.

Direção: Marco Antônio de Campos
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Filme Vidas Secas comoveu plateia no Cine Arte Pajuçara, durante exibição no Arte Pajuçara

Thiago Sampaio

Compartilhe: Facebook Twitter

Quarta, 29 Março 2017 08:35

SEMANA GRACILIANO

Vidas Secas comove plateia em
exibição de mais uma obra de
Graciliano Ramos
Programação faz parte das comemorações do Bicentenário de
Alagoas

Texto de Renata Arruda 

 

O filme Vidas Secas, de 1963, dirigido por Nelson Pereira dos Santos para a
Herbert Richers, chocou e emocionou a plateia na noite de terça-feira (28), no
Cine Arte Pajuçara.

A exibição do longa-metragem, produzido a partir de uma obra homônima do
escritor alagoano, trata da dura realidade da seca enfrentada por uma família
de retirantes buscando a sobrevivência no sertão alagoano. As filmagens da
película aconteceram no interior de Alagoas nas cidades de Minador do
Negrão e Palmeira dos Índios.

“Vidas Secas faz parte do movimento chamado Cinema Novo, que abordava
problemas sociais do Brasil e tinha que ser gravado no local exato onde a obra
se passava”, afirmou o secretário de Comunicação, Enio Lins.
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Além do ator principal interpretado por Átila Iório, e o irmão de Graciliano,
Sebastião Ramos, que fizeram parte do filme, alguns atores alagoanos fizeram
participações relevantes no longa, como Jofre Soares, que encarnou um
fazendeiro.

“O Jofre já estava aposentado da Marinha, vivia no interior tocando projetos
paralelos no teatro quando o Nelson Pereira o descobriu e aí ele iniciou uma
nova carreira como ator. Vidas Secas foi sua primeira oportunidade no cinema.
Ele também ajudou na formação do elenco, e inclusive encontrou a cadela que
interpretou “Baleia” em Palmeira dos Índios”, revela Lins.

O filme foi visto por um público que lotou as cadeiras dispostas no espaço, no
cine Art Pajuçara, até o fim da exibição, e foi uma oportunidade para quem
nunca tinha tido a oportunidade de ver Graciliano imortalizado nas telas.

“Essa foi uma ótima oportunidade de ver a obra de Graciliano no cinema, já
que eu só tinha lido alguns livros. O filme Vidas Secas é muito atual. Estou cada
vez mais encantada com a obra do escritor”, disse a estudante de literatura
Letycia Nogueira.

Durante a noite foi distribuído o “Almanaque 200”, que foi elaborado pelo
Jornal Gazeta de Alagoas em parceria com o Governo de Alagoas e mostrou, de
maneira especial, toda a programação do mês de março sobre a Semana
Graciliano.
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CClima festivo marca abertura da etapa juvenil
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Encerrando as disputas, as provas de atletismo, nos dias 28 e 29, no
Estádio Rei Pelé, no Trapiche, com 297 atletas

Foto: Valdir Rocha, José Demétrio e Ana Paula Lins

Compartilhe: Facebook Twitter

Sábado, 19 Agosto 2017 12:56

DESPORTO ESCOLAR

Mais de mil estudantes
disputam última fase
dos Jogos Estudantis
de Alagoas 2017
Abertura e competições das modalidades
coletivas terão início nesta segunda-feira (21)

TTexto de Manuella Nobre 
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A fase estadual da etapa juvenil dos Jogos Estudantis
de Alagoas (Jeal) 2017, para estudantes de 15 a 17
anos, terá início nesta segunda-feira (21), com mais
de mil atletas nas disputas, que seguem até o dia 29
de agosto. A abertura o cial será às 15h, em frente
ao CDR (Centro de desporto e recreação Professora
Cleonice de Barros Lima), no Cepa.

 

As competições também iniciam nesta segunda-feira
(21), com as modalidades coletivas, todas a partir
das 8h da manhã: futsal, com 160 atletas, e
handebol, com 168, jogam no CDR-Cepa;
basquetebol, no Pavilhão do Basquete, em Jaraguá,
com dez equipes e 100 atletas. O voleibol, com 150
participantes em 15 equipes, começa seus jogos no
ginásio da Federação Alagoana de Voleibol (FAV), na
Pajuçara, mas, a partir do dia 22, segue jogando no
CDR-Cepa.

 

Todas as modalidades coletivas de nem seus
campeões até sexta-feira (25), quando começam as
partidas das modalidades individuais, também a
partir das 8h.

 

O badminton será disputado no Ginásio do Colégio
D’Lins, no Tabuleiro; os jogos do xadrez, com 40
competidores, vão acontecer no auditório da Escola
Estadual José da Silva Correia Titara. Na Escola
Estadual Princesa Isabel, também no Cepa, teremos
o tênis de mesa, o judô e a luta olímpica. No vôlei de
praia, 23 duplas jogam na quadra da Associação do



Tribunal de Contas, no bairro do Farol. A ginástica
rítmica realiza sua competição apenas no sábado
(26), no Ginásio do Sesi – Cambona; seguida pelo
ciclismo, que acontece no domingo (27), no Cepa; e
encerrando as disputas, as provas de atletismo, nos
dias 28 e 29, no Estádio Rei Pelé, no Trapiche, com
297 atletas.    

 

PParalímpico - Nesta fase, a última para de nir o
quadro de atletas que representarão Alagoas nas
competições nacionais dos Jogos Escolares da
Juventude (JEJ), que acontecem entre setembro e
novembro, em Curitiba (etapa infantil) e Brasília
(etapa juvenil) teremos também a seletiva para as
Paralimpíadas, a serem realizadas em novembro,
em São Paulo. Na estadual, nove atletas, sendo oito
no atletismo e um na bocha, buscam alcançar os
índices para o nacional.

 

Panorama - Com um total de aproximadamente oito
mil atletas inscritos, somando todas as fases e
etapas, o Jeal 2017 registrou um acréscimo de 72%
com relação ao ano passado.

 

Para o coordenador estadual do Jeal, Henrique
Vilela, a proposta deste ano, seguindo o padrão
nacional, com a separação das disputas do infantil e
juvenil, além da divisão por fases (regional, inter-
regional e estadual), trouxe melhor rendimento.
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"Pelos números, acreditamos que a proposta deste
ano, seguindo o padrão dos Jogos Escolares da
Juventude, foi bem aceita. Mesmo com maior
logística, foi bem mais democrática e ofereceu mais
oportunidades. Esse ano, o nível técnico está
melhor, com as etapas mais disputadas,
aumentando assim a expectativa em relação à
nacional", declarou Vilela.  
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Jeal 2017 terá 14 modalidades no desporto escolar Valdir Rocha
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Sexta, 24 Fevereiro 2017 14:47

CONFIRA REGULAMENTO

Secretaria da Educação
o cializa realização dos
Jogos Estudantis de
Alagoas 2017
Regulamento completo dos jogos encontra-se
no site: www.educacao.al.gov.br.

TTexto de Manuella Nobre 

 

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) publicou
no Diário O cial do Estado desta sexta-feira (24), a
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portaria que institui o cialmente os Jogos Estudantis
de Alagoas (Jeal) 2017, desporto e paradesporto. O
regulamento completo dos jogos encontra-se no
site: www.educacao.al.gov.br.

 

De acordo com a comissão organizadora, o Jeal 2017
será realizado em duas etapas - 12 a 14 e 15 a 17
anos – estas subdivididas em três fases
classi catórias: regional, inter-regional e estadual.

 

“O Jeal é o evento mais importante do desporto
escolar no estado, além de fomentar a prática
esportiva nas escolas, serve como seletiva para a
etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude e
Paralimpíadas Escolares. Sabendo disto, tamanha é
a responsabilidade de organizar este evento, por
isto a importância de se planejar com antecedência
toda a logística operacional. A expectativa é de que
esta edição supere o número de participantes do
ano passado, bem como atenda as necessidades de
todos os envolvidos no evento”, declara Henrique
Vilela, coordenador geral do Jeal 2017.

 

MModalidades – O Jeal 2017 terá 14 modalidades no
desporto escolar – basquete, futsal, handebol,
voleibol, atletismo, badminton, ciclismo, ginástica
rítmica, judô, luta olímpica, natação, tênis de mesa,
vôlei de praia e xadrez, e no paradesporto, quatro –
atletismo, natação, bocha e vôlei sentado.

 

“As novidades deste ano são o basquete no formato
3x3, que será realizado somente na etapa estadual,
no modo exibição e não classi catório para etapa
nacional, além do badminton na etapa 15 a 17 anos,
este classi catório para a nacional”, explica
Henrique Vilela.

 

As inscrições, congressos técnicos e realizações das
etapas dos jogos estudantis de Alagoas seguirão o
calendário o cial abaixo. O cadastro das equipes
deverá ser realizado por meio de site exclusivo dos
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jogos, que estará disponível a partir do dia 03 de
março.

 

CCalendário O cial

 

ETAPA 12 A 14 ANOS

FASE INSCRIÇÃO
CONGRESSO

TECNICO
REALIZAÇÃO

REGIONAL
03 A 07 –

ABRIL
17 – ABRIL

24 A 28 -

ABRIL

INTER

REGIONAL

04 E 05 –

MAIO
09 – MAIO

15 A 20 -

MAIO

ESTADUAL
24 E 25 –

MAIO
30 – MAIO

05 A 10 -

JUNHO

 

ETAPA 15 A 17 ANOS

FASE INSCRIÇÃO
CONGRESSO

TECNICO
REALIZAÇÃO

REGIONAL
19 A 22 –

JUNHO
27 – JUNHO

03 A 08 –

JULHO

INTER

REGIONAL

18 E 19 –

JULHO
25 – JULHO 31/07 A 05/08

ESTADUAL
10 E 11 –

AGOSTO
15  - AGOSTO

21 A 26 -

AGOSTO

 

 

 



(82) 3315.3615 | (82)
3315.3620
Rua Cincinato Pinto, s/n  
Centro - CEP 57020-050 
Maceió - Alagoas

Governo do Estado de Alagoas © - 2016



Buscar

Notícias Secretarias Assessorias Diário Oficial

Clique e ouça a RRadio Agência Alagoas

 

AGÊNCIA ALAGOAS
Governo do Estado de Alagoas

Início Institucional Fotos Vídeos Newsletter Fale Conosco

Servidores do Estado doam sangue em
unidade móvel do Hemoal

Rssocialização amplia
oferta de ensino no
Complexo Penitenciário

Bicentenário:
estudantes da rede
pública estadual
conhecem obras de
Jorge de Lima

Com obras aceleradas, governo projeta
entregar Hospital da Mulher até junho de
2018

Governo entrega obras
de mobilidade urbana e
libera crédito na Grota
do Canaã

Famílias quilombolas
ampliam produção com
recursos estaduais

Alagoanos se destacam em competições
de judô, tênis e tênis de mesa

NOTÍCIAS

VIDEOS

FOTOS

Evento aconteceu no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, em Jaraguá, finalizando as festividades do
mês de abril

André Palmeira

Compartilhe: Facebook Twitter

Quarta, 26 Abril 2017 09:27

HOMENAGEM

Bicentenário: estudantes da rede
pública estadual conhecem obras
de Jorge de Lima
Palestras e exposições em homenagem ao ilustre alagoano marcaram
mais um mês de comemoração dos 200 anos de emancipação de
Alagoas; confira a programação de maio

Texto de Maria Barreiros 

 

Um dia na presença de Jorge de Lima. Foi dessa forma que dezenas de
estudantes da rede pública estadual, além de intelectuais, se sentiram, na
terça-feira (25), vivenciando o projeto do Governo do Estado, que proporciona
momentos de conhecimento, por meio de apresentações culturais, musicais,
palestras e interação, para celebrar o Bicentenário de emancipação política de
Alagoas, homenageando um ilustre alagoano a cada mês.

O evento aconteceu no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, em
Jaraguá, finalizando as festividades no mês de abril.

O projeto foi intitulado ‘Os mundos do poeta impossível’, que trouxe uma série
de encontros, palestras e exposições em homenagem ao ilustre alagoano



SSeduc e Ufal promovem
encontro para fortalecer
ensino das Ciências
Sociais

SSeduc abre inscrições
para projeto de danças
afro-alagoanas

polivalente, para o município de União dos Palmares, sua cidade natal, e
Maceió.

O poeta e jornalista Claufe Rodrigues, produtor do programa da Globo News
Literatura, foi o curador deste projeto. Rodrigues é profundo conhecedor e
pesquisador da obra do escritor alagoano. O curador garante que Jorge de
Lima foi um dos poetas mais influentes da cultura brasileira. O jornalista fez
intervenções musicais ao lado da artista carioca Mônica Montone,
interpretando as poesias de Jorge de Lima, em forma de música.

Outro momento importante, foram as palestras dos “mundos” de Jorge de
Lima. O professor doutor e historiador da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG) Leandro Garcia foi um dos destaques do evento.

Profundo conhecedor de Jorge de Lima, ele abordou diversos aspectos do
poeta alagoano no contexto da religiosidade, um dos traços de suas obras,
expressas através de cartas entre Jorge de Lima e Amoroso Lima.

A abordagem do surrealismo na poesia do polivalente escritor alagoano foi
destacada pelo professor doutor da Universidade Federal de Alagoas (Ufal)
Niraldo de Freitas.

O estudante Mateus Marcondes dos Santos, 16 anos, da rede pública estadual,
disse que se houvesse um dia de aprendizado como esses, todos os meses
seria importante para ampliar o conhecimento dos grandes alagoanos que
fizeram história no Brasil e no mundo.

“Posso dizer que esta tarde foi maravilhosa para mim. Já havia estudado um
pouco de Jorge de Lima na escola, mas aqui pude conhecer muito mais e, de
forma especial, além de conhecer outros escritores e intelectuais que estudam
sobre ele e outras pessoas importantes para a língua portuguesa. Aprendi
muito hoje. Gostaria que todo mês pudéssemos participar de um dia como
esse,” observou o estudante.
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OO que vem por aí

Como o propósito do Governo do Estado é celebrar os 200 anos de
emancipação durante todos os meses de 2017, a comissão que organiza as
comemorações já adiantou que serão quatro alagoanos homenageados em
maio:

Aurélio Buarque de Hollanda entre outras atividades ficou conhecido por ser o
autor do Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa e tornou-se membro
"imortal" da Academia Brasileira de Letras; Teotônio Vilela, o político que foi
considerado o Menestrel das Alagoas e faria 100 anos em 2017; Augusto Malta,
nascido em Alagoas, tornou-se grande fotógrafo no Rio de Janeiro, no início do
Século XX, e José Zumba, pintor popular, nascido em Santa Luzia do Norte, cuja
obra está ligada à cultura do povo alagoano e aos temas da negritude.
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Evento em homenagem a Jorge de Lima acontece em
Maceió e União dos Palmares
“Dia Jorge de Lima” será realizado nesta segunda-feira (24) e na terça (25). Tema deste ano é “Os mundos
do poeta impossível”. Evento é gratuito.

Por G1 AL
24/04/2017 08h49 · Atualizado 24/04/2017 08h49

Uma série de palestras, encontros, shows e encenações acontecem nesta segunda-feira

(24) e na terça (25) em homenagem ao poeta Alagoano Jorge de Lima. O evento nomeado

como “Dia Jorge de Lima” será realizado em Maceió, no Centro de Convenções e em União

dos Palmares, no auditório da prefeitura.

O evento que acontece desde 2014 é organizado por escritores e intelectuais admiradores

da obra de Jorge de Lima em homenagem ao poeta para que sua obra se mantenha viva

e que seu nome seja difundido para novas gerações. A entrada é gratuita.

O tema deste ano é “Os mundos do poeta impossível”, que pretende abordar a

multiplicidade do artista que além de médico e poeta, foi romancista, biógrafo, artista

plástico, ensaísta e político, tendo sido eleito em Alagoas como deputado estadual e no

Rio de Janeiro como vereador, onde chegou a presidir a Câmara Municipal.

A programação faz parte da comemoração do Bicentenário da Emancipação Política

alagoana que se estende por todo o ano de 2017. Haverá visitação às exposições

permanentes nas casas onde o poeta morou em Maceió e União dos Palmares.

Programação

24/04/2017 – União dos Palmares

10h30 - Passeio dos convidados pela cidade histórica

ALAGOAS



15h00 - Abertura do evento

15h30 - Religião: Leandro Garcia

16h15 - Romance: Maurício Melo Jr. e Carlito Lima

17h00 - Poesia: Niraldo de Farias

17h45 - Claufe Rodrigues e Mônica Montone

18h15 - Intervalo

19h00 - Performance teatral “Guerreiros de Jorge” – Chico de Assis

20h00 - Peça teatral “Nega Fulô” - José Márcio Passos

25/04/2017 – Maceió

14h00 - Abertura do evento

14h30 - Religião: Leandro Garcia

15h15 - Romance: Carlito Lima e Maurício Melo Jr.

16h00 - Poesia: Niraldo de Farias

16h45 - Apresentação musical de Claufe Rodrigues e Mônica Montone

17h15 - Intervalo

18h30 - Performance teatral “Guerreiros de Jorge” – Chico de Assis

19h30 - Peça teatral “Nega Fulô” - José Márcio Passos

20h30 - Encerramento

SAIBA MAIS

Secretaria da Cultura abre inscrições para registro de patrimônio vivo de AL



Secretaria de Cultura de Alagoas abre inscrições para concurso de prosa

  

MAIS DO G1

ALAGOAS MACEIÓ UNIÃO DOS PALMARES

Existência de recursos não declarados justi ca cassação, diz Herman Benjamin

HÁ 49 MINUTOS

Julgamento no TSE

Relator diz que houve abuso de poder na campanha de Dilma e Temer em
2014

HÁ 49 MINUTOS

Chapa Dilma-Temer

AO VIVO: relator detalha repasses a marqueteiros da campanha



Ministros discutiram preliminares nos 2 primeiros dias; agora devem votar

HÁ 36 MINUTOS

Mendes diz que 'fase Odebrecht' não tem relação com pedido inicial; relator discorda

HÁ 3 HORAS

AO VIVO

Chapa Dilma-Temer

Maioria no TSE indica voto contra manter provas da Odebrecht

HÁ 3 HORAS



Temer acompanha julgamento no gabinete, pela TV

HÁ 9 HORAS

Declarações

Índios, ditadura, tumor... Veja frases dos 3 dias de julgamento

HÁ 9 HORAS

Política

ANDREIA SADI: Temer diz a aliados que ex-ministro pediu jato à JBS
O cialmente, presidente diz que não sabia de quem era avião usado por ele e família em viagem
à Bahia.



       

VEJA MAIS

HÁ 9 HORAS

Cotas raciais

STF considera válida cota de 20% para negros em concursos
Dez ministros se manifestaram favoravelmente à lei de cotas.

HÁ 3 HORAS
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Comemorações do bicentenário de emancipação de Alagoas vai homenagear ilustres alagoanos, entre eles, o
escritor Jorge de Lima (foto)

(Foto: Divulgação)

Compartilhe: Facebook Twitter

Terça, 18 Abril 2017 18:01

BICENTENÁRIO

Governo de Alagoas homenageia
Jorge de Lima durante o mês de
abril
Projeto ‘Os mundos do poeta impossível’ traz encontros, palestras e
exposições em homenagem ao ilustre alagoano, nos dias 24 e 25, em
União dos Palmares e Maceió

Texto de Maria Barreiros 

 

As comemorações do bicentenário de emancipação política de Alagoas têm
como propósito maior deixar um legado histórico e cultural para a sociedade
alagoana. A cada mês de 2017, um filho ilustre do Estado será homenageado
pelo Governo do Estado. Em abril é a vez do escritor, médico, artista plástico,
político, poeta, romancista, tradutor e pintor, Jorge de Lima.

O Estado vai celebrar a obra de Jorge de Lima nos dias 24 e 25 deste mês, nos
municípios de União dos Palmares e Maceió, respectivamente. O projeto é
intitulado ‘Os mundos do poeta impossível’, que traz uma série de encontros,
palestras e exposições em homenagem ao ilustre alagoano polivalente. Ele é
natural do município de União dos Palmares e também está sendo
homenageado pela Prefeitura, entre os dias 17 e 23.
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De acordo com o secretário-chefe do Gabinete Civil, Fábio Farias, a comissão
especial dedicada ao bicentenário de emancipação política do Estado vem
desenvolvendo atividades importantes no sentido de reforçar a história, a
cultura e os avanços socioeconômicos de Alagoas.

“Homenagear mais um alagoano ilustre é motivo de orgulho para o Governo
do Estado. O legado de Jorge de Lima é imprescindível para reforçar os
avanços, a história e a cultura da nossa gente. Ele não poderia ficar de fora,
nesses 200 anos de festividades,” observou Farias.

O poeta e jornalista Claufe Rodrigues, produtor do programa da Globo News,
com ênfase em literatura, além de curador do projeto ‘Os mundos do poeta do
impossível – dia de Jorge de Lima’, vai gravar a próxima edição do seu
programa durante o evento em Alagoas.

Claufe Rodrigues é profundo conhecedor e pesquisador da obra do escritor
alagoano. O curador garante que Jorge de Lima foi um dos poetas mais
influentes em nossa cultura, despertando admiração de norte a sul do país
entre escritores de variadas tendências.

“Pode-se afirmar que, mesmo sendo ainda pouco conhecido do grande
público, o autor de ‘O grande circo místico’ escreveu alguns dos versos mais
populares de nossa literatura, especialmente em sua fase regionalista e nos
poemas que evocam a infância”, ressaltou Claufe Rodrigues.

UUm pouco de Jorge de Lima

Além de poemas, Jorge de Lima também escreveu romances, entre os quais
‘Calunga’ e ‘Guerra dentro do beco’, este último escrito no início dos anos 40 e
editado em 1950. Dois anos depois publica sua obra mais aclamada, ‘Invenção
de Orfeu’, epopeia em dez cantos, onde utiliza os recursos aprendidos em uma
vida inteira dedicada à literatura.

Jorge de Lima morreu em 1953, aos 60 anos, deixando como legado uma das
obras mais impressionantes não só do século XX, mas de toda a literatura
brasileira.

Confira a programação de ‘Os mundos do poeta impossível – dia de Jorge de
Lima’, além das exposições permanentes sobre a vida do ilustre alagoano.

PROGRAMAÇÃO

24/04/2017 – União dos Palmares

Locais: Auditório da Prefeitura (palestras) e Praça Brasiliano Sarmento – Praça
em frente à casa de Jorge de Lima (peças e apresentação musical)

15h00 - Abertura do evento

15h30 – O mundo de Jorge de Lima na Religião: Leandro Garcia

16h15 - O mundo de Jorge de Lima no Romance: Maurício Melo Jr. e Carlito
Lima

17h00 - O mundo de Jorge de Lima na Poesia: Niraldo de Farias

17h45 - Apresentação musical de Claufe Rodrigues e Mônica Montone

18h15 - Intervalo
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19h40 - Performance teatral ‘Guerreiros de Jorge’ – Chico de Assis

20h20 - Leitura Dramatizada ‘As Aventuras da Nêga Fulô’

Autor: Maurício de Macedo

Direção: José Márcio Passos

Elenco: José Márcio Passos, Homero Cavalcante, Diva Rodrigues, Matheus
Marin e Avaristo Martins.

225/04/2017 – Maceió

Locais: Auditório Virgilio Loureiro – Centro de Convenções de Maceió

14h00 - Abertura do evento

14h30 - O mundo de Jorge de Lima na Religião: Leandro Garcia

15h15 - O mundo de Jorge de Lima no Romance: Maurício Melo Jr. e Carlito
Lima

16h00 - O mundo de Jorge de Lima na Poesia: Niraldo de Farias

16h45 - Apresentação musical de Claufe Rodrigues e Mônica Montone

17h15 - Intervalo

18h30 - Performance teatral ‘Guerreiros de Jorge’

19h30 - Leitura Dramatizada ‘As Aventuras da Nêga Fulô’

Autor: Maurício de Macedo

Direção: José Márcio Passos

Elenco: José Márcio Passos, Homero Cavalcante, Diva Rodrigues, Matheus
Marin e Avaristo Martins.

Exposições permanentes sobre a vida de Jorge de Lima:

Casa de Jorge de Lima – Centro - União dos Palmares | 08h às 12h

Casa de Jorge de Lima – Praça do Sinimbu – Maceió | 08h às 12h
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Secretário Enio Lins e intelectuais destacaram que o legado que figuram ilustres como Jorge de Lima deixaram
é uma das funções das comemorações dos 200 anos do Bicentenário de Alagoas

André Palmeira

Compartilhe: Facebook Twitter

Terça, 25 Abril 2017 09:13

BICENTENÁRIO

Jorge de Lima é homenageado
nesta terça em Maceió; poeta
também foi tema em União dos
Palmares
Comemorações de abril dos 200 anos de emancipação política de
Alagoas iniciaram-se na segunda; projeto traz encontros, palestras e
exposições sobre o ilustre alagoano

Texto de Maria Barreiros 

 

Mais de 200 estudantes e professores, além de artistas, escritores, intelectuais
e autoridades participaram da abertura das comemorações do bicentenário de
emancipação de Alagoas do mês de abril que homenageia o ilustre poeta
alagoano Jorge de Lima. O evento aconteceu na segunda-feira (24), no
auditório da Prefeitura de União dos Palmares, a cidade natal do
homenageado, com uma série de palestras sobre o poeta. As festividades
seguiram até à noite com apresentações musicais e peças, em frente à praça
que leva seu nome. A mesma programação acontece nesta terça-feira (25), em
Maceió, no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, no Jaraguá, a partir
das 14h.



SSeduc e Ufal promovem
encontro para fortalecer
ensino das Ciências
Sociais

SSeduc abre inscrições
para projeto de danças
afro-alagoanas

O projeto é intitulado ‘Os mundos do poeta impossível’, que traz uma série de
encontros, palestras e exposições em homenagem ao ilustre alagoano
polivalente.  De acordo com o secretário de Estado da Comunicação, Enio Lins,
homenagear os ilustres alagoanos, prestigiando os municípios que fizeram
parte de suas vidas, difundindo os legados que eles deixaram, é uma das
funções das comemorações dos 200 anos de emancipação de Alagoas.

“Uma das determinações do governador Renan Filho é que as cidades
alagoanas sejam prestigiadas pela Agenda do Bicentenário, em função dos
fatos históricos ocorridos em cada uma delas ou por conta das personalidades
destacadas nascidas ou ligadas a cada município. Assim, a programação
dedicada a Jorge de Lima foi iniciada, com muito sucesso, em União dos
Palmares”, destacou.

O poeta e jornalista Claufe Rodrigues, produtor do programa da Globo News
Literatura, é o curador deste projeto e está encantado de participar das
comemorações, que neste mês destaca Jorge de Lima.  Claufe Rodrigues é
profundo conhecedor e pesquisador da obra do escritor alagoano. O curador
garante que Jorge de Lima foi um dos poetas mais influentes da cultura
brasileira, despertando admiração de Norte a Sul do país entre escritores de
variadas tendências.

“Para mim, essa grande homenagem a Jorge de Lima me toca muito, porque
ele foi o poeta que me transformou, que me apontou os caminhos. Desde
então, eu passei a admirá-lo profundamente, a divulgar a obra dele e agora
culmina com esse dia de Jorge de Lima, em União dos Palmares, cidade natal
dele. E isso é muito emocionante. Tivemos a oportunidade de conhecer
lugares como a Serra da Barriga, o Quilombo dos Palmares e outros locais que
o influenciaram. Está sendo fantástico. Nesta terça estaremos repetindo as
atrações em Maceió,” ressaltou o jornalista.

UUm pouco de Jorge de Lima

Além de poemas, Jorge de Lima também escreveu romances, entre os quais
‘Calunga’ e ‘Guerra dentro do Beco’, este último escrito no início dos anos 40 e
editado em 1950. Dois anos depois, publica sua obra mais aclamada, ‘Invenção
de Orfeu’, epopeia em dez cantos, onde utiliza os recursos aprendidos em uma
vida inteira dedicada à literatura.

Jorge de Lima morreu em 1953, aos 60 anos, deixando como legado uma das
obras mais impressionantes não só do século XX, mas de toda a literatura



brasileira.

Confira a programação de ‘Os mundos do poeta impossível – dia de Jorge de
Lima’, além das exposições permanentes sobre a vida do ilustre alagoano.

PPROGRAMAÇÃO

25/04/2017 – Maceió

Locais: Auditório Virgilio Loureiro – Centro de Convenções de Maceió

14h00 - Abertura do evento

14h30 - O mundo de Jorge de Lima na Religião: Leandro Garcia

15h15 - O mundo de Jorge de Lima no Romance: Maurício Melo Jr. e Carlito
Lima

16h00 - O mundo de Jorge de Lima na Poesia: Niraldo de Farias

16h45 - Apresentação musical de Claufe Rodrigues e Mônica Montone

17h15 - Intervalo

18h30 - Performance teatral ‘Guerreiros de Jorge’

19h30 - Leitura Dramatizada ‘As Aventuras da Nêga Fulô’

Autor: Maurício de Macedo

Direção: José Márcio Passos

Elenco: José Márcio Passos, Homero Cavalcante, Diva Rodrigues, Matheus
Marin e Avaristo Martins.

Exposições permanentes sobre a vida de Jorge de Lima:

Casa de Jorge de Lima – Centro - União dos Palmares | 08h às 12h

Casa de Jorge de Lima – Praça do Sinimbu – Maceió | 08h às 12h
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Blog | Blog do Dresch
 

Os mundos do poeta impossível
(http://www.tribunahoje.com/blog/14895/blog-do-dresch/2017/04/21/os-
mundos-do-poeta-impossivel.html)
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Últimas Notícias

     

No Senado, Renan destaca redução nos índices de violência em Alagoas

  
     

Marx Beltrão pede mais recursos para o turismo

     

O cina capacita pro ssionais para noti car violência contra idosos

 
     

Polícia Civil procura jovem desaparecida em 28 de maio no Clima Bom II
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Portal Alagoas 200 anos é lançado durante café da manhã com
imprensa





Estado lança portal para celebrar o bicentenário de Alagoas
Alagoas 200 anos foi laçado no Palácio República dos Palmares. Objetivo é disponibilizar acervo 100%
digitalizado sobre a história do Estado.

Por G1 AL
11/05/2017 10h23 · Atualizado há 1 hora

Estado lança portal 200, em comemoração ao bicentenário de Alagoas (Foto: Ascom/Secom)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ALAGOAS



Em comemoração ao bicentenário de emancipação política do estado, foi lançado nesta

quinta-feira (11) o Portal Alagoas 200 anos. O objetivo é disponibilizar um acervo 100%

digitalizado com o maior número possível de informações sobre a história do estado. A

solenidade de lançamento ocorreu no Palácio Republica dos Palmares, no centro de

Maceió.

“O intuito é disponibilizar ao público, com ênfase nos pesquisadores, sejam eles do ensino

fundamental, ou da Universidade, informações sobre a história, curiosidades e fatos de

Alagoas, a partir da visão de uma Alagoas contemporânea", explica o secretário de

comunicação Ênio Lins.

O secretário disse ainda que há uma comissão do bicentenário que trabalha para

alimentar o portal com histórias marcantes durante esse período.

"Essas informações que estão no portal são apenas o início. Ele nunca estará totalmente

pronto, pois queremos alimentá-lo rotineiramente com descobertas acerca do nosso

Estado,” diz.

Lins informou ainda que o portal conta com informações inéditas do centenário de morte

de Delmiro Gouveia, que remete à história do Brasil, além de pesquisas sobre as

escavações de uma sinagoga, do período holandês, no município de Penedo, que vêm

sendo realizadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

SAIBA MAIS



Atendimento é suspenso em postos do Detran em Maceió e no interior do estado

Motociclista é preso embriagado após colidir contra viatura da PM no Clima Bom

 

MAIS DO G1

ALAGOAS MACEIÓ

Lava Jato

Fachin derruba sigilo da delação de João Santana e Mônica Moura
Preso na Lava Jato, casal de marqueteiros do PT foi solto após delação premiada. Eles são
suspeitos de ter recebido dinheiro de caixa 2.

HÁ 2 HORAS

Audiência em Curitiba

Lula e Moro aparecem cara a cara em novos vídeos de depoimento;
ASSISTA
Ex-presidente prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro ontem.

HÁ 2 HORAS



Ex-presidente é réu em outros 4 processos; veja as acusações

HÁ 14 HORAS

Próximos passos

Após depoimento de Lula, processo sobre triplex chega à fase nal

HÁ 14 HORAS

ESPECIAL PUBLICITÁRIO

Conheça a nova coleção de
Rommanel e escolha seu estilo

Vídeos

ÍNTEGRA do depoimento de Lula a Moro ponto a ponto



VÍDEO 1: Moro diz não ter 'desavença pessoal' com Lula

HÁ 17 HORAS

VÍDEO 3: Lula ironiza PowerPoint de Dallagnol

HÁ 17 HORAS

VÍDEO 6: Ex-presidente pede devolução dos iPads dos netos

HÁ 17 HORAS

HÁ 17 HORAS

30 min

Depoimento a Moro

Lula se contradiz sobre relação entre Duque e ex-tesoureiro do PT



Lula negou ser dono de triplex, ter mandado destruir provas e saber de desvios na estatal

HÁ 6 HORAS

CRIS LÔBO: O encontro entre Lula e Duque

HÁ 6 HORAS

Imprensa internacional destaca encontro cara a cara

HÁ 3 MINUTOS

HÁ 6 HORAS

14 min

Quem é quem

Além de Lula e Moro, quem mais acompanhou depoimento?

HÁ 3 MINUTOS

MATHEUS LEITÃO: Os objetivos de Lula no depoimento

Análises

GUROVITZ: Lula usou depoimento para iniciar campanha

HÁ 6 HORAS



HÁ 6 HORAS

CAMAROTTI: Por que Lula e Duque se encontraram?

HÁ 6 HORAS

CRISTIANA LÔBO: relato de encontro complica Lula

HÁ 6 HORAS

Saúde

Governo declara m da situação de emergência por zika e microcefalia
Estado foi decretado em novembro de 2015, quando casos de microcefalia aumentaram no
Nordeste.

HÁ 2 HORAS

Luto

Viúva diz que teve premonição antes da morte de Nelson Xavier
Corpo do ator é velado no Rio e deve ser cremado no m do dia.
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NOTÍCIAS

Gestores estaduais apresentam o portal a jornalistas como mais um marco
da celebração do bicentenário de emancipação

Adaílson Calheiros

Quinta, 11 Maio 2017 20:50

BICENTENÁRIO

Marco: Portal Alagoas
200 anos é lançado
durante café da manhã
com imprensa
Internautas terão mais uma ferramenta de
acesso à história, cultura, educação e arte
alagoana pelo endereço www.alagoas200.com.br

(/media/k2/items/cache/0f4f3d9b01e664b52ec241da315f1972_XL.jpg)

TTexto de Maria Barreiros 



boca-da-

mata-nesta-

sexta-feira-

27)

Gabinete Civil
leva Dia D Governo Presente para
Boca da Mata nesta sexta-feira (27)
(/noticia/item/1854-gabinete-civil-
leva-dia-d-governo-presente-para-
boca-da-mata-nesta-sexta-feira-27)
 

 

O Governo do Estado, por meio das secretarias do
Gabinete Civil, da Comunicação e da Cultura, reuniu
representantes da imprensa e veículos de
comunicação alagoanos nesta quinta-feira (11), para o
lançamento do Portal Alagoas 200 Anos, no Museu
Palácio Floriano Peixoto, Centro.

Durante o café da manhã, os gestores estaduais
conversaram com os jornalistas e explicaram a
importância de mais um marco da celebração do
bicentenário de emancipação, que será deixado como
legado para a população. O endereço do portal
é www.alagoas200.com.br
(http://www.alagoas200.com.br/).

De acordo com o secretário-chefe do Gabinete Civil,
Fábio Farias, o portal é um instrumento fundamental
para que a sociedade, especialmente os jovens,
conheça um pouco da história de Alagoas, de uma
forma moderna e interativa.

“O portal, antes de tudo, será um instrumento de
pesquisa para os jovens e estudantes, em todas as
esferas. Ao nal de todas as comemorações do
bicentenário, a ferramenta continuará sendo
alimentada como um legado de educação do nosso
povo, para que, democraticamente, todos participem e
tenham acesso. Por isso, precisamos muito da
imprensa, para que seja divulgado esse portal e todos
conheçam efetivamente o conteúdo do site. Um
exemplo, é que vamos receber informações de
colaboradores, que tinham dados da história e cultura
de Alagoas inéditos e, agora, serão compartilhados no
portal," ressaltou Fábio Farias.

Para o secretário de Estado da Comunicação, Enio Lins,
o portal tem a missão de coletar, aprofundar e divulgar
informações sobre o Estado. "Falar sobre nosso povo,
história, a cultura, os saberes e sabores, as cores, as
melodias, as letras em prosa e verso, as artes todas,
todos os tons de Alagoas."

A secretária de Estado da Cultura, Melina Freitas,
observou que o lançamento do portal é mais um
marco para o ano do bicentenário alagoano. "Desde a
virada do ano estamos realizando atividades em
comemoração ao bicentenário. Começamos com o
Show dos 200 Anos, depois o carnaval. Também
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lançamos editais alusivos à emancipação política de
Alagoas, a m de marcar este ano tão especial para
todos os alagoanos e envolver nossa comunidade no
sentimento de pertencimento cultural. Com a
lançamento do portal, estamos colocando à disposição
da sociedade toda a programação e informações, para
que todos possam acompanhar tudo que o Governo
de Alagoas tem preparado para celebrar esta data,"

nalizou a secretária.
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Governo do Estado lança portal em comemoração aos
200 anos de Alagoas
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Alfabetizandos de AL se formam em
programa nacional nesta quinta

Agricultura fará
distribuição de mudas
de coco

Secretaria da Mulher e
Direitos Humanos
promove ações na
Grota do Pau D’arco

Renan Filho instala Força Tarefa de
Segurança em Penedo

Pequenos produtores
são beneficiados com a
entrega de mais de 100
toneladas de grãos

Governador Renan Filho
instala Força Tarefa em
Arapiraca

Seris investe na formação de acadêmica e
profissional de alunos da Uncisal
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Secretário de Estado da Comunicação, Enio Lins, ressalta que lançamento de portal é mais um marco dentro
das comemorações do 200 anos de Alagoas, viabilizando ao público acervo 100% digitalizado

André Palmeira

Compartilhe: Facebook Twitter

Quarta, 10 Maio 2017 09:43

ALAGOAS BICENTENÁRIO

Portal Alagoas 200 anos será
lançado em café da manhã para
imprensa nesta quinta-feira
Governo divulga mais um marco das comemorações do bicentenário
de emancipação; evento acontece no Museu Palácio Floriano Peixoto,
às 8h30

Texto de Maria Barreiros 

 

O Governo de Alagoas segue com diversas ações relativas às comemorações
do bicentenário de emancipação política do Estado. Nesta quinta-feira (11), o
Gabinete Civil e os secretários das pastas envolvidas convidam a imprensa
para um café da manhã no Museu Palácio Floriano Peixoto, às 8h30, com o
propósito de lançar o Portal Alagoas 200 anos.

Segundo o secretário de Estado da Comunicação, Enio Lins, o lançamento do
portal é mais um marco dentro das comemorações do 200 anos de Alagoas
emancipada, viabilizando um acervo 100% digitalizado.

“Lançaremos o Portal Alagoas 200 anos, com o intuito de disponibilizar ao
público, com ênfase nos pesquisadores, sejam eles do ensino fundamental, ou
da Universidade, o maior número possível de informações sobre a história,
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PProcon Alagoas discute
preço dos combustíveis
na Câmara de
Vereadores de Maceió

AAtividades do Projeto
Na Base do Esporte
iniciam na segunda-
feira (15)

curiosidades e fatos de Alagoas, a partir da visão de uma Alagoas
contemporânea. Aqui será o início da alimentação do site e ele nunca estará
totalmente pronto, pois queremos alimentá-lo rotineiramente com
descobertas acerca do nosso Estado,” ressaltou o secretário de Comunicação,
ratificando a importância da presença da imprensa neste evento.

Informações inéditas do centenário de morte de Delmiro Gouveia, que remete
à história do Brasil, estarão no portal, além de pesquisas sobre as escavações
de uma sinagoga, do período holandês, no município de Penedo, que vêm
sendo realizadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN) e vai fornecer dados inéditos através do portal.
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Professores participam de cerimônia de
conclusão do curso do Papel no Varal
Escola

Fórum Estadual de
Turismo discute
demandas do segmento
nesta terça-feira (23)

Educação prisional ganha destaque em
comunidade acadêmica da Ufal

Governo de Alagoas leva ações de
educação e segurança para Cajueiro e
Viçosa

Governador entrega
escola de tempo
integral em Murici

Governador assina
ordem de serviços do
CISP de Viçosa

Estudantes alagoanos participam da
Olimpíada de Astronomia e Astronáutica

NOTÍCIAS

VIDEOS

FOTOS

Projeto Chá de Memória é uma das ações que fazem parte da programação mensal das comemorações dos
200 anos de emancipação política de Alagoas

Divulgação

Compartilhe: Facebook Twitter

Terça, 16 Maio 2017 09:15

BICENTENÁRIO

Chá de Memória de maio traz
palestra de antropóloga Luitgarde
Barros
Evento acontece nesta sexta-feira (19), no Arquivo Público de Alagoas
e faz parte das comemorações dos 200 anos de emancipação do
Estado

Texto de Maria Barreiros 

 

O projeto Chá de Memória é uma das ações que fazem parte da programação
mensal das comemorações dos 200 anos de emancipação política do Estado. A
convidada do mês de maio é uma renomada antropóloga e professora-
doutora alagoana. Trata-se de Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros, natural do
município de Santana do Ipanema. Esta edição do projeto acontecerá na sexta-
feira (19), no Arquivo Público de Alagoas (APA), no bairro Jaraguá, às 16h.
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FFórum Estadual de
Turismo discute
demandas do segmento

BBombeiros de Alagoas
iniciam Curso de
Socorrista de Resgate
2017

Possibilitar a aproximação entre a história e a atualidade, o passado e o
presente é o propósito do Projeto Chá de Memória, promovido pelo Gabinete
Civil, por meio do Arquivo Público de Alagoas. Durante a edição de maio, a
professora Luitgarde Barros falará sobre as personalidades importantes de
Alagoas, no contexto da história do Brasil.

Luitgarde é uma das principais intelectuais femininas na atualidade. Segundo o
secretário de Estado da Comunicação, Enio Lins, ela ganhou projeção nacional
e internacional através de seus estudos.

“Como ela está passando umas semanas em Alagoas, finalizando aulas de
mestrado na Uneal [Universidade Estadual de Alagoas], o Chá de Memória não
poderia deixar de convidá-la para proferir uma palestra especial para os 200
anos de emancipação política do nosso estado, que vai tratar das
personalidades de Alagoas que fizeram parte da história do Brasil,” observa
Lins, frisando que a antropóloga vai apresentar uma relação das
personalidades alagoanas, que influenciaram na história do Brasil, mas
também fará uma avaliação do papel de cada uma delas.

A antropóloga também tem agenda em outras datas. Em Palmeira dos Índios,
no dia 23 de maio; em Delmiro Gouveia, no dia 26 de maio; no Cesmac-Maceió,
dia 30. Para mais mais informações, o contato é 3315-2034.

Quem é Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros

A antropóloga alagoana Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros nasceu 1941 e faz
parte da geração de estudantes universitários formados durante a ditadura
militar. Em um contexto político e social de efervescência, os estudos
acadêmicos eram vistos por muitos alunos como parte da militância política.
Sem fugir à “regra”, ela se dedicou aos estudos do universo social e cultural,
enfatizando o sertão nordestino, que remonta às suas origens e busca
entender os movimentos insurgentes dos sertanejos.

Sob a orientação da professora-doutora Josildeth Gomes Consorte, a
antropóloga defendeu a tese em 1997 pela Pontifícia Universidade Católica
(PUC-SP). A tese recebeu o título de “A Derradeira Gesta: Lampião e Nazarenos
Guerreando no Sertão” e foi publicada em 2000, pela editora Mauad.
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Preços bem abaixo das livrarias.

Compre agora!

Obra Completa
- 3 Volumes

R$40,00

Obra
Completa
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História da
Literatura Ocidental
Vol. 1
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GALERIA DE IMAGENS 1 imagem

Palestra sobre Alagoanidades
As contribuições de Alagoanos para a cultura do Estado de Alagoas

22/05/2017 às 12h01

A Faculdade Cesmac do Sertão recebe amanhã, 23/05, a Drª. Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros para proferir a
palestra: Alagoanidades, as contribuições de Alagoanos para a cultura do Estado de Alagoas.

O auditório da Faculdade estará aberto à toda comunidade acadêmica para receber a palestrante que é Antropóloga
com Doutorado e Mestrado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1997 e 1980);
Pós-doutorado em Ciência da Literatura pela UFRJ (2008); Pós-doutorado em Antropologia pela UNICAMP (1999);
Bacharelado e Licenciatura em Ciências Sociais - Universidade Federal do Rio de Janeiro (1968); graduação em
Fisioterapia - Escola de Reabilitação do Rio de Janeiro (1966).

Atualmente é Líder do Grupo de Pesquisa "Pensamento Social: Memória, Espaço Urbano e Cultura" CNPQ/UERJ.Tem
experiência na área de Antropologia, com ênfase nos temas: pensamento social brasileiro; catolicismo popular;
antropologia da violência; antropologia da literatura; memória e história oral; movimentos sociais - antropologia
política. Autora dos livros: "Pelos Sertões do Nordeste"; Juazeiro do Padre Cícero A Terra da Mãe de Deus; Arthur
Ramos e as Dinâmicas Sociais de Seu Tempo; A Derradeira Gesta: Lampião e Nazarenos Guerreando no Sertão e
Nelson Werneck Sodré: um perfil intelectual.

Organizadora e co-organizadora de livros sobre Octávio Brandão, Nise da Silveira, Guerra-Peixe, memória e história
oral dos bairros portuários do Rio de Janeiro; Arthur Ramos; Padre Cícero e Nelson Werneck Sodré. Escreveu mais de
uma centena de capítulos de livros e artigos em periódicos e jornais, no Brasil e no exterior.

O evento é promovido pela Pró-Reitoria Adjunta de Extensão e Ação Comunitária e faz parte das comemorações dos
200 anos da emancipação de Alagoas.

Início Notícias Palestra sobre Alagoanidades/ /
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CESMAC

Rua Cônego Machado, 918, Farol CEP: 57051-160, Maceió, Alagoas

(82) 3215.5000

OUTRAS NOTÍCIAS

Projeto Crescer recebe doações
09/06/2017

Roupas, agasalhos e calçados foram recebidos no Projeto Crescer

Cesmac participa do XXXVII Congresso Norte-Nordeste de Cardiologia
09/06/2017

Estudantes do Cesmac apresentam seus trabalhos no Congresso



ÚLTIMAS NOTÍCIAS

EM DELMIRO

COLUNISTAS

Em junho, Centro de Reabilitação
de Delmiro Gouveia já realizou
mais de 348 atendimentos

Palestras promovem a formação
continuada para professores das
séries iniciais.

Em Delmiro Gouveia, Eletrobras
realiza manutenção de rede
elétrica nesta terça-feira (06) Em junho, Centro de Reabilitação

de...
Palestras promovem a formação
conti...

Em Delmiro Gouveia, Eletrobras
real...

Postagens Relacionadas

Delmiro Gouveia recebe atividades dos 200 anos de Alagoas
nesta sexta-feira (26)

       

              
             

               
     

                 
                

               
                

               
       

 

   

 

  

;  

APOIO | PUBLICIDADE

             

CAPA MAIS RECENTES NOSSOS COLUNISTAS REDES SOCIAIS MUSICATELIÊ

Esta cidade

Automutilação: Alívio para o
sofrimento psíquico

Maternidade e seus desa os
psicológicos
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ProUni já tem mais de 300 mil
inscritos; prazo encerra hoje

Inscrições para o ProUni do
segundo semestre terminam
amanhã

Chuva: ministro da Educação vem a
AL liberar recursos para escolas
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TOP 3 SEMANAL (MAIS LIDOS)

Alagoas é campeão na queda de mortes, mas

lidera homicídios de jovens e negros

Alagoas se destacou como o estado que
mais reduziu a taxa de homicídios entre
2014 e 2015. O percentual caiu 16,6%
neste período, con...

Nota de utilidade pública: documentos

pessoais encontrados durante o Forrogaço

Documentos pessoais foram encontrados
durante os três dias de Forrogaço na

Água Branca Alagoas Anderson

Colunistas Crítica Delmiro

Delmiro Gouveia Diversão Diverso

Educação Mundo New

Olho D`água do Casado Política

Saúde Ufal

MAIS SOBRE OS ASSUNTOS MENU DE ARQUIVOS
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cidade de Piranhas, dentre eles estão:
Carteira Nacional de ...

Caixa abre seleção para estágio com vagas

para Alagoas

A Caixa Econômica Federal realiza dois
processos seletivos simplificados
destinados exclusivamente ao
preenchimento de vagas de estágio...
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Personalidades alagoanas que se destacaram na
história do Brasil é tema de palestra de Luitgarde no
Chá de Memória
A professora Luitgarde, natural de Santana do Ipanema, é uma das principais intelectuais femininas na atualidade.

    

O projeto Chá de Memória é uma das ações que faz parte da programação mensal das comemorações dos 200 anos de
emancipação política do Estado. A convidada do mês de maio é uma renomada antropóloga e professora-doutora alagoana. Trata-
se de Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros, natural do município de Santana do Ipanema. Esta edição do projeto acontecerá na sexta-
feira (19), no Arquivo Público de Alagoas (APA), no bairro Jaraguá, às 16h.

Possibilitar a aproximação entre a história e a atualidade, o passado e o presente é o propósito do Projeto Chá de Memória,
promovido pelo Gabinete Civil, por meio do Arquivo Público de Alagoas. Durante a edição de maio, a professora Luitgarde Barros
falará sobre as personalidades importantes de Alagoas, no contexto da história do Brasil.

A professora Luitgarde é uma das principais intelectuais femininas na atualidade. Segundo o secretário de Estado da Comunicação,
Enio Lins, ela ganhou projeção nacional e internacional, através de seus estudos.

“Como ela está passando umas semanas em Alagoas, finalizando aulas de mestrado na Uneal [Universidade Estadual de Alagoas], o
Chá de Memória não poderia deixar de convidá-la para proferir uma palestra especial para os 200 anos de emancipação política do
nosso estado, que vai tratar das personalidades de Alagoas que fizeram parte da história do Brasil,” observa Enio Lins, frisando que a
antropóloga vai apresentar uma relação das personalidades alagoanas, que influenciaram na história do Brasil, mas também fará
uma avaliação do papel de cada uma delas.

Quem é Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros

A antropóloga alagoana Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros, nasceu 1941 e faz parte da geração de estudantes universitários
formados Ditadura Militar. Em um contexto político e social de efervescência, os estudos acadêmicos eram vistos por muitos alunos
como parte da militância política. Sem fugir à “regra”, ela se dedicou aos estudos do universo social e cultural, enfatizando o sertão
nordestino, que remonta às suas origens e busca entender os movimentos insurgentes dos sertanejos.

Sob a orientação da Profª. Drª. Josildeth Gomes Consorte, a antropóloga, defendeu a tese em 1997, pela Pontifícia Universidade
Católica (PUC-SP). A tese recebeu o título de “A Derradeira Gesta: Lampião e Nazarenos Guerreando no Sertão” e foi publicada em
2000, pela editora Mauad.
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Lampião - 70 anos da morte de Lampião - Programa Ans…

FGF TV - Programa DESTAQUE 29/04/2012
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Início Institucional Fotos Vídeos Newsletter Fale Conosco

Saúde financeira da Casal permite
investimento de R$ 100 milhões em um
ano

Amálgama é a nova
exposição do Café da
Linda, no Teatro
Deodoro

Fim de semana em
Alagoas tem previsão de
chuvas passageiras

Governador e presidente da Caixa
entregam casas no Pilar

#SomosTodosAlagoas

Renan Filho garante R$
12 milhões para ajudar
vítimas das chuvas em
Alagoas

NOTÍCIAS

VIDEOS

Programação de lançamento do livro sobre o centenário do Menestrel das Alagoas fez parte das celebrações
dos 200 anos de emancipação política de Alagoas e contou com várias personalidades

Edilson Omena

Compartilhe: Facebook Twitter

Segunda, 29 Maio 2017 09:44

AO MENESTREL DAS ALAGOAS

Centenário de Teotônio Vilela é
comemorado com lançamento de
livro
Programação fez parte das celebrações dos 200 anos de emancipação
política do Estado

Texto de Renata Arruda 

 

Em continuidade às comemorações relativas aos 200 anos de emancipação
política de Alagoas, o Governo de Alagoas promoveu, no domingo (28), o
lançamento do livro ‘Senhor República’, de autoria do jornalista Carlos Marchi,
e a obliteração, pelos Correios, de um selo comemorativo, que marcam o
centenário de nascimento do senador Teotônio Vilela.

Para o secretário de Estado da Comunicação, Enio Lins, incluir o Menestrel das
Alagoas nas programações do bicentenário reafirma o reconhecimento de sua
alagoanidade e de sua luta pela redemocratização no Brasil.



MMinistro da Educação libera R$ 18
milhões para recuperação de escolas em
Alagoas

Campanha de
Vacinação contra a
Influenza termina nesta
sexta (9)

Empresa japonesa vai
investir na cultura de
sorgo em Alagoas

FOTOS"Nos sentimos honrados por poder incorporar um personagem tão rico à
alagoanidade na agenda do bicentenário. É uma grande figura ética da política
brasileira e nos serve de exemplo até hoje", afirmou Lins.

O evento contou com a presença de diversas personalidades na sede da
Fundação Teotônio Vilela, no bairro do Jaraguá, em Maceió.

Durante a solenidade, representantes dos Correios entregaram os primeiros
selos aos filhos do Menestrel Janice Vilela, presidente da Fundação; Teotonio
Vilela Filho, ex-governador de Alagoas, Elias Vilela e Maria Helena Vilela, aos
netos Pedro Vilela, deputado federal, Teotonio Vilela Neto, Arthur e Matheus
Vilela, a Enio Lins, secretário de Estado da Comunicação, e ao ex-secretário do
Gabinete Civil Álvaro Machado.

"Teotônio saiu da Viçosa e se tornou o Dom Quixote do Brasil, pregando paz e
liberdade, escrevendo grande parte da história democrática do Brasil", afirmou
a presidente da Fundação, Janice Vilela.

O livro ‘Senhor República’ pode ser encontrado nas livrarias Leitura de todo o
Brasil.



"Teotonio se foi, mas ele é como um rio. Suas ideias estão vivas e correm.
Estamos aqui para também disseminar suas ideias para todo o Brasil",
enfatizou Marchi, autor do livro.

A empresa de publicidade Chama doou a arte para o selo; a gráfica Jaraguá
presenteou a fundação com marcas-livros, contendo as artes do centenário e
dos 200 anos de Alagoas, e a Paz Comunicação criou a logomarca dos 100
anos do velho Menestrel.

De acordo com Janice Vilela, a fundação vai continuar preservando e
divulgando a trajetória política de Teotônio Vilela, nascido em Viçosa, em 28
de maio de 1917. O senador faleceu em 27 de novembro de 1983, vítima de
câncer.
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SPP realiza operação para combater
criminalidade em Maceió

Estado apresenta
estudos de viabilidade
de PPPs para
esgotamento sanitário
de Maceió

População de
Quebrangulo participa
de ações de prevenção
à violência

Governo de Alagoas leva ações de
educação e segurança para Cajueiro e
Viçosa

Governador entrega
escola de tempo
integral em Murici

Governador assina
ordem de serviços do
CISP de Viçosa

Estado apresenta estudos de viabilidade
de PPPs para esgotamento sanitário de
Maceió

NOTÍCIAS

VIDEOS

FOTOS

Compartilhe: Facebook Twitter

Quarta, 24 Maio 2017 16:46

ALAGOAS 200 ANOS

Livro e selo celebram centenário
de Teotônio Vilela
Centenário do Menestrel das Alagoas também faz parte da
programação dos 200 anos de emancipação política do Estado

Texto de Eliane Aquino 

 

O lançamento do livro ‘Senhor República’, de autoria do jornalista Carlos
Marchi, e a obliteração, pelos Correios, de um selo comemorativo, marcam o
centenário de nascimento do senador Teotônio Vilela, no próximo dia 28, a
partir das 14h, na sede da Fundação Teotônio Vilela, em Jaraguá.

O centenário do Menestrel das Alagoas também faz parte da programação dos
200 anos de emancipação política do Estado.

Segundo a presidente da fundação, Janice Vilela, a celebração desse ano
reafirma o ideário do velho senador e a imortalidade de sua passagem pela
luta da redemocratização no Brasil.

“É de Teotônio Vilela a sinalização da esperança pela redemocratização do país
nos anos difíceis em que a ditadura militar prendia, torturava e matava jovens
e trabalhadores que ousavam exigir o direito da liberdade de expressão
política”, enfatiza Janice.

“A história de Teotônio volta a ser contada, dessa vez por Marchi, onde se
destaca a postura patriótica e a coragem cívica de um político que varou o país
em busca da liberdade para todos”, destaca Janice Vilela, expressando seus
agradecimentos ao Governo do Estado por incluir na programação do
centenário nos 200 anos de Alagoas; aos Correios, ao jornalista Carlos Marchi
e à Editora Record.

“Muitos se juntam a nós na celebração a Teotônio”, diz ela, citando ainda a
empresa de publicidade Chama, que doou a arte para o selo, e à gráfica
Jaraguá, que presenteou a fundação com marcas-livros, contendo as artes do
centenário e dos 200 anos de Alagoas, assim como a Paz Comunicação, que
criou a logomarca dos cem anos do velho senador.

A fundação vai continuar preservando e divulgando a trajetória política de
Teotônio Vilela, nascido na Viçosa, em 28 de maio de 1917, garante Janice. O
senador faleceu em 27 de novembro de 1983, vítima de câncer.
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à violência

SSedetur comemora Dia
da Indústria com
resultados em reunião
na Fiea



   

     

          
  

              
 

     

     
      

   
      
   

   
     

      
     

     
    

    
    

          
           

          
        

           
          

          
  

               
               

             

               
              

             

                 
                 
                 



                   
     

 
    

          
              
          
         

           
          

  

               
                 

              
                

 

                 
                

             
                 
                 

                 
               

               
              
                 

                 
                 

     

  

      
       

     
      

           
        

          
            

               
               

               
                 

            
            

             
           

                  
            
           

             

                
                  

                 
                 
               

               



            
                   

               
                

  

            

                 
            

                
              

                
                  

              
                 

                
                  

               
                

              
              

               
            

 

   

   

 

              

 

 





   

     

          
 

             
         

  

     
      

   
      
   

   
     

      
     

     
     

   
    

         
  

            
          

             
         

        
  

               
                 

             

                 
                 
             

    

     
    

     

 

     
            
          

        
  

           
               
     

                  
             

                
      



              
               
           

               
                 

      

    
   

   

          
          

            
    

           
         

       

                
              

                
              
             

               
             

  

 

 





Vestido Jeans Alca

R$ 169

Short Alto Jeans Escuro

R$ 239

Vestido Midi Danca Das Cores

R$ 298



  

* *

R$ 239 R$ 249 R$ 239
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Veja!
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Veja!
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NOTÍCIASSexta, 30 Junho 2017 15:56

AGENDA 200 ANOS

Jornalista Enio Lins é o
convidado do Chá de
Memória desta terça
(26) 
Ética na política, com humor’ é o tema que será
abordado pelo secretário de Estado da
Comunicação, Enio Lins, no Arquivo Público de
Alagoas, às 16h

Destaque



boca-da-

mata-nesta-

sexta-feira-

27)

Gabinete Civil
leva Dia D Governo Presente para
Boca da Mata nesta sexta-feira (27)
(/noticia/item/1854-gabinete-civil-
leva-dia-d-governo-presente-para-
boca-da-mata-nesta-sexta-feira-27)
 

 

Com um fotojornalismo poético e documental, o argentino Pablo De Luca,
que mora há 30 anos no Brasil, captou cenas do trabalho tipicamente
nordestino, com 27 obras em preto e branco.

Pablo De Luca

(/media/k2/items/cache/74c9d414e4b7af679bbbd222c44b51e5_XL.jpg)

TTexto de Maria Barreiros 

Possibilitar a aproximação entre a história e a
atualidade, o passado e o presente é o propósito do
Projeto Chá de Memória, promovido pelo Gabinete
Civil, por meio do Arquivo Público de Alagoas (APA). A
ação faz parte da programação mensal das
comemorações dos 200 anos de emancipação política
de Alagoas.

 



O convidado do mês de junho é o jornalista e
secretário de Estado da Comunicação, Enio Lins, que
nesta terça-feira (27), às 16h, vai abordar a temática da
‘Ética na política, com humor’.

 

Enio Lins a rma que a palestra foi readaptada para a
comemoração do bicentenário do Estado. "No caso, a
palestra foi resgatada em função da celebração dos
200 anos de emancipação de Alagoas, já que o foco
dela é o trabalho musical de um alagoano, José
Rodrigues Calazans. Fizemos a abordagem há dez
anos, quando ela foi elaborada a pedido do Ministério
Público Federal, que tinha o objetivo de analisar e
abordar a temática de uma maneira única. Agora, além
de o tema estar em voga, esse resgate vai privilegiá-lo
e possibilitará a ampliação do debate," ressaltou Enio
Lins.

 

De forma inédita, além da palestra informal e
interativa, própria do Chá de Memória, vai acontecer
simultaneamente o lançamento do livro ‘Antônio
Conselheiro por ele mesmo’ do professor doutor da
Universidade Federal de Alagoas, Pedro Vasconcelos.

 

Segundo a diretora do Arquivo Público de Alagoas
(APA), Wilma Nóbrega, como principal órgão
responsável pela guarda, conservação e disseminação
da história administrativa de Alagoas, realizar eventos
como o ‘Chá de Memória’ fortalece a missão de
fomentar a pesquisa.

 

“O ‘Chá de Memória’ é o marco de uma nova conduta
de aproximação adotada pelo Governo, por meio do
Arquivo Público, possibilitando uma relação mais
direta com a comunidade alagoana,” a rmou ela.
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Possibilitar a aproximação entre a história e a
atualidade, o passado e o presente é o propósito do
Projeto Chá de Memória, promovido pelo Gabinete
Civil, por meio do Arquivo Público de Alagoas (APA). A
ação faz parte da programação mensal das
comemorações dos 200 anos de emancipação política
de Alagoas.

O convidado do mês de junho é o jornalista e
secretário de Estado da Comunicação, Enio Lins, que
nesta terça-feira (27), às 16h, vai abordar a temática da
‘Ética na política, com humor’.

Enio Lins a rma que a palestra foi readaptada para a
comemoração do bicentenário do Estado. "No caso, a
palestra foi resgatada em função da celebração dos
200 anos de emancipação de Alagoas, já que o foco
dela é o trabalho musical de um alagoano, José
Rodrigues Calazans. Fizemos a abordagem há dez
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anos, quando ela foi elaborada a pedido do Ministério
Público Federal, que tinha o objetivo de analisar e
abordar a temática de uma maneira única. Agora, além
de o tema estar em voga, esse resgate vai privilegiá-lo
e possibilitará a ampliação do debate," ressaltou Enio
Lins.

De forma inédita, além da palestra informal e
interativa, própria do Chá de Memória, vai acontecer
simultaneamente o lançamento do livro ‘Antônio
Conselheiro por ele mesmo’ do professor doutor da
Universidade Federal de Alagoas, Pedro Vasconcelos.

Segundo a diretora do Arquivo Público de Alagoas
(APA), Wilma Nóbrega, como principal órgão
responsável pela guarda, conservação e disseminação
da história administrativa de Alagoas, realizar eventos
como o ‘Chá de Memória’ fortalece a missão de
fomentar a pesquisa.

“O ‘Chá de Memória’ é o marco de uma nova conduta
de aproximação adotada pelo Governo, por meio do
Arquivo Público, possibilitando uma relação mais
direta com a comunidade alagoana,” a rmou ela.
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Memória desta terça
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Ética na política, com humor’ é o tema que
será abordado pelo secretário de Estado da
Comunicação, Enio Lins, no Arquivo Público de
Alagoas, às 16h
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Abertura da exposição
‘O Forró dos 200 Anos’
reúne grande público
no Misa
Programação faz parte do São João dos 200
Anos e da Solidariedade realizada com apoio
do Governo de Alagoas

TTexto de Renata Arruda e Paula Nunes 
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Exposição faz parte das comemorações dos 200 anos de emancipação
política do Estado

(Foto: Divulgação)
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TTexto de Renata Arruda 

 

Em continuidade às comemorações dos 200 anos de
emancipação política do Estado, o Governo de
Alagoas fará a abertura da exposição ‘O Forró dos
200 Anos’, em homenagem aos grandes nomes do
gênero em Alagoas, no Museu da Imagem e do Som
de Alagoas (Misa), nesta terça-feira (27). Em frente
ao Misa será instalada também uma casa de farinha,
que estará em pleno funcionamento e onde os
visitantes poderão se deliciar com comidas típicas.

 

Além da exposição, o presidente da Associação dos
Forrozeiros, José Lessa, fará uma palestra às 17h,
contando a trajetória do ritmo em Alagoas nos 200
anos. Para Lessa, as primeiras manifestações de
forró surgiram em Alagoas em 1927, com a música
‘Choveu na minha roça’, de Gerson Filho, sua
primeira composição quando tinha apenas 12 anos
de idade, gravada somente em 1953.

 

“Eu já ouvi diversos artistas, como Joci Batista,
Gennaro, Chameguinho, Benício Guimarães, Afrísio
Acácio, Sandoval, entre outros, e todos concordam
que Gerson Filho foi o percursor do forró como
gênero musical”, a rma.

 

Ainda segundo ele, Gerson Filho também foi o
precursor da sanfona de oito baixos e o músico que
introduziu o forró nas quadrilhas, uma vez que a
polca, ritmo de origem alemã, era quem balançava
até então as quadrilhas juninas.

 

Outros artistas alagoanos de relevância no forró
foram Jararaca, Augusto Calheiros e Zé do Bambo,
com a composição de rojão ‘Do Pilá’, gravada em
1938.

 

“Alagoas é o Estado que mais in uenciou o forró no
Brasil. São muitos os alagoanos que contribuíram
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com o movimento e nós temos que assumir o papel
de precursores no país”, enfatizou José Lessa.
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Durante os festejos juninos, o Governo de Alagoas também apoia 20
quadrilhas

André Palmeira
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VAI TER SÃO JOÃO SIM!

Governo de Alagoas
investe R$ 1,2 milhão
na tradição do São
João na capital
Montagem de estrutura do São João 200 anos
segue ritmo acelerado

TTexto de Paula Nunes 
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O palco do forró na capital alagoana já está em
ritmo de preparação com a montagem de estruturas
e instalação das decorações que vão dar vida ao São
João Solidário dos 200 Anos. A festa também faz
parte das comemorações do Bicentenário de
Emancipação Política de Alagoas e acontece de 23 a
29 de junho, com início a partir das 19h.

 

Em Jaraguá, onde será realizado o arraiá central, as
praças Dezoito de Copacabana e Dois Leões estão
recebendo adereços característicos da cultura junina
e as estruturas que receberá o 1º Festival de Coco de
Roda de Alagoas e shows de atrações alagoanas. Ao
todo, 17 bandas e 36 trios autênticos de forró se
apresentarão. Todos formados por artistas
alagoanos.

 

 

Durante os festejos juninos, o Governo de Alagoas
também apoia 20 quadrilhas, por meio do Edital de
Chamamento Público de São João, e os grandes
arraiás do Jacitinho, Benedito Bentes, Jatiúca, onde a
montagem das estruturas também segue em ritmo
acelerado. Ao todo, o Estado, por meio da Secult,
investe R$ 1,2 milhão no São João de Alagoas.

 

"Estamos ansiosos pelo o início dos festejos juninos 
em Maceió. Será o São João dos 200 Anos e da
Solidariedade. Montaremos pontos de coletas de
mantimentos e agasalhos para as famílias que
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sofreram com a chuva em todas as festas que
estamos apoiando", disse secretária de Estado da
Cultura, Melina Freitas.

 

 

 

 

 



Buscar

Notícias Secretarias Assessorias Diário O cial

 

AGÊNCIA ALAGOAS
Governo do Estado de Alagoas

Início Institucional Fotos Vídeos Newsletter Fale Conosco

FFalta de energia em captação
afeta abastecimento de Estrela
de Alagoas e Minador

Governo de
Alagoas
intensi ca
ações de
prevenção à
violência em

2017

Em ano de
mudanças,
Seplag
alcança
resultados
positivos

junto à população

Governador anuncia
investimentos para Estrela de
Alagoas durante inauguração
de adutora

Programa Água Doce

NOTÍCIAS

VIDEOS

Com o apoio do Governo do Estado, 22 grupos vão se apresentar
durante o Festival, que será promovido na Praça 18 do Forte de
Copacabana, em Jaraguá

(Fotos: Márcio Ferreira)
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governador Renan
Filho
Integrantes foram ao Museu Palácio Floriano
Peixoto agradecer ao gestor pela realização de
festival



MMais de 72
mil
servidores
do Estado
recebem o
13º nesta

sexta-feira (15)

Governo entrega obras de
infraestrutura em mais três
grotas de Maceió

2017 foi
marcado
por um
calendário
intenso de
atividades

na Diteal

Lançamento
de novos
serviços
marcam
ano de 2017
do Procon

Alagoas

 

FOTOS

 

TTexto de Severino Carvalho 

 

Não deixe o coco parar / Não deixe o coco parar /
Não deixe o coco parar... E o coco não parou, para a
alegria dos que fazem e cultuam as tradições
populares em Alagoas. Integrantes de 16 grupos de
coco de roda se reuniram, na manhã desta quarta-
feira (21), no Museu Palácio Floriano Peixoto, para
agradecer ao governador Renan Filho pela
realização do 1º Festival de Coco de Alagoas, que
acontece de 24 a 29 de junho no Jaraguá.

 

O presidente da Liga dos Cocos de Roda de Alagoas
(Licoal), Roberto Calheiros, o ‘Betinho’, lembrou que
os festejos juninos foram cancelados em Maceió e
que já no ano passado não foi possível realizar a
etapa nal do festival por falta de apoio nanceiro.

 

“A gente vinha numa decadência muita grande, com
muitos grupos se acabando por falta de incentivo.
Fomos abandonados, mas, graças a Deus, o
governador olhou pra gente, nos abraçou. Sem a
ajuda dele esse festival não aconteceria”, a rmou
Roberto Calheiros.

 

 

Vinte e dois grupos vão se apresentar durante o
Festival, que será promovido na Praça 18 do Forte
de Copacabana, em Jaraguá. O Governo do Estado,
por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult),



garantiu toda a infraestrutura necessária à
realização do evento, além do pagamento dos
cachês.

 

Renan Filho a rmou que não havia sentido deixar de
realizar o festival de coco de roda, justamente no
ano do bicentenário de Alagoas. Ele já havia
garantido, no dia 9 de junho, a apresentação,
também em Jaraguá, de trios pé de serra e de
bandas de forró alagoanas, que cariam sem se
apresentar durante o São João de Maceió, em
virtude do cancelamento dos festejos juninos na
capital.

 

“Lá na frente, eu quero, com esses atos, que que
escrito uma coisa: que lá atrás, no ano do
bicentenário, os governantes se preocuparam com a
cultura alagoana; que, com mais cultura, com mais
alegria e com a força do nosso São João, a gente
construa uma sociedade melhor para todos”,
a rmou o governador.

 

Renan Filho foi homenageado pelos grupos de coco
de roda que lhe presentearam com uma camisa da
Licoal, uma placa e um pandeiro produzido pelo
luthier pernambucano Mestre Abílio. Ritmado, ele
dançou coco e tirou som do pandeiro.

 

 



O coordenador do coco de roda do Benedito Bentes,
Teovan Omena Souza, a rmou que as ações
culturais promovidas pelo Governo do Estado,
sobretudo nas áreas periféricas, têm contribuído
para a diminuição da violência. Ele solicitou ao
governador que, no próximo ano, disponibilize
recursos especí cos, dentro do orçamento do
Estado, para instituir nessas comunidades os
agentes culturais, responsáveis pela manutenção e
propagação dos folguedos populares alagoanos.

 

“Por trás de cada jovem e de cada adolescente
desses tem uma comunidade e, dentro desse
processo de fomentar a cultura, com o trabalho feito
pelo Governo do Estado, a violência tem diminuído
consideravelmente. Hoje, Alagoas não está mais no
topo do ranking nacional da violência”, recordou
Teovan. Renan Filho prometeu avaliar o pedido.

 

 

“Não esperem que não façamos isso (incentivo à
cultura) adiante; nós vamos fazer sempre, porque
não é isso que vai nos salvar economicamente,

nanceiramente, que vai tirar o Governo da crise,
mas, também, tenho certeza de que não será isso
que vai quebra-lo”, declarou Renan Filho.

 

Além do governador, prestigiaram a apresentação
dos grupos de coco de roda a secretária de Estado
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da Cultura, Melina Freitas; de Comunicação, Enio
Lins; o deputado estadual Dudu Holanda; dentre
outras autoridades.
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i Festival de Coco de Roda de Alagoas agita noite de São João no Jaraguá

(Fotos: Adaílson Calheiros)

Compartilhe: Facebook Twitter

Domingo, 25 Junho 2017 16:38

SÃO JOÃO 200 ANOS

Primeiro dia de Festival
de Coco atrai multidão
e estremece o bairro
do Jaraguá
Concurso recebe grupos de todo o Estado e
segue até o dia 29

TTexto de Júlya Rocha 
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“O coco está aqui por amor e alegria”, anuncia a
música de entrada dos grupos de coco de roda que
estremeceram o palco no Jaraguá na noite de
sábado (24). As primeiras apresentações do I Festival
de Coco de Roda de Alagoas arrastaram dezenas
pessoas ao bairro histórico.

 

 

O grupo convidado Balança mas Não Cai, de
Arapiraca, esquentou o palco para os concorrentes
Xique-Xique (Jacintinho), Mandacaru (Clima Bom),
Paixão Nordestina (São Jorge), Los Coquitos (Chã Da
Jaqueira) e Raízes Nordestinas (Pescaria).

 

“O primeiro dia foi um sucesso”, comemora o vice-
presidente da Liga dos Cocos de Roda de Alagoas
(Licoal), Murilo Santos. “Esperamos por muito tempo
esta oportunidade, a festa foi linda e, com certeza,
também será nos próximos dias”.

 



 

Para a penedense Maria Luisa, que veio para Maceió
acompanhar o festival de pertinho, o primeiro dia do
concurso já provou a beleza que o coco tem. “É
bonito de se ver; isso é cultura. Dancei coco de roda
durante toda a minha adolescência; meu coração
estremece, como estremece esse palco”, conta.

 

O concurso continua neste domingo (25) e traz
outros grupos alagoanos. Como a festa não para,
simultaneamente acontece no palco central a festa
do pé de serra, onde artistas da terra fazem a festa
dos amantes do verdadeiro forró arrasta-pé.

 

 

Con ra a programação completa da noite deste
domingo do São João de Jaraguá:
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25/06

Palco Central

20h - Edgar dos Oito Baixos

21h50 - Trio Gogó da Ema (Ivanildo do Forró)

00h - Messias Lima

 

Palco do Coco

19h – I Festival de Coco de Roda de Alagoas

Flor da Mata (Boca da Mata) - Convidado

Pisa na Fulô (Farol)

Leões de Fogo (Jacintinho)

Reviver (Bebedouro)

Águia de Fogo (Reginaldo)

Raro Xodó (São Jorge)
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São João este ano ganhou atenção especial do Governo de Alagoas, que
decidiu transformar a festa para comemorar os 200 anos de
Emancipação Política e valorizar forrozeiros da terra

Luiz Siqueira

Compartilhe: Facebook Twitter

Quarta, 21 Junho 2017 11:27

VAI TER SÃO JOÃO SIM!

São João dos 200 anos
prioriza cultura de
raízes em Alagoas
Festejos juninos deste ano serão realizados
apenas com artistas locais

TTexto de Júlya Rocha 

 

“É preciso reconhecer e valorizar a sua cultura. O
São João tradicional é cara do Nordeste. Sei que há



MMais de 72
mil
servidores
do Estado
recebem o
13º nesta

sexta-feira (15)

Governo entrega obras de
infraestrutura em mais três
grotas de Maceió

2017 foi
marcado
por um
calendário
intenso de
atividades

na Diteal

Lançamento
de novos
serviços
marcam
ano de 2017
do Procon

Alagoas

 

FOTOS

 

espaço para todo mundo, mas porque não priorizar
as suas raízes?”. A a rmação é do forrozeiro
Sebastião José Ferreira, conhecido em todo Brasil
como Chameguinho, quando questionado sobre
uma das polêmicas que mais uma vez rodeia o mês
do São João, onde a trilha sonora é composta
apenas pelo bom e velho forró.

 

Tem forró de todo tipo, da batida mais lenta a mais
rápida, letra para todo momento, para qualquer
ocasião. Os festejos representam a diversidade e
arrastam multidões nas noites, acompanhadas de
fogueiras e bandeirinhas. Pelas esquinas o cheiro do
milho, que transforma a culinária na época mais
animada do ano. É inegável: São João é a cara do
Nordeste!

 

O São João dá ritmo ao mês de junho e traz com ele,
mais uma vez, uma dúvida: o ritmo é o forró ou o
sertanejo? Alagoas não deixará a sanfona de lado,
porque não deixará suas raízes serem esquecidas,
como o povo alagoano quer e ama.

 

Entre as bandas, apresentações de quadrilhas e
coco de roda, há apenas um protagonista: o
autêntico forró. Trata-se aqui do forró tradicional, pé
de serra, do passo curto e calmo, que este ano
ganha uma atenção especial do Governo de Alagoas,
que, por meio da Secretaria de Estado da Cultura
(Secult), decidiu transformar o São João em uma
festa especial para comemorar os seus 200 anos de
Emancipação Política. Trios e Forrozeiros buscaram
o apoio do Governo, para que juntos, fosse realizado
o São João Solidário dos 200 anos. Festa tradicional
na capital alagoana, o mês de junho não poderia
perder a sua alegria – tão necessitada após centenas
de famílias perderem suas casas devido às chuvas
recorrentes em todo o estado.

 

A alegria do Nordeste a chuva não leva. E ela vem
carregada de solidariedade. Neste ano, diversos
bairros da capital terão seus festejos garantidos a
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partir desta semana. Há espaço para os folguedos,
quadrilha e coco de roda, pra quem canta e pra
quem dança. Só não há espaço para outra cultura a
não ser a local. É que as festas deste ano serão
realizadas somente com artistas da terra, que, por
sua vez, apresentam o autêntico forró pé de serra,
por vezes esquecido na festa que derivou do seu
ritmo.

 

“As oportunidades dos artistas forrozeiros no mês
de junho são poucas. Por esse motivo, camos
felizes com o apoio do Governo de Alagoas para que
juntos possamos fazer essa festa tão especial para a
nossa cultura, regado ao pé de serra, ao forró
verdadeiro. Nossa terra é berço de grandes artistas
que só precisam de mais espaços com esse”,
ressalta Chameguinho.

 

E como o show tem que continuar, Maceió será
palco de um grande arraiá. Os festejos acontecerão
nos bairros do Jacintinho, Benedito Bentes, Jatiúca e
Jaraguá. As quadrilhas já fazem a festa dos
maceioenses, mas, não para por aí. No dia 24 se dá
início ao I Concurso de Coco de Roda Alagoano, que
está de braços abertos para receber grupos do
segmento. Essas e tantas outras novidades podem
ser conferidas através do site  .
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Turistas foram recepcionados com algumas das principais expressões da
cultura alagoana, como forró pé de serra e coco de roda

(Fotos: Kaio Fragoso)

Compartilhe: Facebook Twitter

Sexta, 23 Junho 2017 18:38

SÃO JOÃO 200 ANOS

Turistas são
recepcionados com
forró pé de serra e
coco de roda
Até quinta-feira (29), Governo do Estado
promove apresentações culturais no
Aeroporto, Terminal Rodoviário e shoppings
da capital
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TTexto de Andressa Alves 

 

Os turistas que desembarcaram no Aeroporto
Internacional Zumbi dos Palmares nesta sexta-feira
(23) foram recepcionados com algumas das
principais expressões da cultura alagoana: forró pé
de serra e coco de roda.

 

 

Para celebrar o período junino e divulgar a cultura
local para os visitantes, a Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur) e a
Secretaria de Estado da Cultura (Secult) promovem,
até quinta-feira (29), diversas apresentações de
grupos locais no saguão de desembarque do
aeroporto.

 

Para o paulista Gustavo Erlichman, em férias em
Maceió, pela quarta vez, ser recebido pelo trio pé de
serra representa um preparativo para o que deverá
ser sua passagem por Alagoas durante o São João.

 



 

“É uma bela iniciativa trazer apresentações regionais
para esse primeiro contato dos turistas, logo no
desembarque. Além de apresentar a forte expressão
cultural local, isso nos deixa animado para os
próximos dias e para curtir o período junino no
Nordeste”, a rma Gustavo Erlichman.

 

Além do Aeroporto Zumbi dos Palmares, as
apresentações estarão no Terminal Rodoviário João
Paulo II, no Parque Shopping e no Maceió Shopping.

 

SSão João 200 Anos

 

Tradição em todo o Nordeste, os festejos juninos
prometem balançar Maceió com o São João 200
Anos, realizado pelo Governo, por meio da Secult.

 

A programação traz um Arraial Central, intitulado
‘Arraiá da Solidariedade’, que será realizado nos
entornos do Museu da Imagem e do Som de Alagoa
(Misa), nas praças Dezoito de Copacabana e Dois
Leões, em Jaraguá. A festa acontece de 23 a 29 de
junho, com início a partir das 19h, e traz 17
apresentações de bandas e 36 trios de forró
alagoanos.
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O Governo do Estado também apoia 20 quadrilhas
por meio do Edital de Chamamento Público de São
João e realizará o I Festival de Coco de Roda de
Alagoas, com apresentações de 20 grupos. Ao todo,
o Governo de Alagoas investiu R$ 1,2 milhão no São
João 200 Anos.
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 Blog Adalberto Gomes Notícias  19:56  0

No ano do bicentenário de Alagoas, a terceira edição da revista ‘Secult em Cena’ retrata os 200 anos

da emancipação política alagoana. A nova edição foi lançada nesta quinta-feira (6), durante

solenidade no Museu Palácio Floriano Peixoto.

Idealizada pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult), a revista é semestral e, nesta edição, tem o

objetivo de aprofundar a história de Alagoas. A produção proporciona ao leitor um pouco do

conhecimento do bicentenário de emancipação, fortalecendo e disseminando as manifestações

tradicionais do Estado.

A secretária de Estado da Cultura, Mellina Freitas, destaca o sucesso da publicação, evidenciando

que, especialmente nesta edição, os alagoanos terão a oportunidade de conhecer e navegar sobre

um pouco da história do Estado.

Cultura lança 3ª edição da revista Secult em Cena com foco no
bicentenário de Alagoas

Nesta edição, alagoanos terão a oportunidade de conhecer e navegar sobre um pouco da história do Estado (Foto: Thiago

Sampaio)
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“As manifestações folclóricas, danças e religiosidade são nossas raízes, são a base para a construção

dos caminhos que iremos trilhar. Por isso, tenho sempre frisado a necessidade de aflorar o

sentimento de pertencimento no alagoano. E esta publicação cumpre esse papel, mostrando para a

sociedade tudo o que vem sendo produzido no universo cultural alagoano e toda a história do nosso

Estado”, afirmou Mellina Freitas. 

Por Blog Adalberto Gomes Noticias com Agência Alagoas
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Junho 4 - Junho 11 (59)

Maio 28 - Junho 4 (48)

Maio 21 - Maio 28 (49)

Maio 14 - Maio 21 (59)

Maio 7 - Maio 14 (44)

Abril 30 - Maio 7 (32)

Abril 23 - Abril 30 (38)

Abril 16 - Abril 23 (43)

Abril 9 - Abril 16 (37)

Abril 2 - Abril 9 (51)

Março 26 - Abril 2 (54)

Março 19 - Março 26 (58)

Março 12 - Março 19 (56)

Março 5 - Março 12 (69)

Fevereiro 26 - Março 5 (49)

Fevereiro 19 - Fevereiro 26 (45)

Fevereiro 12 - Fevereiro 19 (35)
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Janeiro 22 - Janeiro 29 (38)
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Nesta edição, alagoanos terão a oportunidade de conhecer e navegar
sobre um pouco da história do Estado

(Foto: Thiago Sampaio)
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ALAGOAS 200 ANOS

Cultura lança 3ª edição
da revista Secult em
Cena com foco no
bicentenário
Nova edição conta a história dos 200 anos de
emancipação política de Alagoas

TTexto de Paula Nunes 
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No ano do bicentenário de Alagoas, a terceira edição
da revista ‘Secult em Cena’ retrata os 200 anos da
emancipação política alagoana. A nova edição foi
lançada nesta quinta-feira (6), durante solenidade no
Museu Palácio Floriano Peixoto.

 

 

Idealizada pela Secretaria de Estado da Cultura
(Secult), a revista é semestral e, nesta edição, tem o
objetivo de aprofundar a história de Alagoas. A
produção proporciona ao leitor um pouco do
conhecimento do bicentenário de emancipação,
fortalecendo e disseminando as manifestações
tradicionais do Estado.

 

A secretária de Estado da Cultura, Mellina Freitas,
destaca o sucesso da publicação, evidenciando que,
especialmente nesta edição, os alagoanos terão a
oportunidade de conhecer e navegar sobre um
pouco da história do Estado.
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“As manifestações folclóricas, danças e religiosidade
são nossas raízes, são a base para a construção dos
caminhos que iremos trilhar. Por isso, tenho sempre
frisado a necessidade de a orar o sentimento de
pertencimento no alagoano. E esta publicação
cumpre esse papel, mostrando para a sociedade
tudo o que vem sendo produzido no universo
cultural alagoano e toda a história do nosso Estado”,
a rmou Mellina Freitas.
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200 ANOS DE ALAGOAS

Cultura lança nova
edição da revista Secult
em Cena com o tema
do Bicentenário
alagoano
Terceira edição conta a história dos 200 anos
de Emancipação Política de Alagoas;
lançamento será dia 6 de julho
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Lançamento contará com apresentações artísticas e presença dos
articulistas desta edição

Divulgação

TTexto de Paula Nunes 
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Produção visa fortalecer e disseminar as manifestações tradicionais de
Alagoas

(Foto: Ilustração)
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200 ANOS DE ALAGOAS

Nova edição da revista
Secult em Cena segue
temática especial do
bicentenário
Quarta edição traz parte da história do teatro
alagoano, além de mostrar personalidades e a
arte que compõem a cultura do Estado
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A nova edição da revista Secult em Cena continua
seguindo a temática especial dos 200 anos de
emancipação política de Alagoas como tema
principal. Idealizada pela Secretaria de Estado da
Cultura (Secult), a revista é semestral e, nesta quarta
edição, abrange diversos segmentos da cultura
alagoana.

 

A produção proporciona ao leitor um amplo
conhecimento do teatro alagoano, além de
apresentar um pouco de personalidades que fazem
parte da história de Alagoas, renovando a
visualização do universo artístico-cultural alagoano,
como forma de fortalecer e disseminar as
manifestações tradicionais de Alagoas.

 

Destacando o sucesso da revista Secult em Cena,
evidenciando que, especialmente nesta edição, os
alagoanos terão a oportunidade de conhecer sobre
diversos aspectos da história de todo o Estado, a
secretária de Cultura em exercício, Rosiane
Rodrigues, garante que a revista faz um registro da
identidade e daquilo que todo alagoano deve
reconhecer como seu.

 

“Nossas manifestações folclóricas, danças,
religiosidade, são nossas raízes, são a base para a
construção dos caminhos que iremos trilhar. Por
isso, tenho sempre frisado a necessidade de a orar
o sentimento de pertencimento no alagoano. Esta
produção é uma forma de despertar esse
sentimento, mostrando para a sociedade tudo o que
vem sendo produzido no universo cultural alagoano
e toda a história do nosso Estado”, ressalta Rosiane.
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IDENTIDADE CULTURAL

Secretaria da Cultura
lança revista Secult em
Cena
Publicação fortalece e dissemina as
manifestações culturais do Estado

TTexto de Daniel Borges 

 

O Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de
Estado da Cultura (Secult), lançou nesta quinta-feira
(12) a primeira edição da Secult em Cena, uma
revista semestral que renova a visualização do
universo artístico-cultural alagoano e objetivo de
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fortalecer e disseminar as manifestações
tradicionais de Alagoas.

 

O lançamento teve apresentação do violinista Jair,
dos atores Daniela Cattivaz e Chico de Assis e contou
ainda com a participação de representantes dos
segmentos carnavalesco, junino, teatral, afro,
indígena, musical, poetas, escritores e produtores
culturais.

 

Para a titular da pasta, “a revista Secult em Cena
chega como um novo capítulo na história da cultura
alagoana, fazendo um registro da nossa identidade,
daquilo que devemos reconhecer como nosso, que
devemos valorizar e nos apropriar.  Nossas
manifestações folclóricas, danças, religiosidade são
nossas raízes, são a base para a construção dos
caminhos que iremos trilhar. Por isso, tenho sempre
frisado a necessidade de a orar o sentimento de
pertencimento no alagoano”.

 

“Esta produção é uma forma de despertar o
sentimento de pertencimento, mostrando para a
sociedade tudo o que vem  sendo produzido no
universo cultural alagoano. A revista rea rma o
compromisso do Governo de Alagoas com o
fomento e o desenvolvimento de nossas
manifestações culturais e também abrir ainda mais
o diálogo com toda a sociedade”, destacou a
secretária.



Na ocasião, a secretária anunciou os lançamentos
de um aplicativo para smartphone que propõe a
divulgação da cultura alagoana e do Edital de
Audiovisual, com investimentos de mais de R$ 1
milhão.

 

O presidente da Associação Teatral de Alagoas (ATA),
Ronaldo de Andrade, que escreveu um dos artigos
da revista, falou do prazer em colaborar com a
publicação. "Quando recebi o convite para escrever
para a revista, quei muito entusiasmado. A nal, no
segmento cultural alagoano não há um espaço para
divulgar seu trabalho e expor suas ideias. A revista
Secult em Cena veio para abrir portas para o
universo cultural alagoano", disse Ronaldo de
Andrade.

AA Revista

Com diagramação do designer Leopoldo Novaes, a
revista Secult em Cena apresenta um conteúdo
variado, com entrevistas, artigos, reportagem e os
espaços  Acervo e Gente, que traz a arte de
personagens da cultura local.

 

A primeira edição traz artigos assinados por Douglas
Apratto, Solange Chalita, Rostand Lanverly, Ronaldo
de Andrade e Vera Romariz. A publicação também
apresenta a Biblioteca Pública e a história da artesã
Irinéia Nunes, além de um roteiro cultural.

 

Também estiveram presentes a secretária de Estado
da Cultura, Mellina Freitas, o vice-reitor da
Universidade Federal de Alagoas (Ufal), José Vieira da
Cruz, a diretora-presidente da Diretoria de Teatros
do Estado de Alagoas (Diteal), Sheyla Maluf, o
presidente do Instituto Arnon de Melo, Carlos
Mendonça, o reitor do Centro Universitário Cesmac,
João Sampaio, o presidente da Academia Alagoana
de Letras, Carlos Mero, e gestores municipais.
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Joel é natural de Rio Largo e começou a estudar música em Maceió
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PIANISTA DO SOBRADO

Pedro da Rocha lança
documentário sobre
pianista Joel Bello
Soares
A carreira do concertista de 82 anos é o tema
central do lme que será exibido para
convidados nesta quinta-feira (6)

TTexto de Kelly Cordeiro 

 

A vida e a obra do pianista, concertista internacional
e professor alagoano Joel Bello Soares são temas do
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documentário “O Pianista do Sobrado” que será
lançado nesta quinta-feira (6), no Instituto Histórico
e Geográ co de Alagoas (IHGAL).

 

O evento será às 19h30 e a direção do lme é do
também alagoano Pedro da Rocha, que reuniu
nesse trabalho toda a trajetória do pianista desde o
lançamento do LP "Valsas, polcas e mazurkas - A
música alagoana do início do século", em 1987, no
qual Joel interpretou músicas de compositores
locais, como Tavares de Figueiredo e Misael
Domingues.

 

Joel é natural de Rio Largo e começou a estudar
música em Maceió. Depois foi para o Rio de Janeiro,
onde conseguiu uma bolsa do governo francês para
estudar em Paris. 

 

Convidado pela Embaixada da Espanha, em Brasília,
fez-se presente aos cursos de música de Santiago de
Compostela, onde trabalhou música espanhola com
Federico Mompou e Rosa Sabater.

 

Joel Bello fez apresentações nas Américas, Europa,
África, Oriente Médio e também pelas principais
cidades brasileiras. Sua primeira apresentação em
Brasília aconteceu na Sala Martins Pena, o que
marcou também o primeiro recital de piano na
referida sala, em 1967, com renda destinada à Casa
do Candango. Ele ainda lecionou na Escola de
Música de Brasília, na qual colaborou na
inauguração da atual sede, e escreveu o livro
"Alagoas e seus músicos", um estudo biográ co
sobre os músicos alagoanos. Além disso recebeu a
Medalha da Ordem do Mérito da Presidência da
República Portuguesa, e a Comenda dos Palmares
do Estado de Alagoas.

 

Serviço:
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LLançamento do documentário “O Pianista do
Sobrado”, de Pedro da Rocha

Local: Rua do Sol, 382, Centro, na sede do IHGAL.

Data: Quinta-feira, 06/07

Horário: 19h30
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Documentário sobre a vida do pianista alagoano Joel Bello, apresentado
na quinta-feira (6), dentro das comemorações dos 200 anos de Alagoas

André Palmeira

Compartilhe: Facebook Twitter

Sexta, 07 Julho 2017 11:58

ALAGOAS 200 ANOS

Pianista Joel Bello
Soares é
homenageado com
documentário sobre
sua vida
O lme foi dirigido por Pedro Rocha e conta a
trajetória do músico desde a infância
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Um documentário sobre a vida e a obra do pianista
alagoano Joel Bello Soares foi lançado nessa quinta-
feira (6), no Instituto Histórico Geográ co de Alagoas
(IHGAL). O evento, que contou com uma
apresentação do pianista, teve o apoio do Governo
do Estado e está inserido na comemoração dos 200
anos de Alagoas.

 

O lme foi dirigido pelo cineasta Pedro Rocha e
demorou quatro anos para car pronto. “O Pianista
do Sobrado”, como foi intitulado, conta a história do
concertista Joel Bello Soares desde a infância no
município de Rio Largo, passa por sua discogra a e
vai até Brasília, onde lecionou na Escola de Música
de Brasília e reside atualmente.

A ideia de um documentário sobre música alagoana
sempre esteve nos planos do cineasta Pedro Rocha.
Ele conta que tinha admiração pelo disco “Valsas,
polcas e mazurcas”, de Joel, e quando encontrou o
pianista no lançamento de um dos seus lmes
“achou o que procurava”.

 

O cineasta tem expectativa de que o lme também
seja exibido em Brasília e São Paulo. “Joel é um
alagoano notável, agregou muito a história do
Estado. Ele levou o vínculo com Alagoas por onde
tocou no mundo inteiro”, a rma Rocha.

 

O pianista tem 82 anos e é natural de Rio Largo. Fez
apresentações nas Américas, Europa, África, Oriente
Médio e também pelas principais cidades brasileiras.



 

Joel Bello conta que se emociona ao lembrar dos
concertos que fez em Alagoas.

 

“Não sei qual sentimento expressar sobre esse
lme. Às vezes, me sinto lisonjeado, às vezes me

sinto vaidoso. Espero ter deixado um legado nesses
200 anos do Estado”, disse o pianista.

 

Bello também escreveu o livro "Alagoas e seus
músicos”, em 1999. A obra é um estudo biográ co,
que serve até hoje como fonte de pesquisa para
historiadores.
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Grupo de Trabalho do Futebol
visita instalações do Rei Pelé
para sugerir melhorias
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Arquivo Público chega aos 57 anos
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NOTÍCIAS

Secretário Enio Lins será palestrante nesta terça-feira (18), na abertura da
semana que homenageia Calabar, nascido e morto no município de Porto
Calvo, dentro das comemorações do bicentenário de Alagoas

André Palmeira

Terça, 18 Julho 2017 21:32

AGENDA 200 ANOS

Calabar é homenageado
nas comemorações do
bicentenário de Alagoas
Programação inicia nesta terça-feira (18) e segue
até dia 22, em Porto Calvo, município onde
nasceu e morreu
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As comemorações do bicentenário de emancipação
política de Alagoas não param. Neste mês de julho, o
Governo do Estado relembra a vida do alagoano
Domingos Fernandes Calabar. A semana, que leva o
nome do homenageado nascido e morto no município
de Porto Calvo, no Século 17, pretende discutir as
raízes de alagoanidade, antes de 1817.

A partir desta terça-feira (18), até o dia 22, o Governo
de Alagoas e a Prefeitura de Porto Calvo prepararam
um programação alusiva a Calabar. Professores e
alunos da rede pública estadual são os principais
públicos da ação. Segundo o secretário de Estado da
Comunicação, Enio Lins, que será um dos palestrantes
do evento, Calabar, assim como Zumbi, foi um dos
primeiros ícones que manifestaram a realização de
uma comunidade diferenciada, que, posteriormente,
em 1817 tornou-se o reconhecimento da emancipação
política do Estado.

“A Semana Calabar terá como centro o município de
Porto Calvo, porque lá, o senhor de engenho que
ajudou os holandeses nasceu e morreu. A decisão dele
foi considerada um diferencial, ao sul da então
capitania de Pernambuco. Posso dizer que é uma das
primeiras manifestações de alagoanidade e distinção,
entre a região que hoje é Alagoas e a que é
Pernambuco. Devemos sim, a Calabar, a emancipação
de Alagoas, assim como a Zumbi. Eles representam as
raízes alagoanas. Por isso, não interessa apenas a
Porto Calvo, mas a todo o estado,” destacou Lins.

Con ra a programação:Con ra a programação:Con ra a programação:

18/07- Palestra: Calabar: Traidor ou herói?

Palestrante: Enio Lins, secretário de Estado da
Comunicação.

Local: Auditório da Prefeitura Municipal de Porto Calvo.

Horário: 10h

19/07- Concurso Melhor Redação; Atração Musical
Artista da Terra 

Horário: 21:00hs.

19/07 Arena Gastronômica com atração musical,
Banda Vênus.
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20/07- Cine Calabar 

Filme: Calabar 

Horário: 20:00hs. 

Local: Auditório da Prefeitura Municipal de Porto Calvo.

20/07- Concurso melhor redação na sede da Secretaria
 de Estado da Cultura, às 9h, e a noite o lme Calabar.

21/07- Leitura Dramatizada do Poema Calabar de Ledo
Ivo.

Associação Teatral das Alagoas – ATA

Direção: Ronaldo de Andrade

Local: Centro Comunitário

Horários: Manhã: 8h. (Alunos do turno Matutino)

Tarde: 13h. (Alunos do turno Vespertino)

Noite: 19:30h. (Alunos do turno Noturno)

22/07: Peça Musical Calabar, Herói em Busca Do Brasil,
baseada na obra de Chico Buarque e Ruy Guerra, O
Elogio da Traição.

Direção: Jorge Barboza

Local: Auditório da Prefeitura Municipal de Porto Calvo.

Horário: 21h
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ÉÉpocas festivas aumentam
possibilidade de criadouros do
mosquito Aedes aegypti

Rompimento em cabo suspende
atividades do Instituto de
Identi cação

Após ano

movimentado, gramado do Rei Pelé
passa por reparos para 2018

Governador assina ordem de
serviço para reconstrução do
Farinheiro de Capela

NOTÍCIAS

VIDEOS
Barítono Fellipe Oliveira será uma das atrações do Concerto aos
Domingos

Divulgação

Compartilhe: Facebook Twitter

Quinta, 03 Agosto 2017 10:28

IMPERDÍVEL

Instituto Histórico
recebe edição especial
do projeto Concerto
aos Domingos
No repertório serão apresentadas obras de
compositores alagoanos

TTexto de Daniel Borges 

 



GGoverno
entrega
obras de

infraestrutura em mais três grotas
de Maceió

Governador
anuncia

investimentos para Estrela de
Alagoas durante inauguração de
adutora

Governador assina ordem de
serviço para reconstrução do
Farinheiro de Capela

Base do
Samu em
Guaxuma é
reativada
para
garantir

melhor cobertura no Litoral Norte

Em megaoperação, Secretaria da
Ressocialização movimenta 132

 

FOTOS

O salão nobre do Instituto Histórico Geográ co de
Alagoas (IHGAL) receberá no próximo domingo (6),
às 10h, edição especial do Concerto aos Domingos,
com apresentação do barítono Fellipe Oliveira e
participação do pianista Márcio Gomes. No
programa, que faz parte da agenda dos 200 Anos de
Alagoas, serão apresentadas obras de compositores
alagoanos.

 

Fellipe entrou no mundo da Música aos 15 anos por
meio do Coretfal. Em 2004, resolveu deixar o 4º ano
do curso de medicina e se dedicar inteiramente à
música. Iniciou os estudos de Canto em Maceió,
prosseguindo na Unesp. Após conquistar prêmios
em vários concursos de canto no Brasil, transferiu-se
em 2006 para o Reino Unido. Fez Escola de Ópera e
mestrado em Performance Vocal no Royal
Conservatoire of Scotland, em Glasgow, na Escócia, e
foi aluno da Academia de Belcanto de Mirella Freni,
em Modena, na Itália.

 

O Concerto aos Domingos conta com apresentações
gratuitas e abertas ao público. O evento tem o
patrocínio exclusivo da Secretaria de Estado da
Cultura (Secult).

 

SServiço:

Edição Especial do Concerto aos Domingos

Quando – 06 de agosto, às 10h.

Onde – Instituto Histórico Geográ co de Alagoas,
Rua do Sol, Centro de Maceió.

Entrada Franca.
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Governo do Estado de Alagoas

Estudantes de 187
escolas da rede
pública estadual
voltam às aulas

HGE e HE do Agreste
atendem mais de 3.800

NOTÍCIASQuarta, 09 Agosto 2017 13:00

AGENDA 200 ANOS

Governo lança
concurso de
monografias
pelo
Bicentenário
de Alagoas
Arquivo Público do Estado
vai premiar duas pesquisas
inéditas; trabalhos devem



pessoas nas prévias
carnavalescas

IPVA de veículos com
placa 1 e 2 deve ser
regularizado até dia 28
de fevereiro

Governador assina OS
para início do
segundo trecho da
duplicação Maceió-
Arapiraca

VIDEOS

Para Farias, estímulo à pesquisa deixará
legado para as próximas gerações

Ascom Gabinete Civil

Compartilhe:

Facebook Twitter

ser entregues até dia 4 de
setembro

Texto de Maria Barreiros 

 

As comemorações do
bicentenário de emancipação
de Alagoas ficarão registradas
de forma definitiva na história
do Estado. O Gabinete Civil, por
meio do Arquivo Público,
promove o Concurso de
Monografias - Alagoas 200 anos.
Serão selecionadas duas



Primeira impressão:
Ronda no Bairro -
Jacintinho

Governador e secretário
visitam instituição
beneficiada pela Nota
Fiscal Cidadã

Ensino integral
fortalece
aprendizagem e ajuda
estudantes a serem
aprovados no Enem

Vencedores do Desafio
Praia Limpa recebem
premiação na orla da
Ponta Verde

FOTOS

pesquisas que tenham como
principais fontes o acervo
estadual. Os trabalhos poderão
ser entregues até o dia 4 de
setembro, na sede da
instituição, em Jaraguá.

A iniciativa do Governo visa
difundir seu acervo, com a
finalidade de ampliar a
produção científica estadual e
consolidar o Arquivo Público de
Alagoas (APA) como um espaço
de preservação e construção da
memória. A premiação será a
publicação das monografias
classificadas em primeiro e
segundo lugar. E, para cada
edição de 500 exemplares, 10%
da tiragem serão destinados ao
autor e os demais serão de
propriedade do APA.

Para o secretário-chefe do
Gabinete Civil, Fábio Farias,
estimular a pesquisa dentro do
contexto do bicentenário de
Alagoas deixará um legado para



Crianças ajudam a
rearborizar Mirante do
Jacintinho

as próximas gerações, por isso o
concurso será mantido todos os
anos.

“É pretensão do Gabinete Civil,
realizar anualmente o Concurso
de Monografia e criar no APA
um grande banco de ideias e
sugestões que contribuam para
o conhecimento de nossa
cultura, tradição e estímulo à
Alagoanidade”, observou Farias.

Segundo a bibliotecária e
superintendente do Arquivo
Público, Wilma Nóbrega,
facultar aos estudantes de
Universidades públicas e
privadas de Alagoas, a
oportunidade de apresentarem
suas pesquisas à sociedade,
será uma referência, não só
pela quantidade e qualidade
dos trabalhos apresentados,
como também pela repercussão
no meio acadêmico, nas mais
variadas áreas do
conhecimento.



Início
Institucional

Notícias
Secretarias

“O Prêmio de Monografia -
Alagoas 200 Anos vem estimular
a pesquisa nas mais diversas
áreas sobre nosso estado. Serão
premiados trabalhos de
reconhecida qualidade, com
temas aplicados à realidade
alagoana e brasileira, com
reflexões e ideias novas sobre
os temas propostos. Tais
trabalhos trarão importantes
análises, sugestões e
contribuições importantes para
o conhecimento do processo
histórico, político, econômico,
cultural e educacional em
Alagoas”, ressaltou Wilma.

Mais informações: (82) 3315-
7879/ 3315 2181

Inscrições:
http://www.gabinetecivil.al.gov.br/jdo



(82) 3315.3615 |
(82) 3315.3620
Rua Cincinato Pinto, s/n  
Centro - CEP 57020-050 
Maceió - Alagoas

Governo do Estado de Alagoas ©
- 2016

Fotos
Vídeos
Rádio

Assessoria
Diário
Oficial



Buscar

Notícias Secretarias Assessorias Diário O cial

 

AGÊNCIA ALAGOAS
Governo do Estado de Alagoas

Início Institucional Fotos Vídeos Newsletter Fale Conosco

EEstudantes de 187 escolas da
rede pública estadual voltam às
aulas

HGE e HE
do Agreste
atendem
mais de
3.800
pessoas nas

prévias carnavalescas

IPVA de
veículos
com placa 1
e 2 deve ser
regularizado
até dia 28

de fevereiro

NOTÍCIAS

VIDEOS

O mapa, de caráter político-administrativo, é mais uma das ações do
Governo em celebração à data histórica

Ilustração

Compartilhe: Facebook Twitter

Sábado, 16 Setembro 2017 10:43

HOMENAGEM

Governo de Alagoas
lança Mapa do
Bicentenário disponível
para consulta
Material representa, de maneira lúdica e
detalhada, a integração do Estado em seus
200 anos

TTexto de Minne Santos 

 



GGovernador assina OS para
início do segundo trecho da
duplicação Maceió-Arapiraca

Primeira
impressão:
Ronda no
Bairro -
Jacintinho

Governador
e secretário
visitam
instituição
bene ciada
pela Nota

Fiscal Cidadã

Ensino integral fortalece
aprendizagem e ajuda
estudantes a serem aprovados
no Enem

Vencedores
do Desa o
Praia Limpa
recebem
premiação
na orla da

Ponta Verde

Crianças
ajudam a
rearborizar
Mirante do
Jacintinho

 

FOTOS

 

Em comemoração aos 200 anos de Alagoas, o
Governo do Estado, por meio da Secretaria do
Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag) lança o
Mapa do Bicentenário. Disponível para consulta na
internet, o material evidencia a dimensão territorial
alagoana de forma atualizada e mais detalhada.

 

Desenvolvido pela Superintendência de Produção da
Informação e do Conhecimento (Sinc) da pasta, o
mapa, de caráter político-administrativo, é mais uma
das ações do Governo em celebração à data
histórica.

 

“O mapa por si só já se explica, de tão detalhado e
minucioso que foi feito. Ele aproxima as pessoas de
lugares em que elas nunca foram, permitindo que
se  viaje, com o dedo e com o imaginário, por todo o
Estado, de uma forma rápida e lúdica. O trunfo é
aproximar grandes dimensões e proporcionar o
entendimento delas por meio de uma unidade
visual”, explica o supervisor de Dados e Análise
Geográ ca da Seplag, Klebson da Silva.

 

De acordo com o superintendente da Sinc, Thiago
Ávila, na nova edição, a população pode conferir a
atualização da divisão política e acompanhar as
mudanças que ocorreram na estimativa
populacional do Estado. Segundo ele, o mapa foi
elaborado de forma a evidenciar ainda mais a
dimensão territorial de Alagoas com riqueza de
detalhes.

 

“Além de ser uma homenagem aos 200 anos do
Estado, esse material tem um signi cado muito
especial porque é um elemento visual que
representa a unidade de Alagoas, que contempla a
integração de suas cidades, apresentando a
proximidade dos municípios através de seus
limites”, a rma.
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Para o superintendente, o principal intuito da
ferramenta é contribuir com a educação do Estado
por meio de professores e estudantes que vão
utilizar o mapa como material de consulta.

 

“Na edição anterior, distribuímos mais de quatro mil
exemplares para empresas, órgãos, gestores
públicos, empresariais, escolas, entre outros. É uma
ferramenta que atende a toda a população
alagoana, mas o principal público que precisa entrar
em contato com ela são as nossas crianças, nossos
estudantes, assim eles vão poder compreender
Alagoas como ela é e, a partir disso, desenvolver
seus aprendizados com mais precisão”, pontua Ávila.

 

O mapa está disponível no Alagoas em Dados e
Informações (dados.al.gov.br) e, em breve, estará
disponível no Portal do Bicentenário de Alagoas.



/ NOTÍCIAS

GERAL

Portal do Bicentenário disponibiliza acesso a mais de 320
mapas de Alagoas

 







É HOJE TER (06) QUA (07) QUI (08) SEX (09) SÁB (10) DOM (11)

ALAGOAS, SEGUNDA, 05 DE FEVEREIRO DE 2018

AGENDE-SE NEGÓCIOS VIDA IDEIAS VÍDEOS 

VIDA







Uma seleção do que há de

melhor para fazer em

Maceió.

 

Cinema

Eventos & Palestras

Gastronomia

Shows & Teatro

Economia

Gente e Gestão

Imobiliário e Turismo

Mídia e Marcas

Turismo

Varejo e Franquias

Comer e Beber

Diversão

Esportes e Máquinas

Estilo e Design

Filmes e Espetáculos

Gente

Literatura

Teste

Viagens e Refúgios

Agenda A ideias é um

espaço plural discussão de

temas comprometidos

com a melhoria do

ambiente de negócios e

da qualidade de vida dos

alagoanos.

 

Turismo

Varejo / Veículos

Expectativa do

consumidor

Construção Civil

Turismo

Inflação / Inadimplência

Emprego / Juros

PIB / Balança Comercial

Produtos Agropecuários

Sobre Facebook

Redação Comercial

Newsletter Contato

O melhor dos negócios, o

melhor da vida em Alagoas
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AAlagoas é o 5º Estado que mais
populariza a ciência no País

Falta de energia em captação afeta
abastecimento de Estrela de
Alagoas e Minador

Governo
promove
réveillon
nos bairros
do
Jacintinho e

Benedito Bentes

Governador anuncia
investimentos para Estrela de
Alagoas durante inauguração
de adutora

NOTÍCIAS

VIDEOS

Jornalista e escritor Audálio Dantas é o convidado do Chá de memória
nesta terça-feira (29), no Arquivo Público, em Jaraguá

Compartilhe: Facebook Twitter

Segunda, 28 Agosto 2017 17:47

AGENDA 200 ANOS

Chá de Memória de
agosto traz o jornalista
e escritor Audálio
Dantas
Ilustre alagoano foi premiado pela ONU, em
defesa dos direitos Humanos e estará
abordando as Notícias que zeram história ao
longo dos 200 anos de emancipação política
do Estado



PPrograma
Água Doce

Mais de 72
mil
servidores
do Estado
recebem o
13º nesta

sexta-feira (15)

Governo entrega obras de
infraestrutura em mais três
grotas de Maceió

2017 foi
marcado
por um
calendário
intenso de
atividades

na Diteal

Lançamento
de novos
serviços
marcam
ano de 2017
do Procon

Alagoas

 

FOTOS

 

Foto: Ailton Cruz

TTexto de Maria Barreiros 

 

Aproximação entre o passado e o presente,
preservação da história, contada de forma dinâmica
e testemunhal. Esses  são os principais propósitos
do Projeto Chá de Memória, promovido pelo
Gabinete Civil, por meio do Arquivo Público de
Alagoas (APA). A ação faz parte da programação
mensal das comemorações dos 200 anos de
emancipação política de Alagoas e acontecerá nesta
terça-feira (29), na sede do APA, no bairro Jaraguá,
às 16h.

 

O convidado do mês de junho é o jornalista e
escritor Audálio Dantas, alagoano de Tanque
D’arca,  premiado pela ONU por sua luta em favor
dos direitos humanos. Também foi presidente do
Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo à
época do assassinato pela ditadura militar do
jornalista Vladimir Herzog,  e ao longo dos seus 85
anos, continua atuando no segmento.

 

Dantas vai abordar a temática das Notícias de
Alagoas, ao longo dos 200 anos. Segundo a diretora
do Arquivo Público de Alagoas, Wilma Nóbrega,
como principal órgão responsável pela guarda,
conservação e disseminação da história
administrativa de Alagoas, realizar eventos como o
Chá de Memória fortalece a missão de fomentar a
pesquisa e Audálio Dantas falará de forma única
sobre diversos assuntos que zeram parte da
história de Alagoas e do Brasil.

 

“O Chá de Memória é o marco de uma nova conduta
de aproximação adotada pelo Governo, por meio do
Arquivo Público, possibilitando uma relação mais
direta com a comunidade alagoana,” a rmou ela,
relembrando que durante este Chá de Memória será
o último dia da exposição de fotos “Arretada Labuta”
do fotógrafo argentino, Pablo de Luca.
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AAudálio Dantas

Escritor e poeta, o nordestino Audálio Ferreira
Dantas nasceu em 1929, na cidade de Tanque
D'Árca, no Agreste de Alagoas. O alagoano se
encaminhou para a área do Jornalismo, na década
de 50, de forma acidental. É pai de quatro lhos e
casado há  quase três décadas com Vanira Kunc.

 

O jornalista é autor de livros como Graciliano
Ramos, O menino Lula, O Tempo de Reportagem:
histórias que marcaram época no jornalismo
brasileiro, As duas guerras de Vlado Herzog: da
perseguição nazista na Europa à morte sob tortura
no Brasil, entre outros. 
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Romaria dos devotos de Padre Cícero emociona o público do
Chá de Memória

Levar conhecimento através de testemunhos e experiências ao longo dos 200 anos de história do Estado e também do Brasil, em diversas temáticas, é um dos
propósitos do Projeto Chá de Memória, promovido pelo Gabinete Civil, por meio do Arquivo Público de Alagoas (APA). A convidada dessa terça-feira (5) foi a Irmã
Annette Dumoulin, que abordou o tema “As romarias dos devotos alagoanos de Padre Cícero”.

A ação faz parte da programação mensal das comemorações do bicentenário de emancipação política de Alagoas e neste mês de setembro se tornará ainda mais
especial, com três edições. A palestrante, Irmã Annete Dumoulin, emocionou a todos os presentes com seu depoimento.

“O Chá de Memória desta terça foi emocionante. Foi uma das melhoras palestras que fui na minha vida. Penso que toca muito na questão da espiritualidade, até
mesmo às pessoas que a gente sabe que não são religiosas. Porque ela é muito preparada, já que é doutora em Educação, além da vivência dela de 40 anos no
Juazeiro. Foram dados, informações, testemunhos. Valeu muito a pena ter ido”, relatou a escritora Fátima Maia.

  (https://facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Ftribunahoje.com%2Fnoticias%2Finterior%2F2017%2F09%2F06%2Fromaria-dos-devotos-de-
padre-cicero-emociona-o-publico-do-cha-de-memoria%2F)

  (https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Ftribunahoje.com%2Fnoticias%2Finterior%2F2017%2F09%2F06%2Fromaria-dos-devotos-de-padre-
cicero-emociona-o-publico-do-cha-de-memoria%2F)
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memoria%2F
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O propósito deste Chá foi difundir a história dos romeiros alagoanos devotos de Padre Cícero. Na ocasião também houve o lançamento do livro “Padre Cícero:
Santo da Igreja, Santo do Povo”, também da autoria da Irmã Annete Dumoulin.

Quem é Irmã Annette?

A religiosa Annette Dumoulin, doutora em Pedagogia e Ciências da Educação pela UCL (Bélgica), tem especialização em psicologia social. Ela é escritora de vários
livros sobre Padre Cícero e estudiosa dos fenômenos das romarias até Juazeiro do Norte. É uma grande defensora de Juazeiro, do Padre Cícero e de seus
romeiros. Importante destacar que ela fez parte da Comissão de Reabilitação Histórico-Religioso de Padre Cícero.

Fonte: Fonte: Assessoria
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Esta semana marca a aproximação dos 200 anos de
emancipação política de Alagoas e o Arquivo Público
do Estado escolheu o ilustre alagoano Octávio Brandão
para mais uma edição do Chá de Memória. Na terça-
feira  (12), estudantes, professores e público em geral
ouviram explanações e curiosidades sobre a vida e
obra do polivalente Brandão pelo testemunho de sua
neta Marisa Brandão.

De acordo com Marisa, seu avô foi muito mais do que
um pesquisador e precursor nas causas
ambientalistas.” Ele foi um humanitário, que sempre
buscou um mundo melhor para os seus e todos.
Queria que o mundo fosse igualitário, sem nunca
dissociar a teoria da prática”, a rmou.

Geraldo Magela, curador do projeto, e um dos
palestrantes, completou, ao a rmar que Brandão
esteve associado a grandes lutas do comunismo e da
política brasileira. 

O Chá de Memória é um marco de uma nova conduta
de aproximação adotada pelo Governo de Alagoas, por
meio do Arquivo Público, possibilitando uma relação
mais direta com a comunidade alagoana”, disse Wilma
Nóbrega, superintendente do Arquivo Público.

QQuem foi Octávio Brandão 

Octavio Brandão é um desses alagoanos que
marcaram sua época. Foi o primeiro pesquisador a
realizar um mapeamento sobre a mineralogia e a
geologia do complexo estuário lagunar
Mundaú/Manguaba. 

O pesquisador, em 1917, um jovem com 21 anos de
idade, embrenhou-se pelos canais das lagoas Mundaú
e Manguaba e após percorrer centenas de quilômetros
a pé, de canoa e em lombo de cavalo - mantendo
contato com as populações, inclusive com os indígenas
-, escreveu três ensaios cientí cos e apresentou-os ao
público em três conferências sobre a mineralogia e a
geologia dos Canais e Lagoas (textos publicados em
1918).

O livro Canais e Lagoas, sua principal obra, foi escrito
em Maceió em 1918 e publicado no Rio de Janeiro em
1919. Esta obra é um roteiro geográ co dos canais e
lagoas e suas povoações, além de ser o mais
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signi cativo e detalhado registro da Mata Atlântica
entre os municípios que compõem a região lacustre
alagoana.   

As pesquisas desenvolvidas por Octávio Brandão
serviram como referência para outros estudiosos de
botânica, antropologia, sociologia, história e ecologia
que vieram nas décadas seguintes.
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Esta semana marca a aproximação dos 200 anos de
emancipação política de Alagoas e o Arquivo Público
do Estado escolheu o ilustre alagoano Octávio
Brandão para mais uma edição do Chá de Memória.
Na terça-feira  (12), estudantes, professores e
público em geral ouviram explanações e
curiosidades sobre a vida e obra do polivalente
Brandão pelo testemunho de sua neta Marisa
Brandão.

 

 
De acordo com Marisa, seu avô foi muito mais do
que um pesquisador e precursor nas causas
ambientalistas.” Ele foi um humanitário, que sempre
buscou um mundo melhor para os seus e todos.
Queria que o mundo fosse igualitário, sem nunca
dissociar a teoria da prática”, a rmou.

 

 
Geraldo Magela, curador do projeto, e um dos
palestrantes, completou, ao a rmar que Brandão
esteve associado a grandes lutas do comunismo e
da política brasileira. 

 

O Chá de Memória é um marco de uma nova
conduta de aproximação adotada pelo Governo de
Alagoas, por meio do Arquivo Público, possibilitando
uma relação mais direta com a comunidade
alagoana”, disse Wilma Nóbrega, superintendente
do Arquivo Público.
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Quem foi Octávio Brandão 

 
Octavio Brandão é um desses alagoanos que
marcaram sua época. Foi o primeiro pesquisador a
realizar um mapeamento sobre a mineralogia e a
geologia do complexo estuário lagunar
Mundaú/Manguaba. 

 

 
O pesquisador, em 1917, um jovem com 21 anos de
idade, embrenhou-se pelos canais das lagoas
Mundaú e Manguaba e após percorrer centenas de
quilômetros a pé, de canoa e em lombo de cavalo -
mantendo contato com as populações, inclusive com
os indígenas -, escreveu três ensaios cientí cos e
apresentou-os ao público em três conferências
sobre a mineralogia e a geologia dos Canais e
Lagoas (textos publicados em 1918).

 

 
O livro Canais e Lagoas, sua principal obra, foi
escrito em Maceió em 1918 e publicado no Rio de
Janeiro em 1919. Esta obra é um roteiro geográ co
dos canais e lagoas e suas povoações, além de ser o
mais signi cativo e detalhado registro da Mata
Atlântica entre os municípios que compõem a região
lacustre alagoana.   
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As pesquisas desenvolvidas por Octávio Brandão
serviram como referência para outros estudiosos de
botânica, antropologia, sociologia, história e ecologia
que vieram nas décadas seguintes.
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o Dictus se apresenta em Satuba em
menagem a Hekel Tavares
certo, que ocorrerá em praça pública, na sexta-feira (15), integra a programação do
enário; maestro Benedito Pontes observa o 'sucesso internacional' do maestro satubense

dação do Alagoas Boreal

A – Em parceria com a prefeitura do município
te 45 km de Maceió, o governo do Estado
ve apresentação da camerata Ero Dictus na

ma sexta-feira (15), no município distante 21 km da
. O conjunto erudito interpretará repertório do
ro alagoano Hekel Tavares (Satuba,1896 – Rio de
o, 1969). O concerto ocorrerá na Praça Central, a
das 20h, e é uma homenagem aos 200 Anos da
ipação Política de Alagoas.

gência do maestro Max Carvalho e coordenação
de Douglas Nascimento, a apresentação conta,
m, com a orientação instrumental de Elieser

miro. A camerata Ero Dictus apresentará composições clássicas de Tavares, como “Engenho
”, “Leilão”, “Festival”, “O Que Eu queria dizer ao seu Ouvido”, “Sabiá”, “Acalanto”, “Casa de
o”, “Cantiga de Nossa Senhora”, “Funeral d'um Rei Nagô”, “Engenho Novo” e “Guacyra”.

mos vibrando com esse concerto porque Hekel Tavares tem uma história interessante.
o ele cou famoso lá fora, a esposa dele perguntou: ‘Hekel, porque você não viaja mais?’

spondeu: ‘Eu não preciso viajar, quem viaja é a minha música’. Hekel foi uma pessoa de
personalidade e conseguiu galgar uma posição de destaque na música de concerto

acional numa época em que as coisas eram muito difíceis em Alagoas. Portanto, temos
o que homenagear este grande músico. Salve, salve o satubense que nos honra com toda

que produziu", a rmou o músico e maestro Benedito Pontes, presidente do Instituto de
a Ero Dictus.

Divulgação

Maestro Benedito Pontes à frente da
Camerata Ero Dictus (primeira la):
'Vibrando com esse concerto'

entários
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CONSTRUIRÁ PROPOSTA MULTISETORIAL PARA SALVAR O SÃO FRANCISCO

Governadores de Alagoas e Sergipe se reúnem em ato realizado em Penedo

Uma proposta multisetorial, técnica e e caz. Esse será o desa o do Grupo de Trabalho (GT) anunciado

nesta sexta-feira (15), pelo governador Renan Filho, durante o ato em defesa do rio São Francisco, na

Casa de Aposentadoria, centro histórico de Penedo. O evento reuniu prefeitos das cidades ribeirinhas,

secretários de Estado, deputados e o governador de Sergipe, Jackson Barreto.
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200 ANOS Grupo de Trabalho construirá proposta
multisetorial para salvar o São Francisco

Setembro 16, 2017





“Não dá mais pra fazer o que foi feito no passado. Isso já cou provado que não funciona. Então, por

meio de decreto vou criar um Grupo de Trabalho para, até o m do meu mandato, apresentar uma

proposta à União, ao País. E vou, junto com os governadores do Nordeste, somar esforços para reunir

as melhores cabeças, os melhores projetos existentes e, assim, apresentar uma proposta que diga o

que deve ser feito, como deve ser realizado, quanto custa e quais são os reais benefícios”, declarou

Renan Filho.

O governador de Alagoas a rmou que, além da revitalização, é necessário construir uma agenda de

prevenção. “Essa agenda tem que ser feita, mas tem de ser feita de verdade, não com palavras”,

enfatizou Renan Filho. Em comitiva, ele percorreu rio São Francisco, de Piranhas a Penedo, numa

viagem que durou cerca de 15 horas, em dois dias, nalizada nesta sexta-feira (15).

“O rio pede socorro, e há muito tempo. Eu pude observar isso com os meus próprios olhos: uma de

nossas embarcações encalhou. O rio já não permite mais uma navegação constante. Tivemos de parar

a viagem e seguir um trecho de carro. Isso é revoltante por um lado e alarmante por outro”, classi cou.

A comitiva chegou a Penedo às 11h30 desta sexta-feira. Renan Filho e o governador de Sergipe foram

recebidos pelo prefeito de Penedo, Marcius Beltrão. Eles seguiram para o Theatro Sete de Setembro,

que será reinaugurado à noite. Na parede do Theatro, os gestores descerraram uma placa xada pela

prefeitura, que deixará registrado o ato em defesa do rio São Francisco.

Em seguida, a comitiva seguiu a pé para a Casa de Aposentadoria, onde o ato foi realizado. O

governador de Sergipe revelou que o São Francisco, que já chegou a ter uma vazão de 11 mil metros

cúbicos por segundo, hoje amarga uma vazão de apenas 580 metros cúbicos por segundo, controlada

pela Chesf. A situação pode gerar um colapso no abastecimento de água, impactando uma população

de mais de um milhão de moradores de Aracaju e da grande Aracaju, cuja captação é feita no São

Francisco.

“Estamos hoje com di culdade de fazer a captação de água da região de Propriá ao município de Telha

para o abastecimento de Aracaju, por conta da vazão de 580 metros cúbicos por segundo. Se não

chover na cabeceira do São Francisco em novembro e não tivermos água no Oeste da Bahia, Aracaju e

a grande Aracaju carão sem água. E eu vou colocar essa responsabilidade nas mãos da Chesf”,

a rmou Jackson Barreto.

Durante o ato em defesa do São Francisco, ele apresentou a nota técnica: Avaliação dos Impactos

Econômicos e Sociais da Redução da Vazão do São Francisco sobre o Estado de Sergipe.

Jackson Barreto revelou que quando recebeu o convite de Renan Filho, no início desta semana, para

participar do ato em defesa do rio São Francisco, estava em São Paulo em busca de tecnologia para

captação de água em volume morto com objetivo de livrar Aracaju do colapso no abastecimento de

água.





“Eu acredito que o governador Renan Filho teve uma ideia muito importante, até uma feliz coincidência:

esta semana estive em São Paulo com o governador Geraldo Alkmin, e fui buscar tecnologia de balsas

utuantes para melhorar a captação de água para o abastecimento de Aracaju e da grande Aracaju. A

preocupação do governador Renan é a preocupação do governador de Pernambuco, da Bahia e do

governador de Sergipe. Aliás, Alagoas e Sergipe são os dois estados mais prejudicados com a situação

do rio São Francisco, até porque nós estamos após as hidroelétricas e, por isso, sofremos com a

variação de vazão”, declarou Barreto.

Ele a rmou, ainda, que a Chesf não pode tomar posição com relação à vazão sem discutir com os

governadores dos estados.

“Quero que a Chesf assuma a co-responsabilidade, o seu papel perante os estados e os municípios

ribeirinhos. A Chesf não está aí apenas para cumprir a política de energia. A Chesf precisa também

cuidar do ser humano, do homem. E nós precisamos de água para abastecer nosso povo”, nalizou

Barreto.

Os dois governadores se declararam contrários à privatização da Chesf, neste momento de crise, para

cobrir uma pequena parte do dé cit orçamentário do Governo Federal. “É como vender a casa para

comprar a janta”, comparou Renan Filho.
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TTexto de Severino Carvalho 

 

Por meio de decreto, o governador Renan Filho vai
criar um Grupo de Trabalho (GT) em prol do Rio São
Francisco. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (15),
em Porto Real do Colégio, no embarque para o 2°
dia da viagem uvial que segue de Piranhas a
Penedo, dentro da programação dos 200 anos de
Alagoas.

 

 
"Vamos construir um Grupo de Trabalho para
buscar alternativas de sobrevivência para o Rio São
Francisco, aumentando sua vazão, seu
fortalecimento ecológico e econômico, que equilibra
socialmente as cidades", declarou Renan Filho, ao
lado do prefeito de Porto Real do Colégio, Aldo Enio
Borges, o "Aldo Popular".

 

 

 
A viagem "Na Rota dos 200 Anos" teve início em
Piranhas, passou e fez paradas em Pão de Açúcar,
Traipu e Porto Real do Colégio, onde a comitiva,
composta por servidores, secretários estaduais e
convidados, pernoitou.

 

Em Traipu, o prefeito do município, Eduardo
Tavares, a rmou que o ato em defesa do São



Francisco, encabeçado por Renan Filho, é a maior e
mais importante iniciativa dos últimos 100 anos.

 

"É um ato que tem uma simbologia enorme. O Rio
São Francisco, que é um dos maiores patrimônios
do Brasil, literalmente está morrendo. Sua vazão
caiu dos seus 2.850 metros cúbicos por segundo
para míseros 500 metros cúbicos por segundo, ou
seja, ele está  no seu estado mortal. Ao dar esse
grito de alerta, Renan Filho congrega os
governadores do Nordeste e demonstra que está
preocupado com 35 milhões de habitantes que
moram no entorno da bacia do São Francisco. Esse
grito vai fazer com que as autoridades acordem e
vejam que é preciso salvá-lo", declarou Eduardo
Tavares. 

 

Renan Filho se reúne, às 10h30 desta sexta-feira,
com o governador de Sergipe, Jackson Barreto. O ato
em defesa do São Francisco acontece na Casa de
Aposentadoria, no Centro histórico de Penedo. Os
governadores de Pernambuco, Paulo Câmara, e da
Bahia, Rui Costa, foram convidados, mas por conta
de uma questão de agenda não comparecerão.
Entretanto, por telefone, eles rea rmaram o apoio à
iniciativa proposta por Renan Filho em defesa da
revitalização do Velho Chico.
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DESCENDO O RIO

Ordem de serviço para
construção do Cisp de
Pão de Açúcar é
assinada
Solenidade fez parte da viagem pelo São
Francisco Na Rota dos 200 Anos de Alagoas
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TTexto de Severino Carvalho 

 

O governador Renan Filho e o secretário de
Segurança Pública, Lima Júnior, assinaram, na
manhã desta quinta-feira (14), em Pão de Açúcar, a
ordem de serviço para a construção do Centro
Integrado de Segurança Pública (Cisp), que deve car
pronto até dezembro deste ano.

 

A solenidade foi realizada no Espaço Belvedere, orla
uvial de Pão de Açúcar, e fez parte da programação

da viagem pelas águas do Rio São Francisco - Na
Rota dos 200 Anos de Alagoas. Após saírem de
Piranhas às 8h15, as embarcações chegaram a Pão
de Açúcar por volta das 11 horas. A comitiva foi
recebida pelo prefeito do município, Flávio Almeida,
vereadores, deputados e moradores.

 

Os Cisps já foram implantados nos municípios de
Boca da Mata, Murici, São José da Tapera, São José
da Laje, Girau do Ponciano, Ouro Branco, Cajueiro e
Viçosa. As unidades permitem a integração das
policiais Civil e Militar num único ambiente de
trabalho, dotado de toda a infraestrutura necessária
e modernos equipamentos.

 

"Hoje, Pão de Açúcar tem três policiais militares,
passará a ter 12, quatro vezes mais policiais por dia.
Hoje, tem apenas uma viatura, terá três. O
funcionamento integrado das polícias Civil e Militar,
além de novos equipamentos, vai melhorar o
atendimento ao cidadão", destacou Renan Filho.



 

O Cisp será construído no Centro da cidade, em um
terreno de 900 metros quadrados doado pelo
município com aprovação, por unanimidade, da
Câmara de Vereadores.

 

"Esse é um dos maiores programas do Governo do
Estado", enfatizou o prefeito de Pão de Açúcar.
"Trata-se de mais um passo dado nessa grande
caminhada para reduzirmos os índices de violência
em Alagoas", acrescentou Lima Júnior.

 

Durante a solenidade, Renan Filho anunciou que o
Governo do Estado vai reconstruir a Orla Fluvial (Rua
da Frente), por meio do programa Viva Orla, que vai
destinar R$ 10 milhões, dos quais R $ 2,6 milhões
serão para a obra de Pão de Açúcar. O projeto foi
apresentado pelo prefeito ao governador durante a
solenidade.

 

Renan Filho garantiu, ainda, que o Governo do
Estado construirá em Pão de Açúcar o terminal
rodoviário do município, a exemplo de União dos
Palmares e Inhapi."Estamos reconstruindo duas
estradas importantes: uma que liga Santana do
Ipanema ao trevo de Olho D'Água das Flores e o
acesso de Olivença. Assim que o asfalto chegar ao
trevo de Olho D'Água, vamos voltar aqui para
autorizar a reconstrução da estrada do trevo de
Olho D'Água até Pão de Açúcar, melhorando o
acesso e a vida de todos", revelou o governador.

 

RROTA

Após a solenidade, a comitiva rumou pelo São
Francisco ao município de Traipu e de lá segue até
Porto Real do Colégio. A viagem pelo São Francisco
termina em Penedo, na sexta-feira (15). Neste
município, Renan Filho encabeça o ato em defesa do
Rio, junto aos governadores de Pernambuco, Paulo
Câmara; de Sergipe, Jackson Barreto; e da Bahia, Rui



Costa. O encontro acontece na Casa de
Aposentadoria, a partir das 10h30.

 

"Será um grito ao Brasil inteiro para dizer que de
todas as agendas temos que priorizar uma delas,
que a agenda da revitalização ambiental, econômica
e social do São Francisco", a rmou Renan Filho. Um
livro-reportagem sobre o Rio,  assinado pelo
jornalista Mário Lima, também será escrito, além de
um documentário produzido pelo diretor Charles
Northrup.

 

"Revitalizar o Rio representa restaurar o
desenvolvimento do Nordeste, que necessariamente
passa pelo Rio São Francisco. Estamos apenas
tirando as riquezas do São Francisco, como a
geração de energia, o turismo, a irrigação. Tá na
hora de a gente também cuidar do Rio", considerou
o prefeito de Pão de Açúcar.

 

Participam da viagem pelos 200 anos de Alagoas os
secretários de Estado da Educação, Luciano Barbosa
(vice-governador); da Fazenda, George Santoro; do
Planejamento, Gestão e Patrimônio, Fabrício
Marques; do Gabinete Civil, Fábio Farias; da
Comunicação, Enio Lins; do Transporte e
Desenvolvimento Urbano, Mosart Amaral; da
Cultura, Melina Freitas; do Desenvolvimento
Econômico e Turismo, Hélder Lima; da
Infraestrutura, Humberto Carvalho; do Esporte e
Lazer, Cláudia Petuba; da Agricultura, Pecuária,
Pesca e Aquicultura, Álvaro Vasconcelos; e do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos, Alexandre Ayres.
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Participam, ainda, os deputados estaduais  Inácio
Loyola, Francisco Tenório, Davi Davino, Jairzinho Lira
e Ronaldo Medeiros, além de prefeitos das cidades
ribeirinhas, dentre outras autoridades.

 



PPolícia
Renan Filho percorre Rio São Francisco e realiza ato com
governadores de SE, BA e PE
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Rota dos 200 anos: assinada ordem 
de serviço para construção de Cisp 

DESCENDO O RIO

Solenidade fez parte da viagem 
pelo São Francisco Na Rota dos 

200 Anos de Alagoas

Texto de Severino Carvalho 

Gestores estaduais assi-
naram, ontem (14), em Pão de 
Açúcar, a ordem de serviço 
para a construção do Centro 
Integrado de Segurança Pú-
blica (Cisp), que deve ficar 
pronto até dezembro deste 
ano.

 A solenidade foi realiza-
da no Espaço Belvedere, orla 
fluvial de Pão de Açúcar, e fez 
parte da programação da via-
gem pelas águas do Rio São 
Francisco - Na Rota dos 200 
Anos de Alagoas. Após saí-
rem de Piranhas às 8h15, as 
embarcações chegaram a Pão 
de Açúcar por volta das 11 
horas. A comitiva foi recebida 
pelo prefeito do município, 
Flávio Almeida, vereadores, 
deputados e moradores.

 Os Cisps já foram im-
plantados nos municípios de 

Boca da Mata, Murici, São 
José da Tapera, São José da 
Laje, Girau do Ponciano, Ouro 
Branco, Cajueiro e Viçosa. As 
unidades permitem a inte-
gração das policiais Civil e 
Militar num único ambiente 
de trabalho, dotado de toda 
a infraestrutura necessária 
e modernos equipamentos.

“Hoje, Pão de Açúcar tem 
três policiais militares, pas-
sará a ter 12, quatro vezes 
mais policiais por dia. Hoje, 
tem apenas uma viatura, 
terá três. O funcionamento 
integrado das polícias Ci-
vil e Militar, além de novos 
equipamentos, vai melhorar 
o atendimento ao cidadão”, 
destacou Renan Filho.

 O Cisp será construído no 
Centro da cidade, em um ter-
reno de 900 metros quadra-
dos doado pelo município com 
aprovação, por unanimidade, 

da Câmara de Vereadores.
“Esse é um dos maiores 

programas do Governo do 
Estado”, enfatizou o prefeito 
de Pão de Açúcar. “Trata-se 
de mais um passo dado nessa 
grande caminhada para redu-
zirmos os índices de violên-
cia em Alagoas”, acrescentou 
Lima Júnior, secretário de 
Segurança.

 Durante a solenidade, 
foi anunciado que o Governo 
do Estado vai reconstruir a 
Orla Fluvial (Rua da Frente), 
por meio do programa Viva 
Orla, que vai destinar R$ 10 
milhões, dos quais R $ 2,6 mi-
lhões serão para a obra de 
Pão de Açúcar.

 O Governo de Alagoas 
garantiu, ainda, que será 
construído em Pão de Açú-
car o terminal rodoviário 
do município, a exemplo de 
União dos Palmares e Inhapi. 

“Estamos reconstruindo duas 
estradas importantes: uma 
que liga Santana do Ipanema 
ao trevo de Olho D’Água das 
Flores e o acesso de Olivença. 
Assim que o asfalto chegar ao 
trevo de Olho D’Água, vamos 
voltar aqui para autorizar a 
reconstrução da estrada do 
trevo de Olho D’Água até 
Pão de Açúcar, melhorando 
o acesso e a vida de todos”, 
revelou o governador.

 
Rota
Após a solenidade, a comi-

tiva rumou pelo São Francisco 
ao município de Traipu e de 
lá para Porto Real do Colégio. 
A viagem pelo São Francis-
co termina em Penedo, hoje 
(15). Neste município, será 
realizado um ato em defesa 
do Rio. O encontro acontece 
na Casa de Aposentadoria, a 
partir das 10h30.

Durante a solenidade, foi anunciado que o Governo do Estado vai reconstruir a Orla Fluvial, no município de Pão de Açúcar
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Serviços de saúde serão levados 
para a Colônia de Pescadores Z12

EM PENEDO

Ação da Sesau vai ocorrer nos dias 21 e 22 deste mês, visando rastrear as Infecções Sexualmente Transmissíveis

Texto de Marcel Vital 

A população ribeirinha da 
Colônia de Pescadores Z12, no 
município de Penedo, receberá 
na próxima quarta-feira (20) e 
quinta (21), das 9h às 16h, servi-
ços desenvolvidos pela Secreta-
ria de Estado da Saúde (Sesau). 
O propósito da ação é realizar 
o rastreamento das Infecções 
Sexualmente Transmissíveis 
(ISTs), garantindo, assim, o 
direito dos trabalhadores ao 
acesso do tratamento e monito-
ramento destas enfermidades.

 Durante a ação, as equipes 
da Sesau, em parceria com a 
Secretaria de Saúde de Penedo, 
irão identificar usuários infec-
tados com o vírus HIV, hepatite 
B e C e sífilis. Paralelamente, 
serão desenvolvidas atividades 
de orientação e de prevenção 
sobre as Infecções Sexualmente 
Transmissíveis.

De acordo com Robert Lin-
coln, assessor técnico de Polí-
ticas Transversais da Sesau, o 
objetivo da ação é identificar, o 
mais breve possível, as pessoas 
portadoras das ISTs. “Estamos 
fazendo uma captação precoce, 
principalmente dos pacientes 
com HIV, hepatite e sífilis, para 
iniciar o tratamento o mais 
rápido. Iremos distribuir pre-
servativos masculinos e femi-
ninos, além de lubrificantes, 
com a intenção de mostrar que 
a prevenção é o melhor método 
contra as ISTs”, destacou.

 Segundo o assessor técni-
co de Políticas Transversais da 
Sesau, os exames serão reali-
zados na hora em que os pes-
cadores chegarem aos locais 
de atendimento. Em poucos 
minutos, o resultado será dis-
ponibilizado e, caso o resultado 
seja positivo, o usuário será en-
caminhado para o tratamento 
adequado.

Olival Santos

População ribeirinha, em Penedo, terá acesso a tratamento e monitoramento de enfermidades 

Projeto “Todos contra o Aedes” 
será implantado em Alagoas

CONSCIENTIZAÇÃO

Texto de Fabiano Di Pace 

Alagoas será palco do 
projeto Todos Contra o Aedes 
aegypti, uma iniciativa da Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(Sesau) e da Ensinart Editora. 
O lançamento vai ocorrer hoje 
(15), às 8h, no auditório da Or-
dem dos Advogados do Brasil 
(OAB), no bairro Jacarecica, 
em Maceió.

 A ação envolverá 21.271 
alunos das Redes Municipais 

de Ensino de 21 municípios 
alagoanos, selecionados com 
base nos números de infecção 
pelo mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, zika 
e chikungunya. “O projeto vai 
trabalhar com estudantes do 
6º e 7º anos, de forma trans-
versal, completamente inte-
grada ao currículo escolar”, 
explicou a superintendente de 
Vigilância em Saúde da Sesau, 
Cristina Rocha.

 Cristina destacou que 

o projeto é importante, pois 
envolve os estudantes que se 
tornam multiplicadores de co-
nhecimento em suas casas e 
comunidades. “Com a cons-
cientização, a população atua 
na prevenção e identificação 
dos focos de reprodução do 
mosquito. O esforço conjunto 
da gestão pública e população 
é essencial para a superação 
do desafio representado pelo 
Aedes aegypti”, reforçou a su-
perintendente.
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Governo de Alagoas intensifica 
andamento de obras hídricas no Sertão

Adutora de Olho d’Água do Casado e Povoado Piau

ABASTECIMENTO

Secretário Humberto Carvalho inicia atividades à frente da pasta com foco nos sistemas coletivos de abastecimento

Texto de Myllena Diniz 

O secretário de Estado da 
Infraestrutura, Humberto Car-
valho, peregrinou pelo Sertão 
de Alagoas para acompanhar a 
execução de obras em andamen-
to e fazer análise técnica para 
outras prestes a serem inicia-
das. A programação incluiu os 
municípios de Olho d’Água das 
Flores e Olho d’Água do Casado.

 Com 90% da primeira eta-
pa das obras de melhoria e 
ampliação da Adutora da Bacia 
Leiteira concluídas, a Secreta-
ria de Estado da Infraestrutura 
(Seinfra) prepara os últimos 
detalhes para a assinatura da 
ordem de serviço da segunda 
fase do projeto, que irá benefi-
ciar 19 municípios sertanejos e 
240 mil alagoanos.

 Em visita ao terreno da Es-
tação de Tratamento de Água 
(ETA) do novo sistema adutor, 
em Olho d’Água das Flores, o 
secretário Humberto Carvalho 
destacou o impacto da obra para 
a população sertaneja.

 “O atual sistema funciona 
desde a década de 70, mas nun-
ca passou por uma melhoria de 
relevante significância a ponto 
de proporcionar para o sertanejo 
um abastecimento eficiente. A 
maioria das cidades sofrem com 
a carência de água e o reveza-
mento na sua distribuição. Desta 
vez, o cenário é outro: uma obra 
que, quando concluída, levará 
água até à casa do sertanejo, 
com quantidade e qualidade 
adequadas”, ressaltou o gestor.

 Segundo o secretário, a 
primeira etapa da obra irá so-
lucionar o problema da perda de 
água na região, enquanto que a 
segunda ampliará a capacidade 
de armazenamento e as condi-
ções de tratamento do sistema. 
“Estamos concluindo a primeira 
etapa da obra, que consiste na 

Ascom Seinfra

implantação das tubulações, 
para resolver o problema da 
perda e dos desvios de água. E 
estamos prontos para assinar 
a ordem de serviço da segunda 
etapa, por meio da qual cons-
truiremos reservatórios em 14 
municípios e traremos para 
Olho d’Água das Flores uma 
ETA com capacidade muito 
maior, completa e automatiza-
do, para ofertar uma água se-
gura, de qualidade”, ressaltou 

o gestor.
 Com R$ 114 milhões de 

investimentos, provenientes 
do Ministério da Integração 
Nacional, o sistema é conside-
rado a segunda maior obra de 
infraestrutura hídrica do Esta-
do de Alagoas, atrás apenas do 
Canal do Sertão.

 Com a conclusão da obra, a 
adutora, que já é operada pela 
Companhia de Saneamento de 
Alagoas (Casal), contará com 

melhoria na qualidade da água 
e mais eficiência na sua distri-
buição, nos municípios de San-
tana do Ipanema, Olho d’Água 
das Flores, Olivença, Senador 
Rui Palmeira, Cacimbinhas, 
Monteirópolis, Jaramataia, 
Palestina, São José da Tapera, 
Maravilha, Poço das Trinchei-
ras, Ouro Branco, Dois Riachos, 
Carneiros, Batalha, Jacaré dos 
Homens, Major Isidoro e Belo 
Monte.

 O secretário também visi-
tou as obras do Sistema Adutor 
de Olho d’Água do Casado e do 
Povoado Piau, localizado em 
Piranhas. O projeto irá reforçar 
o abastecimento de água para 
cerca de 30 mil pessoas, resi-
dentes nas duas localidades.

 A obra irá duplicar o pro-
cesso de adução, elevação e 
captação da água no meandro 
do lago de Xingó, no rio São 
Francisco. O projeto também 
prevê ampliação da Estação 
de Tratamento de Água (ETA) 

e construção de dois novos re-
servatórios, com capacidade 
para 350 e 450 mil litros de 
água.

 A nova adutora irá atuar 
em paralelo com a já existente 
e terá cerca de 5 km de exten-
são até a ETA, onde serão im-
plantados mais quatro módulos 
de filtros, com capacidade para 
tratar 60 litros de água por se-
gundo.

 “A solução do abasteci-
mento nas duas localidades 
virá de uma captação de Olho 

d’Água do Casado, não mais 
sendo abastecida pela Estação 
de Tratamento construída no 
Sistema Adutor do Alto Sertão. 
Isso otimiza o uso do sistema, 
diminui o custo operacional e 
deixa a cidade e o povoado com 
um sistema exclusivo para 
eles”, destacou o secretário.

 No momento, a obra pos-
sui 40% de execução. Até o seu 
término, serão investidos R$ 
4,15 milhões, provenientes do 
Ministério da Integração Na-
cional.



4

Estado alinha ações para fomentar 
Turismo na região do Sertão

EMPREENDIMENTO

Secretário Helder Lima, titular da Sedetur, participou de reuniões com prefeitos e empresários no interior de Alagoas

Texto de Andressa Alves  

O secretário de Estado do 
Desenvolvimento Econômico e 
Turismo, Helder Lima, realizou 
uma agenda no Sertão alagoa-
no pautada na diversificação do 
setor em Alagoas para geração 
de emprego e renda. O gestor 
visitou as obras do Hotel Aline, 
que está sendo construído em 
Delmiro Gouveia. O empreendi-
mento, com previsão de entrega 
para novembro deste ano, con-
tará com 250 leitos e irá gerar 
62 empregos diretos.  Durante 
as obras, a construção já gera 
70 postos de trabalho.

 O Grupo Luiz Carlos Cos-
ta (LCC), responsável pelo 
empreendimento, possui mais 
um hotel na região em fase de 
projeto.

Em Água Branca, o secretário 
visitou o Engenho São Lourenço, 
um dos principais produtos tu-
rísticos do município. O Engenho 
atua na produção de rapaduras 
e sorvetes artesanais e realiza 
um importante trabalho social 
nas comunidades quilombolas 
vizinhas, através da comercia-

Sefaz propõe adoção de medidas estratégicas 
para maior eficiência dos gastos públicos

EQUILIBRIO ECONÔMICO

Texto de Isabelle Monteiro

Aumentar a eficiência do 
gasto e preservar a boa quali-
dade na prestação dos serviços 
públicos. Estes são os pilares 
do Programa “Alagoas Mais 
Eficiente”, iniciativa criada 
pela Secretaria de Estado da 
Fazenda de Alagoas (Sefaz/AL), 
por meio da Portaria SEF N. º 
612 / 2017.

 O Programa abrange todos 

os órgãos e entidades do Poder 
Executivo Estadual e possui a 
finalidade de não apenas ins-
truir dirigentes e servidores 
sobre a importância de haver 
controle, eficiência e transpa-
rência no uso dos recursos pú-
blicos, mas que estes possam 
promover ações que resultem 
na redução de custos e a efi-
cácia da gestão.

 De acordo com o secretário 
de Estado da Fazenda de Ala-

goas, George Santoro, a Sefaz 
está apresentando um exce-
lente método para auxiliar no 
desenvolvimento de mais sus-
tentabilidade e apontar, com a 
ajuda de todos os órgãos, solu-
ções que sejam adotadas para 
maior benefício da população. 

Santoro enfatiza que a 
medida serve, também, como 
um instrumento de integra-
ção entre os colaboradores do 
governo e, ao mesmo tempo, 

como uma oportunidade de 
ampliação dos conhecimen-
tos acerca das realidades de 
gestão. 

“Isto nada mais é do que 
mais um grande passo para a 
consolidação de novos tempos 
na gestão pública estadual. 
Adotando medidas como esta 
aperfeiçoamos nossa gestão, 
introduzindo conceitos holís-
ticos de gestão”, frisou o se-
cretário George Santoro.

Kaio Fragoso

Empreendimento, com previsão de entrega para novembro deste ano, contará com 250 leitos 

lização do artesanato local.
Na oportunidade, Helder 

Lima esteve reunido com os 
prefeitos das cidades de Olho 
d’Água do Casado, Pão de Açú-
car, Piranhas e Delmiro Gouveia, 
discutindo ações integradas en-
tre o Governo de Alagoas e os 
órgãos municipais para fomentar 
a cadeia do Turismo através de 
atividades produtivas locais, 
como o artesanato e agricultura 

familiar da região Caminhos do 
São Francisco.

 No Centro Cultural Miguel 
Arcanjo, em Piranhas, os em-
presários e o trade turístico 
apresentaram as principais de-
mandas do setor e conheceram 
um pouco mais sobre as ações 
da Sedetur voltadas para a di-
vulgação do destino.

 “O trabalho do Governo do 
Estado vem contemplando toda a 

região do São Francisco de forma 
integrada, que já era um pleito 
nosso há alguns anos. Hoje, nós 
estamos vendo a concretização 
desses projetos - como a sinali-
zação turística, os cursos do Pro-
natec articulados pela Sedetur 
em Delmiro Gouveia - focando 
sempre na praticidade e redução 
da burocracia”, ressaltou Patrí-
cia Brasil, secretária municipal 
de Turismo de Delmiro Gouveia.
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200 ANOS

Vazão do São Francisco
atinge o menor
patamar histórico,
alerta Renan Filho
Governador segue em viagem pelo ‘Rio da
Integração Nacional’ de Piranhas a Penedo, e
cobra posicionamento do Governo Federal
sobre revitalização
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TTexto de Severino Carvalho 

 

A viagem pelas águas do São Francisco - "Na Rota
dos 200 Anos" - teve início na manhã desta quinta-
feira (14) em Piranhas, a 283 km de Maceió. À
margem do "Rio da Integração Nacional", o
governador Renan Filho a rmou que é necessário
um esforço conjunto no sentido de revitalizar o
Velho Chico. Ele alertou que a vazão do Rio
encontra-se em seu menor patamar histórico,
abaixo de 600 metros cúbicos por segundo.

 

"Nas comemorações dos 200 anos de Alagoas, no
Bicentenário, vamos iniciar uma descida do São
Francisco para todos juntos, membros do Governo
do Estado, sociedade civil organizada, as cidades
ribeirinhas, promovermos uma defesa da
revitalização do Rio, tão importante
ambientalmente, economicamente e socialmente
para o Nordeste e para o Brasil", declarou Renan
Filho.

 

Na programação do Bicentenário será promovido
em Penedo, na sexta-feira (15),  um ato em defesa
do São Francisco, proposto por Renan Filho. O
encontro acontece na Casa de Aposentadoria, a
partir das 10h30, e reunirá os governadores de
Pernambuco, Paulo Câmara; de Sergipe, Jackson
Barreto; e da Bahia, Rui Costa.

 

"Será um ato de cobrança de posições novas e de
trabalho no sentido de revitalizar o Rio no âmbito
federal e também de colocar aquilo que os Estados
podem fazer pra que a gente não viva o colapso do
São Francisco. A vazão está no seu menor patamar
histórico, abaixo de 600 metros cúbicos de água por
segundo. Isso di culta a vida das cidades ribeirinhas,
di culta ambientalmente o equilíbrio da região, de
maneira que revitalizar o São Francisco é garantir o
desenvolvimento do Semiárido nordestino,
qualidade no abastecimento de água das cidades



ribeirinhas, inclusive para grandes cidades, a
exemplo de Aracaju, que é 100% abastecida pelas
águas do Velho Chico e passa, neste momento,
muita di culdade", declarou Renan Filho.

 

O deputado estadual Inácio Loyola, que participa da
viagem pelo São Francisco, classi ca a situação de
degradação do Velho Chico como o maior problema
ambiental, social e econômico a ser resolvido no
País. Ele a rma que todo e qualquer rio começa a
morrer pela foz e que este é o caso do São
Francisco, “um paciente que agoniza há décadas e
que se encontra em coma”.

 

"Para se ter uma ideia, o São Francisco é
responsável por 95% da geração de energia da
Chesf, por 75% do potencial hídrico do Nordeste,
por 300 mil hectares de projetos de irrigação ao
longo de sua bacia hidrográ ca; é responsável pelo
abastecimento de água de várias e várias cidades de
Minas Gerais, Bahia, de Pernambuco, Sergipe e
Alagoas. É responsável pelo turismo, pelo
escoamento da produção. Ou seja, deixando de
existir o São Francisco, deixa de existir o Nordeste",
avaliou Loyola.

 

O deputado lembrou ainda que, enquanto a vazão
do São Francisco encontra-se abaixo de 600 metros
cúbicos por segundo, o nível estabelecido pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos



Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para que haja
equilíbrio é de 1650 metros cúbicos por segundo.

 

"Se não chegar na foz uma vazão de 1.650 metros
cúbicos por segundo, em vez de o Rio adentrar o
mar, o mar adentra o Rio. Isso já está acontecendo.
Qualquer rio começa a morrer pela sua foz. Eu
de no o São Francisco como um paciente que vem
há anos na UTI e evidentemente a situação dele é
crítica, já se encontra em coma.  O que importa
neste momento é toda a classe política, todos os
segmentos da sociedade nordestina se irmanar no
sentido de levantarmos essa bandeira que é a
revitalização do São Francisco", disse Loyola.

 

A viagem pelo São Francisco acontece por meio de
catamarãs e percorrerá cerca de 100 quilômetros
até Penedo. Acompanham a caravana secretários
estaduais, prefeitos das cidades ribeirinhas,
representantes da sociedade civil organizada, dentre
outras autoridades.

 

"É uma satisfação muito grande receber o
governador e toda a sua comitiva. Piranhas faz parte
desses 200 anos de Alagoas, com suas belezas
naturais, sua história e o Rio São Francisco, que
precisa ser preservado e revitalizado", disse a
prefeita de Piranhas, Maristela Sena.
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Participam da viagem os secretários de Estado da
Educação, Luciano Barbosa (vice-governador); da
Fazenda, George Santoro; do Planejamento, Gestão
e Patrimônio, Fabrício Marques; do Gabinete Civil,
Fábio Farias; da Comunicação, Enio Lins; do
Transporte e Desenvolvimento Urbano, Mosart
Amaral; da Cultura, Mellina Freitas; do
Desenvolvimento Econômico e Turismo, Hélder
Lima; da Infraestrutura, Humberto Carvalho; do
Esporte e Lazer, Cláudia Petuba; e da Agricultura,
Pecuária, Pesca e Aquicultura, Álvaro Vasconcelos.

 

Além da prefeita de Piranhas, participam da viagem,
a partir deste município, os gestores de Porto Real
do Colégio, Aldo Enio Borges; e de Olho D'água do
Casado, José dos Santos, o "Zé da Emater".
Acompanham ainda os deputados estaduais
Ronaldo Medeiros, Davi Davino e Jairzinho Lira, e o
presidente da Associação dos Municípios Alagoanos
(AMA), Hugo Wanderley. Outros prefeitos e
deputados devem se juntar à caravana a partir de
Pão de Açúcar, próxima parada.
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COLLOR, MANO, RENAN FILHO, TEOTÔNIO, MOACIR ANDRADE E LESSA: HOMENAGEM NOS MARTÍRIOS.

O governador de Alagoas, Renan Filho, homenageou cinco ex-governadores por ocasião do bicentenário de Alagoas, em evento realizado
no Palácio dos Martírios, sede do governo. Compareceram ao encontro os ex-governadores Moacir Andrade, Fernando Collor, Manoel
Gomes de Barros ("Mano"), Teotônio Vilela Filho e Ronaldo Lessa. Todos receberam de Renan Filho a Medalha do Mérito da República
Marechal Deodoro da Fonseca.

 (http://www.experimentemaceio.com.br/site/)

Tabém participaram do encontro o ex-vice-governador José Wanderley Neto, o presidente da Assembleia Legislativa, Luiz Dantas, e
secretários do atual governo como Ênio Lins (Comunicação), Fábio Farias (Casa Civil) e George Santoro (Fazenda). Em discurso, Collor
destacou o gesto, mostrando que todos ali presentes estão comprometidos com Alagoas.

Renan Filho disse, também em discurso, que ao olhar para os ex-governadores enxerga virtudes e pontuou qualidades em cada um deles.
O peemedebista citou a capacidade de interlocução e de amor a sua terra natal (Penedo) de Moacir Andrade; de conexão com o seu tempo,
de clareza política e de capacidade de se modernizar do ex-governador, ex-presidente da República e senador Fernando Collor; da firmeza e
coragem de Manoel Gomes de Barros; do pensamento cartesiano do engenheiro e da capacidade de diálogo com o servidor público do hoje
deputado federal Ronaldo Lessa; e da experiência e equilíbrio político e institucional de Teotonio Vilela.
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ASPECTO DA HOMENAGEM.

"A minha juventude me impõe a necessidade extrema de aprender com a experiência dos
senhores, portanto esse ato ficará marcado na minha memória como um momento muito
importante. Muito antes do ímpeto e da vontade de fazer, precisa-se observar o que já foi feito e,
sobretudo, o que não pôde ser feito por erros cometidos para que não os cometamos mais",
afirmou Renan Filho.
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A SOLENIDADE PROPORCIONOU O REENCONTRO DAS LIDERANÇAS POLÍTICAS DE ALAGOAS.
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ALAGOAS 200 ANOS

RENAN FILHO HOMENAGEIA EX-GOVERNADORES NO BICENTENÁRIO
DE ALAGOAS
GOVERNADOR DESTACOU EXPERIÊNCIA E VALOR DE CADA EX-GOVERNADOR
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COLLOR, MANO, RENAN FILHO, TEOTÔNIO, MOACIR ANDRADE E LESSA: HOMENAGEM NOS MARTÍRIOS.

O governador de Alagoas, Renan Filho, homenageou cinco ex-governadores por ocasião do bicentenário de Alagoas, em evento realizado
no Palácio dos Martírios, sede do governo. Compareceram ao encontro os ex-governadores Moacir Andrade, Fernando Collor, Manoel
Gomes de Barros ("Mano"), Teotônio Vilela Filho e Ronaldo Lessa. Todos receberam de Renan Filho a Medalha do Mérito da República
Marechal Deodoro da Fonseca.

 (http://www.experimentemaceio.com.br/site/)

Tabém participaram do encontro o ex-vice-governador José Wanderley Neto, o presidente da Assembleia Legislativa, Luiz Dantas, e
secretários do atual governo como Ênio Lins (Comunicação), Fábio Farias (Casa Civil) e George Santoro (Fazenda). Em discurso, Collor
destacou o gesto, mostrando que todos ali presentes estão comprometidos com Alagoas.

Renan Filho disse, também em discurso, que ao olhar para os ex-governadores enxerga virtudes e pontuou qualidades em cada um deles.
O peemedebista citou a capacidade de interlocução e de amor a sua terra natal (Penedo) de Moacir Andrade; de conexão com o seu tempo,
de clareza política e de capacidade de se modernizar do ex-governador, ex-presidente da República e senador Fernando Collor; da firmeza e
coragem de Manoel Gomes de Barros; do pensamento cartesiano do engenheiro e da capacidade de diálogo com o servidor público do hoje
deputado federal Ronaldo Lessa; e da experiência e equilíbrio político e institucional de Teotonio Vilela.
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ASPECTO DA HOMENAGEM.

"A minha juventude me impõe a necessidade extrema de aprender com a experiência dos
senhores, portanto esse ato ficará marcado na minha memória como um momento muito
importante. Muito antes do ímpeto e da vontade de fazer, precisa-se observar o que já foi feito e,
sobretudo, o que não pôde ser feito por erros cometidos para que não os cometamos mais",
afirmou Renan Filho.
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A SOLENIDADE PROPORCIONOU O REENCONTRO DAS LIDERANÇAS POLÍTICAS DE ALAGOAS.
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Serão condecorados os ex-governadores Guilherme Gracindo Soares
Palmeira, Fernando Collor de Mello, Moacir Lopes de Andrade, Geraldo
Bulhões Barros e Manoel Gomes de Barros. Ronaldo Lessa e Teotonio
Vilela já receberam a honraria em outras oportunidades
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MÉRITO

Renan Filho reúne em
encontro histórico
cinco ex-governadores
Reunião aconteceu no Palácio Floriano Peixoto
para celebrar os 200 anos de Alagoas

TTexto de Severino Carvalho 
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Num encontro histórico realizado no Palácio
Floriano Peixoto, o governador Renan Filho reuniu,
na tarde deste sábado (16), cinco ex-governadores
do Estado para celebrar os 200 anos de Alagoas. Na
ocasião, ele assinou o decreto que concede a
Medalha do Mérito da República Marechal Deodoro
da Fonseca aos homenageados.
 
“A minha juventude me impõe a necessidade
extrema de aprender com a experiência dos
senhores, portanto esse ato cará marcado na
minha memória como um momento muito
importante. Muito antes do ímpeto e da vontade de
fazer, precisa-se observar o que já foi feito e,
sobretudo, o que não pôde ser feito por erros
cometidos para que não os cometamos mais”, disse
Renan Filho, o mais jovem governador da história
republicana de Alagoas.
 
Compareceram ao encontro, os ex-governadores
Teotonio Vilela Filho, Ronaldo Lessa, Manoel Gomes
de Barros, Moacir Andrade e Fernando Collor de
Mello. Os ex-governadores Guilherme
Palmeira e Geraldo Bulhões foram convidados,
mas não puderam estar presentes por questões de
saúde.
 

 
As comendas serão entregues em solenidade a ser
realizada no dia 15 de novembro. Serão
condecorados os ex-governadores Guilherme
Gracindo Soares Palmeira, Fernando Collor de Mello,
Moacir Lopes de Andrade, Geraldo Bulhões Barros e
Manoel Gomes de Barros. Ronaldo Lessa e Teotonio



Vilela já receberam a honraria em outras
oportunidades.
 
Renan Filho disse, em seu discurso, que ao olhar
para os ex-governadores enxerga virtudes e
pontuou qualidades em cada um deles.
Ele citou a capacidade de interlocução e de amor a
sua terra natal (Penedo) de Moacir Andrade; de
conexão com o seu tempo, de clareza política e de
capacidade de se modernizar do ex-governador, ex-
presidente da República e senador Fernando Collor
de Mello; da rmeza e coragem de Manoel Gomes
de Barros; do pensamento cartesiano do engenheiro
e da capacidade de diálogo com o servidor público
do hoje deputado federal Ronaldo Lessa; e da
experiência e equilíbrio político e institucional de
Teotonio Vilela.
 

 
Fernando Collor discursou em nome dos ex-
governadores. Ele a rmou que Alagoas dá uma
demonstração de maturidade política ao se referir
ao encontro promovido por Renan Filho.
 
“Aqui estamos reunidos ex-governadores, homens
públicos das mais diversas tendências ideológicas
com o único propósito de demonstrar ao Brasil que
Alagoas sabe superar as diferenças políticas,
ocasionais, momentâneas, esporádicas em nome da
unidade, quando se trata de defender o solo
sagrado e os interesses maiores da alma e do povo
alagoano”, declarou o senador da República.
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Ele classi cou a iniciativa do governador Renan Filho
de oportuna e exitosa em reunir os ex-governadores
por ocasião do Bicentenário de Alagoas, celebrado
neste sábado (16).
 
“Que este momento sirva de exemplo para que
possamos, daqui por diante, e sempre que possível,
buscarmos unir nossas forças em torno de um
projeto comum, em torno de um projeto que seja
aquele mais viável para o Estado de Alagoas. Não há
nenhuma possibilidade, num sistema democrático,
de recuperamos nossas forças e encontrarmos as
saídas para quaisquer que sejam as crises que
enfrentemos que não seja pela via da política”,
concluiu Fernando Collor.
 
Prestigiaram a solenidade o presidente da
Assembleia Legislativa de Alagoas, Luiz Dantas; o
presidente em exercício do Tribunal de Justiça,
Sebastião Costa Filho; o procurador-geral de Justiça,
Alfredo Gaspar de Mendonça; a presidente do
Tribunal de Contas do Estado, Rosa Albuquerque; o
secretário-chefe do Gabinete Civil, Fábio Farias, o
secretário da Comunicação, Enio Lins, e da Fazenda,
George Santoro, além do ex-vice-governador José
Wanderley Neto. Após a solenidade, foi servido um
almoço aos convidados.
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Alagoas comemora 200 anos de
história e encantos naturais

Publicado: Sexta, 15 de Setembro de 2017, 10h35
Última atualização em Sexta, 15 de Setembro de 2017, 16h57

Geraldo Gurgel

A diversidade musical de Alagoas será uma das marcas da virada cultural que vai

comemorar os 200 anos de emancipação política do estado neste sábado (16). A

festa do bicentenário será no bairro do Jaraguá, no centro histórico de Maceió,

onde mais de 100 artistas vão se revezar em três palcos durante 24 horas. Um

cortejo será acompanhado pela população até o bairro de casario histórico e

igrejas centenárias para celebrar a data. A cultura alagoana será representada

por maracatus, afoxés, bumba-meu-boi, coco de roda, pífanos, fandango,

reinado, capoeira, chegança, pastoril, guerreiros, quadrilhas juninas e até escolas

de samba, entre outros grupos.

iços



 Crédito: Embratur
 

Em meio ao contexto histórico, a festa celebra um dos destinos turísticos de sol e

mar mais desejados do Brasil. Cenários rústicos com vilas de pescadores, lagoas,

manguezais, extensos coqueirais, falésias e praias de águas cristalinas são

características do litoral alagoano. A Área de Proteção Ambiental que abriga uma

barreira de corais em toda a costa norte do estado, faz do turismo sustentável a

principal atividade econômica do litoral, gerando emprego e renda para diversas

cidades alagoanas. Na Costa dos Corais destacam-se Paripueira, Japaratinga e

Maragogi, segundo destino mais procurado de Alagoas.

Em Maceió, os turistas se encantam com os 40 km de orla e suas piscinas

naturais de águas mornas. As praias de Pajuçara, Ponta Verde, Sereia, Cruz das

Almas e Ipioca, são as mais visitadas da capital. Ao sul, as praias mais procuradas

são: Francês, Barra de São Miguel, Gunga e Coruripe.

“Como alagoano e filho de Coruripe, um dos muitos destinos turísticos do meu

estado, tenho a real dimensão do significado dessa atividade para geração de

emprego e renda para a população e para a economia de Alagoas. A festa do

bicentenário celebra uma série de conquistas ao longo desses 200 anos de

independência e cerca de 500 anos de história desse encantador recanto do

Nordeste que, tão bem, representa a diversidade do turismo brasileiro”,

destacou o ministro do Turismo, Marx Beltrão, ao parabenizar os conterrâneos

pela data histórica de Alagoas.

O estado é conhecido como o paraíso das águas. O cânion do São Francisco,

entre Alagoas e Sergipe, formado pela hidrelétrica de Xingó, transforma a

paisagem do sertão alagoano e atrai milhares de visitantes aos municípios de

Piranhas e Canindé de São Francisco. Outro atrativo do “Velho Chico” é explorar a

foz do rio, em Piaçabuçu. Aos atrativos naturais, culturais e históricos, junta-se a

gastronomia com pratos típicos do litoral e do sertão Alagoas é a terra do



artesanato reúne peças que representam a diversidade local com destaque para

a renda de filé, bordado inspirado na confecção de redes de pesca.

 Créditos: Embratur
 

HISTÓRIA - Uma festa com a cara e sotaques alagoanos remete aos terreiros da

casa grande e senzala, em torno dos engenhos, hoje usinas de açúcar e álcool,

base da economia local. Os 200 de Alagoas se confundem com a cultura que deu

origem as cidades históricas como Maceió, antigo engenho Massayó, Porto Calvo,

Penedo e Marechal Deodoro, a primeira capital. A riqueza do açúcar motivou a

independência de Alagoas, em 16 de setembro de 1817. Até então pertencia ao

sul da província de Pernambuco. A perda do território também foi uma punição

do Rei D. João VI aos separatistas do movimento republicano de Pernambuco.

Alagoas abrigou dezenas de quilombos, entre eles, Palmares, com cerca de 20

mil escravos fugitivos de Pernambuco e Bahia, resistiu por quase um século. A

partir de 1891, os primeiros presidentes da República foram dois alagoanos, os

marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Como se percebe, um estado

completo, para encher os olhos com as belezas e o coração com tantas histórias.

INVESTIMENTOS DO MTUR - Em Alagoas, o Ministério do Turismo custeia 263

projetos de infraestrutura turística em 64 municípios, dos quais 101 já foram

entregues à população. Desde 2003, a Pasta empenhou um total de R$ 617

milhões para promover o desenvolvimento do setor no Estado. Os investimentos

são destinados a obras de construção, ampliação ou reforma de centros de

convenções, praças públicas, museus, áreas de lazer, entre outras, além de apoio

a projetos de sinalização, acessibilidade e requalificação.
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AO VIVO: Acompanhe a virada cultural dos
200 anos

16/09/2017 - 18:36 - Atualizado em 16/09/2017 - 19:04

Açai Concept Parte Alta

Açai Concept Parte Alta
Comida Saudável PEÇA JÁ!

Para comemorar os 200 anos de emancipação política de Alagoas, um dia inteiro de
programação neste 16 de setembro. 

A tarde um grande des le tomou conta das ruas da capital, e agora a virada cultural, com
mais de 100 atrações, prossegue com a programação no estacionamento de Jaraguá.

E para acompanhar sem sair de casa, você pode conferir tudo pela fan page do Governo do
Estado. 

Clique AQUI e assista. Mas para assistir, é necessário estar logado no Facebook. 
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Açai Concept Parte Alta

Açai Concept Parte Alta
Comida Saudável PEÇA JÁ!
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Virada Cultural atrai público de 50 mil pessoas em
comemoração aos 200 anos de Alagoas





Eventos

15 de setembro de 2017

Con ra as homenagens mais
bacanas em comemoração aos 200
anos de Alagoas!

No ano em que Alagoas celebra o bicentenário de emancipação política, algumas empresas /
eventos estão reverenciando o Estado, apostando no marketing afetivo. Dos eventos
comemorativos às peças publicitárias que fazem referência ao que de mais original temos, as
homenagens estão lindas. Entre música, gastronomia e história, o Stylife selecionou as que
mais amamos!

Sococo



A maior marca de derivados do coco do mundo é alagoana. E para dar voz à homenagem da
empresa, nada mais justo que os artistas locais, certo? Wilma Araújo, Júnior Almeida, Andréa
Laís e Dhyda Lyra cantam sobre a delícia de comemorar o bicentenário do Estado. Aperte o play!

Caatinga Rocks

A trupe da Caatinga Rocks é só amor com o mais recente selo da marca: a Alagoas Pale Ale,
rótulo feito especialmente para os 200 anos. O sabor? Toda a excentricidade do umbu-cajá, com
vibe sazonal e, logo, limitada.

Festival Sabores de Alagoas da Abrasel



Essa homenagem vai levar muita gente à Praça Multieventos, lá na Pajuçara. É que a
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes reuniu um grupo de estabelecimentos de peso
para criarem pratos especiais para os 200 anos de emancipação. O resultado? Desde
ontem (quinta-feira, 14) até o domingo (17) as iguarias podem ser degustadas das 17h às 22h.
O preço é xo é de R$ 15. Con ra alguns pratos do festival:

SABATELLI: Crostini sertanejo são nas massas de pizza com ragu de carneiro ao vinho com
farofa de castanha de caju.

MAIKAI CHOPARIA: Tirinhas de tapioca com queijo manteiga, acompanhados com mel picante.

SANTORÉGANO: Mini-calzone com recheio de camarão com especiarias e queijo gorgonzola.

BODEGA DO SERTÃO: Pão de macaxeira recheado com lé mignon, molho de tomate caseiro e
queijo parmesão. Vem acompanhado de macaxeira palha e geleia de acerola.

BOTECO LUGAR NENHUM: Risole de camarão ao creme de queijo coalho e redução de mel de
engenho.

Lopana



Com fotos e textos do blogueiro de viagens Marcio Vital, o beach bar mais badalado da orla dar
capital lançou uma releitura do seu cardápio: o Guia das Águas Lopana. Unindo gastronomia e
turismo, o folheto se assemelha a uma mini-revista de fazer qualquer um brilhar os olhos. Seja
pelos pratos, petiscos e drinks (a gente ama a agulhinha frita, o Zacapito) ou pelas dicas do que
visitar e de como se divertir em Alagoas.

Galés de Maragogi, Paripueira, Barra de Santo Antonio, Carro Quebrado, Rota Ecológica de
Milagres e Penedo ganham destaque no guia. Dá para conferir o guia no próprio Lopana, na
Ponta Verde, ou online, clicando aqui: http://www.lopana.com.br/

Portal dos 200 anos / Virada Cultural

ndddddddddddooooooooooo aqqqqqqqqqqquuuuuii: hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhttttttttttppppppppppppppppppppppppppp::::::::::::///////////////////////////////////////////////////////////wwwwwww.lopppppaaaanaaaa..ccccccccccccccccccccoooooooooooooooooooooooooooooommmm...bbbbbbbbbbbbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr///////////////////



O Governo de Alagoas compilou em um site conteúdos especiais sobre o bicentenário de
emancipação. Dá para conferir as expressões alagoaníssimas, mapas históricos do Estado e
como tudo era há décadas atrás em fotogra as antigas coloridas pelo fotógrafo e designer Tom
Carvalho.

No meio disso tudo, a Virada Cultural chama a atenção pela variedade de artistas na
programação o cial do evento. Nesse m de semana, nomes nacionais e locais se apresentam
por diversos palcos espalhados pela cidade. Praça Dois Leões,  Associação Comercial de
Maceió, Estacionamento do Jaraguá e Iphan recebem os shows a partir das 14h n8 sábado e no
domingo (16 e 17). O line up completo está no portal: https://alagoas200.com.br/

 15 de setembro de 2017 Eventos

PUBLICIDADE

REDES SOCIAIS

    

NOTÍCIAS

emancippaçção. Dá ppara conferir as exppressões alaggoaníssimas,, mappas históricos do Estado e
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Dois palcos foram montados no Estacionamento do Jaraguá, e receberão
mais de 20 atrações musicais durante os dois dias de festividades

Ascom Secult

Compartilhe: Facebook Twitter

Sábado, 16 Setembro 2017 12:21

VIRADA CULTURAL

Festa dos 200 anos de
Alagoas começa hoje,
no Jaraguá
Fim de semana será marcado por uma série
de apresentações culturais em comemoração
a data especial

TTexto de Júlya Rocha e Paula Nunes 

 

Alagoas comemora hoje, 16 de setembro, os 200
anos de Emancipação Política do Estado. Para
marcar a data especial, o Governo de Alagoas, por
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meio da Secretaria de Estado da Cultura, realiza
durante este m de semana uma Virada Cultural
que promete recepcionar os alagoanos, no bairro de
Jaraguá, de forma especial.

Música, moda, gastronomia, dança e muito mais
atrações farão a festa no histórico bairro. Mais de
100 artistas se apresentarão em palcos distribuídos
pelo Jaraguá durante 24 horas.

A megaestrutura já está pronta para receber o
evento. Dois palcos foram montados no
Estacionamento do Jaraguá, e receberão mais de 20
atrações musicais durante os dois dias de
festividades. Já na Praça Dois Leões, um palco será
sede de artistas alagoanos, que levarão a autêntica
música de Alagoas à população. Além disso, os
alagoanos poderão participar do cortejo de grupos
culturais, que apresentará no bairro histórico o
resgate da cultura alagoana.

 

“Com certeza será uma grande festa. Os 200 anos de
Alagoas é uma data que merece ser comemorada de
uma forma especial. Este m de semana, sem
dúvidas, cará marcado na memória nos alagoanos.
A festa é nossa, todos estão convidados a
comparecer”, disse a Secretária de Cultura, Mellina
Freitas. A Caixa Econômica Federal é patrocinadora
do evento.

Con ra a programação completa no
link http://bit.ly/2w0twKT
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Programação especial comemora os 200 anos de Alagoas
Virada cultural reúne mais de 100 artistas em 24 horas de apresentações culturais.

Por G1 AL
12/09/2017 13h43 · Atualizado 15/09/2017 16h06

Apresentações culturais vão acontecer no bairro de Jaraguá (Foto: Jonathan Lins/G1)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ALAGOAS



O aniversário de 200 anos de Alagoas, comemorado neste sábado (16), promete movimentar a capital alagoana neste m

de semana. Para celebrar a data, uma série de atividades e apresentações artístico-culturais estão programadas no bairro

de Jaraguá, onde mais de 100 artistas farão apresentações musicais sem pausa, distribuídos por três palcos.

Serão montados dois palcos no Estacionamento do Jaraguá, que receberão mais de 20 atrações musicais durante os dois

dias de festividades. Já na Praça Dois Leões, um palco será montado para receber apenas artistas alagoanos que levarão a

autêntica música de Alagoas à população.

Além disso, o público poderá participar do cortejo de grupos culturais, que levarão para o bairro histórico o resgate da

cultura alagoana.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) também será um dos pontos de festa. Lá, os amantes da

música clássica poderão apreciar a tradicional música de câmera, a partir das 17h de sábado.

Já a Associação Comercial de Maceió vai receber diversas apresentações da cultura popular alagoana; grupos de

maracatus, afoxés, bumba-meu-boi, coco de roda, quadrilhas e escolas de samba se apresentarão no espaço. Na Praça

Marcílio Dias, a diversidade será o ponto central, com hip-hop, rock, música eletrônica e DJs, durante todo o m de semana.

Con ra a programação completa

Palco Praça Dois Leões
A partir das 19h de sábado (16) até 23h do domingo (17)

Millane Hora·
Naná Martins·
Leureny·
Fernando Melo·
Fator 4·
$ifrão·
L100·
Divina Supernova·
Wado·
Eliezer Setton·
Xameguinho·
Mila do Acordeon·
Joelson dos 8 Baixos·
Lula Sabiá·
Geo de Almeida·
Naldo do Baião·



Messias Lima·
Cheia de Charme·
Banda Pé no Chão·
Olha O Xote·
Kel Monalisa·
Francisco Caldas·
Léo Rosa e Banda·
Elaine Kundera·
Asa da Imaginação·
Banda Mopho·
Igbonan Rocha·
Nara Cordeiro·
Mel Nascimento·
Ga eira Cai Dentro·
Basilio Sé·
Herbert Azzul·
Jack Setton·
Andréa Lais·
Edson Bezerra·
Wilma Araújo·
Junior Almeida·
Carlos Moura·
Roberta Aureliano·
Anderson Fidéllis·
Chau do Pife·
Tião Marcolino·
Fernanda Guimarães·

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Sábado
Palco Estacionamento do Jaraguá

Das 17h às 5h do domingo

Palco Praça Marcílio Dias

A partir das 20h

Cidinha·
Pegada Premium·
Solange Almeida·
Garota Sertaneja·
Cavaleiros do Forró·
Cannibal·
Wallas Arrais·
Ana Lobo·
Cláudio Rios·
D’Dreds·
Vibrações·
Thiago Correia·
Freedom Songs·

Tequila Bomb·
Cachorro Louco·
Morcegos·
Necro·
Favela Soul·
Vitor Pirralho·



Palco Associação Comercial de Maceió

A partir das 17h

Salão da Associação Comercial de Maceió

A partir das 17h

Palco IPHAN – Rádio Virada (mic para RUA)

Das 17h às 22h

Cortejos (Maracatu e Bumba Meu Boi) - concentração Praça Marcílio Dias

A partir das 19h

Palhaço Paranoide·
Maybe2live·

Banda de Pífano Fulô do Nordeste·
Baiana mensageiro de Santa Luzia·
Os Verdelinhos·
Fandango do Pontal·
Coco de Roda Xique-Xique·
Pastoril Estrela de Belém·
Coco de Roda Pau de Arara·
Pastoril Grupo Ganga Zumba·
Coco de Roda Reviver·
Trio de Forró Quentão·
Coco de Roda Raridades·
Trio de Forró Gogó da Ema·

Artes Plásticas·

Orquestra de Câmara dos Pequenos Músicos de Jaraguá·
Corufal·
Quarteto de Clarinetes de Manguaba·
Cantores Líricos·
Duo Massayó: violão sete cordas e vibrafone·
Banda de Música Prof. Manuel Alves·



Domingo
Palco Estacionamento do Jaraguá

A partir das 16h

Palco Praça Marcílio Dias

A partir das 18h

Coletivo AfroCaeté·
Maracatu Baque Alagoano·
Vingador·
Dragão·
Tigre·
Anaconda·
Dragãozinho·
Bumbá Anaconda·
Cão de Raça·
Força Bruta·
Treme Terra·
Trovão·

Forró Modelo·
Xatrez·
Forrozão das Antigas·
Galã·
Dorgival Dantas·
Geraldo Cardoso·
Márcia Fellipe·
Mô Fio·
Gabriel Diniz·

União DCMS·
Time da Quebra·
Arielly Oliveira·



Palco Associação Comercial de Maceió

Das 15h às 19h

Salão da Associação Comercial de Maceió

Das 15h às 19h

Palco IPHAN – Rádio Virada (mic para RUA)

Das 16h às 21h

Cia Hip Hop·
DJ Artur Finizola·

Guerreiro do grupo Pedro Teixeira·
Trio de Forró Princesa das Matas·
Taiera·
Afro Mandela·
Filomena Félix·
Orquestra de Tambores·
Escola de Samba Gaviões da Pajuçara·
Negra da Costa·
Coco de Roda Paixão Nordestina·
Trio de Forró Mistura Fina·
Coco de Roda Rei do Cangaço·
Guerreiro Mensageiro de Padre Cícero·

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dança·

Coral de Vozes de Coruripe·



Cortejos - concentração Praça Marcílio Dias

Das 5h às 20h

Arquivo Público de Alagoas - Rua Sá e Albuquerque

Das 10h às 13h - O cina de Ilustração de Moda

Das 13h às 16h - O cina de Crochê aplicado à Moda

A partir das 17h30

Des le Novos Talentos da Moda Alagoana

Camerata Ero Dictus·
Quarteto À La Sax·
Coretfal·
Coro Prisma de Maceió·
Filarmônica Bom Jesus·

Romeiros·
Afoxés e Grupos Afros·
Grupo Afro Afoxé·
Grupo Afro Dendê·
Povo de Exú·
Afoxé Odoiá·
Orquestra de Tambores·
Maracatú Raízes da Tradição·
Batuque Mundaú·
Afro Jubá·
Afoxé·

Elnatan Lima·
Thiago Gomes·

Josse Leah·

Florise Guimarães e Josse Leah·
Lucas Oliveira·
Marinheiro Soul e Vanessa Batista·



Des le Criadores Alagoanos

Quer saber mais notícias do estado? Acesse o G1 AL.

MAIS DO G1

Aliana Amaral·
Ana Maia·
Caleidoscópio·
Fernando Perdigão·
Maritme Club·
Nathalia Amaral·
Rogério Sarmento e Vanessa Monteiro·

Feita refém pelo ex-marido, mulher pula de janela para fugir na Bahia;
vídeo
Caso ocorreu nesta quarta-feira (15), em Vitória da Conquista. Filhas do suspeito também foram mantidas reféns, mas liberadas após
chegada da polícia.

EM BAHIA

Incêndio atinge borracharia em Jaraguá do Sul
Chamas consumiram duas máquinas para prensar borracha.



Buscar

Notícias Secretarias Assessorias Diário O cial

 

AGÊNCIA ALAGOAS
Governo do Estado de Alagoas

Início Institucional Fotos Vídeos Newsletter Fale Conosco

GGestão do Detran é marcada
por modernização e
transparência

Casal paralisa ETA do Pratagy
durante substituição de rede
elétrica

Governo
libera
primeira
faixa salarial
de
servidores

nesta quinta-feira (28)

Governador assina ordem de
serviço para reconstrução do
Farinheiro de Capela

NOTÍCIAS

VIDEOS

Secretário de Comunicação faz balanço da Virada Cultural

Dárcio Monteiro

Compartilhe: Facebook Twitter

Quarta, 20 Setembro 2017 15:43
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em 2017

Governador assina ordem de
serviço para reconstrução do
Farinheiro de Capela

Governo entrega obras de
infraestrutura em mais três grotas
de Maceió

NOTÍCIAS

VIDEOS

Governo de Alagoas preparou atividades que integram ampla
programação para as festividades dos 200 anos; festa acontece no bairro
do Jaraguá, onde mais de 100 artistas alagoanos se apresentarão
durante 24 horas

Compartilhe: Facebook Twitter

Sexta, 15 Setembro 2017 08:00

200 ANOS DE ALAGOAS

Virada Cultural marca
comemorações do
Bicentenário e conta
com mais de 100
artistas da terra 
Fim de semana será tomado por uma
maratona de apresentações culturais no
bairro do Jaraguá

Destaque
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Ilustração Ascom Secult

TTexto de Paula Nunes 

 

Alagoas comemora no próximo dia 16, sábado, os
200 anos de Emancipação Política do Estado e, para
celebrar a data, o Governo de Alagoas preparou
uma série de atividades que valoriza a diversidade
cultural do Estado. Uma maratona de apresentações
artístico-culturais será o marco do Bicentenário
alagoano.

 

 
Neste m de semana, sábado (16) e domingo (17),
será realizada a Virada Cultural. As atividades
integram uma ampla programação que a Secretaria
de Estado da Cultura (Secult) desenvolveu para as
festividades. A festa acontece no bairro do Jaraguá,
onde mais de 100 artistas alagoanos, durante 24
horas, farão apresentações musicais sem pausa,
distribuídos por três palcos.

 

 
Serão montados dois palcos no Estacionamento do
Jaraguá, que receberão mais de 20 atrações
musicais durante os dois dias de festividades. Já na
Praça Dois Leões, um palco será montado para
receber apenas artistas alagoanos, que levarão a
autêntica música de Alagoas à população. Além
disso, a população poderá participar do cortejo de
grupos culturais, que levarão para o bairro histórico
o resgate da cultura alagoana.

 

 
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan) também será um dos pontos de
festa. Lá, os amantes da música clássica poderão
apreciar a tradicional música de câmera, a partir das
17h de sábado. Já a Associação Comercial de Maceió
vai receber diversas apresentações da cultura
popular alagoana; grupos de maracatus, afoxés,
bumba-meu-boi, coco de roda, quadrilhas e escolas



de samba se apresentarão no espaço. Na Praça
Marcílio Dias, a diversidade será o ponto central,
com hip-hop, rock, música eletrônica e DJs, durante
todo o m de semana. A  Caixa Econômica Federal é
patrocinadora do evento.

 

 

 
Para a secretária de Estado da Cultura, Mellina
Freitas, o aniversário dos 200 anos de Alagoas é um
marco para todos os alagoanos. Ela destaca a
diversidade de tendências culturais para um evento
tão importante para o Estado. "A proposta do
governador Renan Filho é fazer uma festa que fosse
a cara de Alagoas, com estilos diferentes que
representam as pessoas que compõem a
diversidade de sotaques deste Estado. É isso que
estamos buscando, é uma festa muito especial para
todos nós alagoanos", frisou a secretária. 

 

CCon ra a programação completa: 
 

Sábado - Dia 16

Rua Sá e Albuquerque - Jaraguá

15h - Des le Cívico

Palco da Praça Dois Leões 
  
Sábado – Dia 16 
19h - Milane Hora 
19h40 - Nana Martins  



20h20 - Leureny 
21h - Fernando Melo 
21h40 - Fernanda Guimarães 
22h20 - Sifrão  
23h - L100 
23h40 - Divina Supernova 
  
  
Domingo – Dia 17 
  
00h20 - Wado 
1h - Eliezer Setton 
1h40 - Xameguinho 
2h20 - Mila do Acordeon 
3h - Joelson dos 8 Baixos 
3h40 - Lula Sabiá 
4h20 - Geo de Almeida 
5h - Naldo do Baião 
5h40 - Messias Lima 
6h20 - Cheia de Charme 
7h - Banda Pé no Chão 
7h40 - Olha o Xote  
8h20 - Kel Monalisa 
9h - Francisco Caldas  
9h40 - Léo Rosa e Banda  
10h20 - Elaine Kundera 
11h - Asa da Imaginação 
11h40 - Banda Mopho 
12h20 - Igbonan Rocha 
13h - Nara Cordeiro 
13h40 - Mel Nascimento 
14h20 - Ga eira Cai Dentro 
15h - Basilio Sé 
15h40 - Herbert Azzul 
16h20 - Jack Setton  
17h - Andrea Lais 
17h40 - Edson Bezerra 
18h20 - Wilma Araújo 
19h - Junior Almeida 
19h40 - Carlos Moura 
20h20 - Roberta Aureliano 
21h - Anderson Fidéllis 
21h40 - Chau do Pife 
22h20 - Tião Marcolino 
23h - Fator4 



  
Praça Marcílio Dias - Alternativo

Sábado – Dia 16  
20h - Tequilla Bomb 
21h - Cachorro Louco 
22h - Morcegos 
23h - Necro 
  
Domingo – Dia 17 
  
00h - Favela Soul 
1h - Vitor Pirralho 
2h - Palhaço Paranoide 
3h - Maybe2live 
  
IPHAN  
  
Sábado – Dia 16 
  
17h - Orquestra de Câmara dos Pequenos Músicos
de Jaraguá  
18h - Corufal (coral da Universidade Federal de
Alagoas)  
19h - Quarteto de Clarinetes da Manguaba de
Marechal Deodoro 
20h - Lírico’s  
21h - Duo Massayó: violão sete cordas e vibrafone  
22h - Banda de Música Prof. Manuel Alves de
Marechal Deodoro 
  
Domingo – Dia 17 
  
16h - Coral Vozes de Coruripe 
17h - Camerata Ero Dictus  
18h - Quarteto a la sax 
19h - Coretfal( coral do Ifal)  
20h - Coro Prisma de Maceió  
21h - Filarmônica Bom Jesus (Banda de Música de
Matriz de Camaragibe)  
  
  
Cortejo 
Sábado – Dia 16  
Concentração às 19h na Praça Marcílio Dias 
Maracatus:  



·         Coletivo AfroCaeté; 
·         Maracatu Baque Alagoano; 
Cortejo Bumba Meu Boi:  
·         Vingador 
·         Dragão  
·         Tigre 
·         Anaconda  
·         Dragãozinho 
·         Bumbá Anaconda 
·         Cão de Raça 
·         Força Bruta  
·         Treme Terra  
·         Trovão 
Domingo – Dia 17 
Concentração às 5h na Praça Marcílio Dias 
  
5h - Romeiros  
  
  
  
12h às 14h 
  
Afoxés e Grupos Afros 
Grupo Afro Afoxé 
  
  
  
  
Grupo Afro Dendê 
  
Povo de Exú  
  
  
   
Afoxê Odoiá 
  
Orquestra de Tambores 
  
Maracatú Raízes da Tradição 
  
15h às 16h 
Batuque Mundaú 
  
  
Afro Jubá 



  
Afoxé 
  
  
  
  
  
Associação Comercial de Maceió 
Sábado – Dia 16  
  
  
  
18h às 18h30 - Banda de Pífano 
18h30 às 19h - Fulô do Nordeste 
  
  
19h às 20h30 - Baiana Mensageiro de Santa Luzia 
  
  
20h30 às 21h - Os Verdelinhos 
  
  
Fandango do Pontal 
  
  
21h às 21h30 - Coco de Roda Xique Xique 
  
  
21h30 às 22h - Pastoril Estrela de Belém 
  
  
22h às 22h30 - Coco de Roda Pau de Arara 
  
  
22h30 às 23h - Pastoril Grupo Ganga Zumba 
  
  
23h às 23h30 - Coco de Roda Reviver 
  
  
23h30 às 00h - Trio de Forró Quentão 
  
  
00h às 00h30 - Coco de Roda Raridades 
  



  
00h30 às 1h - Trio de Forró Gogó da Ema 
  
  
  
Domingo – Dia 17 
16h às 16h30 - Guerreiro do grupo Pedro Teixeira 
  
16h30 às 17h - Trio de Forró Princesa das Matas 
  
17h às 17h30 - Taiera 
  
17h30 às 20h - Afro Mandela 
  
20h às 20h30 - Orquestra de tambores 
  
10h30 às 21h - Escola de Samba Gaviões da Pajuçara 
  
21h às 21h30 - Nega da Costa 
  
21h30 às 22h - Coco de Roda Paixão Nordestina 
  
22h às 22h30 - Trio de Forró Mistura Fina 
  
  
22h30 às 23h - Coco de Roda Rei do Cangaço 
  
  
23h às 23h30 - Guerreiro Mensageiro de Padre
Cícero 
  
  
  
Palco Estacionamento do Jaraguá

Sábado - Dia 16

17h - Forró Modelo 
17h45 - Pegada Premium 
18h30 - Solange Almeida 
20h - Garota Sertaneja 
21h - Cavaleiros do forro 
22h40 - Canibal 
23h30 - Wallas Arrais 
1h - Ana Lobo 
1h40 - Cláudio Rios 
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2h20 - D’dreds 
3h - Vibrações 
3h40 - Thiago Correia 
4h20 - Freedom Songs 
  
Domingo - Dia 17  
  
16h - Cidinha 
17h - Xatrez 
18h - Forrozão das Antigas 
19h - Galã 
19h45 - Dorgival Dantas 
21h15 - Geraldo Cardoso 
22h - Márcia Felipe 
23h - Mô Fio 
00h - Gabriel Diniz

 

 



Virada Cultural movimenta as ruas do bairro de Jaraguá, em Maceió
Programação musical e cultural se estende pelo sábado (16) e domingo (17).

Por G1 AL
17/09/2017 17h36 · Atualizado 17/09/2017 17h36

Palco principal contou com a presença de artistas locais e nacionais (Foto: Waldson Costa / G1)

Milhares de pessoas circulam, desde as primeiras horas do sábado (16), pelo bairro do Jaraguá aproveitando a

programação da Virada Cultural, que festeja até a noite deste domingo (17) os 200 Anos da Emancipação Polícita de

Alagoas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ALAGOAS



Quem participou da festa aprovou a inciativa que contou com atrações musicais e culturais.

Este foi o caso da turista de Santa Catarina, Sandra Aliete, 36, que foi surpreendida pelos festejos do bicentenário de

Alagoas.

"Viemos para Maceió para aproveita as belas praias. Mas ao chegar no hotel camos sabendo da Virada Cultural e viemos

conferir. Desde ontem colocamos Jaraguá no nosso roteiro e estamos adorando tudo o que vimos aqui. A festa está linda",

disse Sandra.

Maria das Graças se apresentou com o grupo de Guerreiro da Virada Cultural (Foto: Waldson Costa / G1)

Já a aposentada Maria das Graças, 68, participou da Virada Cultural como integrante de uma das atrações. Ela e os amigos

do bairro do Santo Dumont fazem parte do Guerreiro, folguedo típico de Alagoas.

"Foi muito bom dançar aqui no Jaraguá porque outras pessoas acabam conhecendo o Guerreiro. Danço guerreiro há

muito tempo e sempre co feliz quando tem apresentação. Ainda mais quando a dança é em outro bairro", conta.

Shows
O maior concentração de pessoas na festa aconteceu nos palcos principais, que foram montados no estacionamento de

Jaraguá.

Mesmo assim, diversos outros pontos do bairro, a exemplo das praças Dois Leões e Marcílio Dias, contaram com palcos e

atrações culturais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Palco alternativo contou com a presença de músicos alagoanos (Foto: Waldson Costa / G1)

Quer saber mais notícias do estado? Acesse o G1 AL.

 

MAIS DO G1

ALAGOAS MACEIÓ

Feita refém pelo ex-marido, mulher pula de janela para fugir na Bahia;
vídeo
Caso ocorreu nesta quarta-feira (15), em Vitória da Conquista. Filhas do suspeito também foram mantidas reféns, mas liberadas após
chegada da polícia.
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rada Cultural' reúne mais de 50 mil
ssoas no bairro histórico do Jaraguá
o promovido pelo governo do Estado, que começou nesse sábado (16), é alvo de críticas
tistas; segundo a PM, compareceram aos shows mais de 50 mil

César Moreira

sábado (16), a abertura do evento “Virada
al”, em comemoração ao Bicentenário de Alagoas,
, segundo dados da agência de notícias do

no, mais de 50 mil pessoas. A festa continua neste
go (17) em pontos diferentes espalhados pelo

central do Jaraguá, em Maceió, com uma
mação artística que deve ir até a meia noite.

mada “Virada cultural” – nome inspirado no evento
do anualmente na capital paulista, desde 2005 –

u com atrações culturais diversas em ambientes
cos, indo do forró ao rock, da dança de salão ao
do bumba-meu-boi à música erudita.

Fotos/ Paulo César Moreira

Banda Sifrão no palco do Rock, na praça
Macílio Dias
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Turismo em Pauta

Para atrair visitantes à capital é preciso
despoluir praias e lagoas

Paschoal Cataldi
O Homem espiritual
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y Barbosa no palco das atrações locais, na praça Dois Leões

arote 'das autoridades' e convidados, secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Helder Lima, entre amigos

o em “crise política, econômica e moral”, o governador Renan Filho a rmou à agência
s que o Bicentenário “chegou e encontrou o Brasil numa crise fenomenal”. “Mas encontrou
s rme, de cabeça erguida”, reconhece otimista o gestor.

iada com menos de uma semana de antecedência, e com uma seleção de artistas e
ção amplamente questionadas, foram registrados, também, mudanças de horários e
amentos de apresentações.

ência de artistas consagrados, nascidos em Alagoas, como Hermeto Pascoal e Djavan, foi
falha da programação. Para o cantor e compositor Mácleim, o palco principal – “que, por
é onde está armado o camarote das autoridades” – contratou artistas “com um per l
etamente diferente do que poderia ser para uma Virada Cultural”.

tistas de fora que provavelmente foram contratados a peso de ouro, não têm o per l
al, têm o de entretenimento puro. Essa visão de colocar esse tipo de música para o povo e
que é coisa que o povo quer ouvir é um conceito furado, desses diretores de programação
io comercial, que diz ‘a gente toca o que o povo quer ouvir’. Não é bem assim. Cachorro só
osso porque não dão lé.”

Oliveira/ Cortesia

A oração nos conecta com Deus, que tu
sabe e tudo vê

Humanidades e Amenida
Josian Paulino

Slam é poesia contra a injustiça social

DOCUMENTAIS
Nova temporada de
'Liberdade de Gênero'
no GNT
Nesta segunda-feira (2) estreia, também, a série
inédita 'Eu, Adolescente'



stra Filarmônica Sociedade Professor Manuel Alves de França, de Marechal Deodoro, no palco do Iphan

estro Altamiro Alves de França, da Sociedade Musical Professor Manuel Alves de França, do
cípio vizinho Marechal Deodoro, disse que o evento “é importante” e que ajuda a orquestra “a
econhecimento”. “O trabalho é grande, mas falta apoio do poder público em olhar pra este

da música”, observou o músico veterano, que havia se apresentado com um grupo de jovens
tos deodorenses na Casa do Patrimônio (o Iphan à rua Sá e Albuquerque).

o a PM, mais de 50 mil pessoas compareceram a 'Virada cultural'

esentação do trio de música erudita Lirico’s foi cancelada, juntamente com outras 49
es, quando já havia se iniciado a maratona de shows. “Não teríamos cachê se nos

entássemos, nos foi feita a proposta pra nos mantermos na programação mesmo sem
com a ‘promessa’ de até o m do ano cantor de novo pela Secult recebendo um cachê.
cusamos a proposta e saímos da programação”, contou o tenor Diogo Oliveira, integrante
.

cancelamentos acarretaram em antecipação de algumas apresentações, repercutindo em
contros com o público. O duo Massayó, marcado para as 21h, foi remanejado para as 19h.
acerto na programação nalizou a jornada do sábado no palco erudito do Iphan bem antes
a prevista.

gramação da “Virada cultural” segue neste domingo até as 23h, na praça Dois Leões e na
ação Comercial. No Estacionamento do Jaraguá, o forrozeiro Gabriel Diniz encerra a noite
lta de 0h.

otos |
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Espetáculo de balé ‘Terra dos Diamantes’ abre
programação dos 107 anos de Teatro Deodoro
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03/11/2017 12:00:06

Lopana inaugura parque infantil em parceria com
prefeitura de Maceió

01/11/2017 14:48:03

Mopho, Necro e Casa Flutuante fazem segunda edição
de ‘Trópicos efervescentes’
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Os Correios, em parceria com o Governo do Estado, lançam, nesta
quarta-feira (20), às 09h, o selo e o carimbo postal em comemoração aos
200 anos de Alagoas. A imagem estampada no selo será a reprodução da
obra de Pierre Chalita, em homenagem à Emancipação Política.

A solenidade será realizada na Sala de Despachos do Museu Palácio
Floriano Peixoto, com a presença do governador Renan Filho e de
secretários de Estado.

“É uma grande honra para os Correios poder estar presente na
programação de homenagens ao nosso estado. São 200 anos de história,
de conquistas e de momentos únicos que deverão ser imortalizados na
memória do povo alagoano, assim como será imortalizada este tributo,
através do lançamento do selo e carimbo postal. As peças irão compor o
acervo do Museu Nacional de Filatelia e percorrerão todo o Brasil,
levando a arte de Pierre Chalita e a representação do bicentenário desta
terra maravilhosa ao conhecimento de todos e chancelando toda a
correspondência o cial do Governo de Alagoas”, destacou o
superintendente dos Correios, Edmilson Bezerra.

Correios lança selo e carimbo em
homenagem aos 200 anos de
Alagoas

19/09/2017 - 07:40 - Atualizado em 19/09/2017 - 09:22



Fonte: Assessoria Correios

Recomendado Para Você

Negócio em 21 Dias

MadBId.com

Better Deals

1 truque simples para se livrar da celulite para sempre!
Adeus Celulite

Furacão Maria ganha força e deve atingir Porto Rico

Milionários querem tirar este vídeo do ar porque muita gente de Maceio esta lucrando

Motorola alega ‘erro’ e a rma que Moto G4 Plus vai receber o Android Oreo

Consumidores invadem novo website de pechinchas para conseguir iPhones por R$ 280

Está chegando a hora! Saiba quando o iOS 11 estará liberado para o usuário

Os famosos brasileiros que estão falidos

Inter é condenado a pagar multa a ex-funcionária assediada por atletas



Todos os direitos reservados - 2009-2017 Rádio e Televisão Record S.A

Anuncie no R7  Trabalhe Conosco  Comunicar erro  Fale com o R7  Mapa do Site  Termos e Condições

de Uso  Privacidade



Buscar

Notícias (/noticias) Legislação (/legislacao)
Arquivo Público (/arquivo-publico) Alagoas (/alagoas)

Gabinete Civil
Gabinete Civil do Estado de Alagoas

Início (/) Institucional/Competências (/institucional) Contato (/contato)

Ouvidoria (/ouvidoria)

(/noticia/item/1856-mostra-
alagoas-no-cinema-marca-as-
comemoracoes-do-bicentenario-
em-novembro)

Mostra Alagoas no Cinema
marca as comemorações do
bicentenário em novembro
(/noticia/item/1856-mostra-
alagoas-no-cinema-marca-as-
comemoracoes-do-bicentenario-
em-novembro)

(/noticia/item/1855-centenas-de-

moradores-sao-bene ciados-pelo-

dia-d-governo-presente)

Centenas de moradores são
bene ciados pelo Dia D Governo
Presente (/noticia/item/1855-
centenas-de-moradores-sao-
bene ciados-pelo-dia-d-governo-
presente)

(/noticia/item/1854-gabinete-civil-

leva-dia-d-governo-presente-para-

NOTÍCIAS

Durante a cerimônia, haverá o ato de obliteração, o primeiro carimbo do
selo comemorativo em ato do governador Renan Filho

Divulgação

Terça, 19 Setembro 2017 21:59

AGENDA 200 ANOS

Governo lança selo
comemorativo dos 200
anos de Alagoas nesta
quarta (20)
Solenidade vai acontecer às 10 horas no Salão de
Despachos do Palácio Museu Floriano Peixoto,
com presença do governador Renan Filho

(/media/k2/items/cache/8bd746903c3f6e67d3c2a6dac57b16e7_XL.jpg)



Gabinete Civil
Gabinete Civil do Estado de Alagoas

Rua Cincinato Pinto s/n - Centro  
Maceió-Alagoas

Governo do Estado de Alagoas © - 2016

Início
(http://www.gabinetecivil.al.gov.br)
Institucional (/institucional)
Contato (/contato)

Notícias (/noticias)
Legislação
(/legislacao)
Arquivo Público
(/arquivo-publico)
Alagoas (/alagoas)

(http://www.itec.al.gov.br/)

boca-da-

mata-nesta-

sexta-feira-

27)

Gabinete Civil
leva Dia D Governo Presente para
Boca da Mata nesta sexta-feira (27)
(/noticia/item/1854-gabinete-civil-
leva-dia-d-governo-presente-para-
boca-da-mata-nesta-sexta-feira-27)
 

 

TTexto de Maria Barreiros 

As comemorações do bicentenário de emancipação
política de Alagoas não acabaram. Até dezembro de
2017 diversas ações estão programadas. Uma delas é o
lançamento do selo comemorativo aos 200 anos. A
solenidade vai acontecer nesta quarta-feira (20), às 10
horas, no Salão de Despachos do Palácio Museu
Floriano Peixoto, com a presença do governador Renan
Filho.

Durante a cerimônia, haverá o ato de obliteração – o
primeiro carimbo do selo comemorativo.  De acordo
com o secretário de Estado da Comunicação, Enio Lins,
o selo vai retratar o quadro da emancipação, de Pierre
Chalita.

“O quadro do Pierre Chalita é a única pintura de um
autor consagrado dedicado ao momento da
emancipação alagoana. O Governo de Alagoas teve
essa iniciativa como mais uma ação comemorativa em
alusão aos 200 anos do Estado,” ressaltou Lins.
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Durante a cerimônia, haverá o ato de obliteração, o primeiro carimbo do
selo comemorativo em ato do governador Renan Filho
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Governo lança selo
comemorativo dos 200
anos de Alagoas nesta
quarta (20)
Solenidade vai acontecer às 10 horas no Salão
de Despachos do Palácio Museu Floriano
Peixoto, com presença do governador Renan
Filho
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TTexto de Maria Barreiros 

 

As comemorações do bicentenário de emancipação
política de Alagoas não acabaram. Até dezembro de
2017 diversas ações estão programadas. Uma delas
é o lançamento do selo comemorativo aos 200 anos.
A solenidade vai acontecer nesta quarta-feira (20), às
10 horas, no Salão de Despachos do Palácio Museu
Floriano Peixoto, com a presença do governador
Renan Filho.

 

 
Durante a cerimônia, haverá o ato de obliteração – o
primeiro carimbo do selo comemorativo.  De acordo
com o secretário de Estado da Comunicação, Enio
Lins, o selo vai retratar o quadro da emancipação,
de Pierre Chalita.

 

 
“O quadro do Pierre Chalita é a única pintura de um
autor consagrado dedicado ao momento da
emancipação alagoana. O Governo de Alagoas teve
essa iniciativa como mais uma ação comemorativa
em alusão aos 200 anos do Estado,” ressaltou Lins.
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Selo e o carimbo personalizados em homenagem aos 200 anos de
Alagoas, celebrado no dia 16 de setembro

Fotos: Marcio Ferreira

Compartilhe: Facebook Twitter

Quarta, 20 Setembro 2017 13:37

EMANCIPAÇÃO

Lançado selo
comemorativo dos 200
anos de Alagoas
Solenidade foi realizada no Museu Palácio
Floriano Peixoto

TTexto de Severino Carvalho 

 

O Governo do Estado e o Ministério das
Comunicações, por meio dos Correios, lançaram, na
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manhã desta quarta-feira (20), no Museu Palácio
Floriano Peixoto (Mupa), o selo e o carimbo
personalizados em homenagem aos 200 anos de
Alagoas, celebrado no dia 16 de setembro. As peças

latélicas trazem impresso o quadro (óleo sobre
tela) que retrata a emancipação política do Estado,
de autoria do arquiteto alagoano Pierre Chalita
(1930 / 2010).

 

“Pierre Chalita é um dos gênios alagoanos. Essa obra
especí ca está estampada no selo porque é a única
representação do ato de nossa emancipação. O selo
comemorativo é mais uma marca do Bicentenário
de Alagoas”, destacou o governador Renan Filho,
presente à solenidade.

 

O quadro de 2 m x 1,5 m encontra-se a xado na
parede do tradicional Salão de Despachos do Mupa,
em destaque, por trás e acima da cadeira do
governador, que encabeça a grande mesa de
reuniões. O superintendente do Correios em
Alagoas, Edmilson Bezerra, informa que, nesse
primeiro lote, o selo será usado em documentos
o ciais do Governo do Estado.



 

“Mas nada impede que os colecionadores procurem
os nossos assistentes comerciais para adquirir esses
exemplares. Para nós dos Correios é um momento
ímpar participar das comemorações pelos 200 anos
de Alagoas. É algo muito signi cativo”, a rmou
Bezerra.

 

Emocionada, a viúva Solange Chalita revelou que o
marido era um colecionador de selos e que aprendia
muito mais sobre história universal e da arte
justamente por meio da latelia.

 

“Eu tenho certeza que ele está felicíssimo porque
uma das coisas que mais amava era a latelia.
Começou a colecionar selos com seis anos de idade,
juntando exemplares que vinham do Líbano, pois o
pai era libanês. A imagem sempre foi uma coisa
muito importante para ele, então, se deliciava e
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aprendia história universal e das artes através dos
selos”, contou Solange Chalita.

 

O governador assinou o livro de ouro dos Correios e
fez a primeira obliteração do selo (aplicação do
carimbo sobre a peça), seguido por Solange Chalita e
pela primeira-dama, Renata Calheiros. Prestigiaram
a solenidade, os secretários de Estado da
Comunicação, Enio Lins; de Ciência, Tecnologia e
Inovação, Régis Cavalcante; da Mulher e dos Direitos
Humanos, Cláudia Simões; da Cultura, Melina
Freitas; do Desenvolvimento Econômico e Turismo,
Helder Lima; do Gabinete Civil, Fábio Farias; além do
presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Alagoas (Fapeal), Fábio Guedes; do
procurador-geral do Estado, Francisco Malaquias, do
defensor público geral, Ricardo Melro, dentre outras
autoridades.
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O poeta, desenhista, pintor, xilogravador e escritor Luiz Natividade é uma
das atrações na exposição que o Iphan promove a partir desta quinta-
feira (21)

Thiago Sampaio e Adaílson Calheiros

Compartilhe: Facebook Twitter

Quinta, 21 Setembro 2017 11:45

MESTRES

Iphan abre exposição
de xilogravuras nesta
quinta-feira (21)
Nos veios da memória traz coletânea dos
xilógrafos Enéas Tavares, Luiz Natividade e
João Gomes de Sá

Texto de Renata Arruda 
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Em parceria com o Governo de Alagoas, o Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan),
em Maceió, abre nesta quinta-feira (21), às 19h30, a
exposição Nos veios da memória, com as obras dos
mestres da xilogravura de Alagoas, Enéas Tavares,
Luiz Natividade e João Gomes de Sá.

 

O intuito da exposição é valorizar a xilogravura e os
mestres xilógrafos locais e contribuir para a
preservação desta arte em Alagoas, expandindo o
conhecimento, sobretudo entre crianças e jovens, e
fomentando apoios, espaços e públicos para essa
expressiva manifestação da cultura popular
nordestina.

 

 
“Apoiamos qualquer ação que reforça nossa
identidade cultural, no âmbito das artes visuais,
realizando esta mostra especial com a obra de três
artistas, além de o cinas, ministradas por Luiz
Natividade, para grupos de estudantes de unidades
da Rede Estadual de Ensino”, a rmou o secretário
estadual de Comunicação, Enio Lins.

 

 
A xilogravura é uma técnica milenar, de origem
chinesa que ganhou força no Brasil e se tornou
muito popular na região Nordeste, onde estão os
mais renomados xilogravadores do país. Além da
forma original, é frequentemente utilizada para
ilustração de textos de literatura de cordel, uma vez
que alguns cordelistas são, também, xilogravadores
ou vice-versa. Através do entalhe na madeira, os
mestres xilógrafos contam e imprimem histórias de
vida que se perpetuam como registro e identidade
cultural.

 

 
Desta forma, o Governo de Alagoas, por meio da
Comissão Mista Especial do Bicentenário, entende



RRessocialização movimenta 132
reeducandos

 

que a exposição integre as celebrações do
Bicentenário de Emancipação Política de Alagoas.

 

 
A exposição Nos veios da memória cará no Iphan
durante um mês a partir da data de abertura e pode
ser visitada das 9h às 17h de segunda a sexta.

 

 
AArtistas

 

João Gomes de Sá é natural de Água Branca, no
sertão alagoano, Sá é formado em Letras pela
Universidade Federal de Alagoas (Ufal), mas vive em
São Paulo há anos onde transmite através da poesia
popular, literatura de cordel, e xilogravuras, as
manifestações de cultura do Nordeste brasileiro.

 

 

 
“Para mim é uma grande honra entrar na
programação do Bicentenário do Estado e também é
uma ótima oportunidade de mostrar o trabalho que
faço há 30 anos aos alagoanos que ainda não
conhecem minha obra”, disse.

 

 
“Este é o momento para se debruçar sobre nossa



cultura, em busca das raízes mais profundas,
reavivar e fortalecer o amor próprio da população
alagoana”, completou o secretário Enio Lins.

 

 

O artista João Gomes de Sá foi convidado pela
editora Nova Alexandria a adaptar clássicos da
literatura mundial em formato de cordel, como O
corcunda de Notre-Dame, de Victor Hugo, e A
Metamorfose, de Franz Kafka.

 

 
Já pela editora Volta e Meia, lançou Alice no País das
Maravilhas em Cordel, baseado na obra de Lewis
Carroll, e Meus versos adolescentes. Graças ao
sucesso livro O corcunda de Notre-Dame em cordel,
em 2008, a publicação foi selecionada pelo
Ministério da Educação para o Programa Nacional
Biblioteca da Escola (PNBE) para composição de
acervo das escolas públicas.

 

 
LLuiz Natividade

 
Poeta, desenhista, pintor, xilogravador e escritor,
Luiz Natividade é natural de Junqueiro, interior de
Alagoas, mas foi na Bahia que se estabeleceu com
sua família ainda criança. Lá também cou
conhecido e reconhecido por seu trabalho. 
Formou-se em Artes Plásticas pela Universidade
Federal da Bahia (UFBA), Escola de Belas Artes, em
1993, e atualmente faz mestrado em Arte e
Educação na UFBA. Já realizou mais de 50
exposições.

 

O artista é idealizador do projeto “Natividade de
Xilogravura”, que levou a arte milenar a vários
estados do Brasil, ministrando cursos, o cinas e
palestras de xilogravuras. Tornou-se empreendedor
individual em 2010 com literatura e cordel, trazendo
a Mini Literatura de Cordel e o manual de
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xilogravura. Realiza o cinas de xilogravuras e
exposições de poemas de cordel em diversos
eventos culturais na Bahia e em outros estados. 
 

 

EEnéas Tavares

 

Filho de pai pobre e órfão de mãe, Enéias nasceu
poeta, mas desde muito cedo começou a lutar pela
vida em sua terra natal, Marechal Deodoro e depois
pelo mundo a fora. Para sobreviver aprendeu a
fazer quase tudo. Foi carvoeiro, trabalhador braçal,
balconista, biscaiteiro, vendedor ambulante e outras
tantas atividades que lhe renderam uma
extraordinária vivência de mundo. Essa experiência
de vida aliada a verve de poeta de rima rápida

zeram de Enéias um dos maiores poetas populares
de Alagoas e do Nordeste. Tenho a impressão de
que já aprendeu a falar em versos tamanha a
musicalidade de sua rima. 
Como cordelista ele é completo, pois sozinho dá
conta de todo o processo, indo do poema,  
passando pela xilogravura, chegando à impressão,
até vender o folheto pronto nas feiras.

 

 

 









Mutum, ave símbolo de Alagoas, é reintroduzido na natureza
Mutum de Alagoas é reintroduzido na fauna e decreto reconhece ave como símbolo do Estado.

25/09/2017 às 16h22

Aconteceu sexta-feira (22), no Centro de Educação Ambiental Pedro Mário Nardelli, localizado na Usina Utinga, em
Rio Largo, a reintrodução de um casal da ave, após décadas sem registros do pássaro na Mata Atlântica alagoana. O
vice-reitor do Cesmac, Dr. Douglas Apratto Tenório, esteve presente no evento junto com os responsáveis pelo
Núcleo de Robótica da universidade, Arquiris Ferreira e Mozart de Melo, que levaram um robô da ave, criado para

ser exposto na 69ª edição da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), ocorrida este ano em Belo
Horizonte.

A ave só não foi extinta por causa da ação do ambientalista Pedro Nadelli, que levou três casais do Estado há 43
anos. Hoje, eles são pouco mais de duzentos em outros criadores particulares, que também funcionam como
centros de pesquisa, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro.

O Mutum, que é considerada uma espécie em extinção, foi decretada pelo governador Renan Filho, a ave símbolo de
Alagoas.

Um casal da ave foi colocado em um viveiro de 400 metros quadrados. Haverá um processo de adaptação até que a
espécie possa ser reintroduzida na mata atlântica. Todo o processo para a volta do Mutum para Alagoas começou
em 1998, com ações para a preservação das reservas de Mata Atlântica no Estado. A ideia e o projeto vieram de
Fernando Pinto, do Instituto de Preservação da Mata Atlântica (IPMA).

No próximo ano, o espaço deverá ser aberto ao público, se transformando em um centro de educação ambiental.
“Vejo esse momento como um símbolo, como um marco. O mutum está aí, vivo, salvo, pronto para ser conhecido
pelas pessoas”, declarou Nardelli, após relatar seu feito de salvação da espécie na década de 1970.

Os dois principais responsáveis pela preservação do Mutum, Pedro Nardelli e Roberto Azevedo, receberam uma
homenagem pelo trabalho. Na oportunidade, também foi assinado um termo de comodato com a Usina Leão, para
que o espaço se torne área de proteção ambiental.

Início Notícias Mutum, ave símbolo de Alagoas, é reintroduzido na natureza/ /
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Curso de Farmácia do Cesmac comemora 20 anos em grande estilo
04/10/2017

“Farmacêutico Vários Papéis, uma Paixão – 20 Anos de História”.

Curso de Nutrição do Cesmac celebra 15 anos com programação especial
04/10/2017

Atividade contou com palestra da nutricionista Aline Schneider.
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Comemoração dos 200 anos contará com a chegada do Mutum-de-
Alagoas

André Palmeira

Compartilhe: Facebook Twitter

Sexta, 25 Agosto 2017 18:20
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Mutum de Alagoas, uma das aves mais raras do planeta, será o símbolo
de Alagoas nos 200 anos do Estado, de acordo com determinação do
governador Renan Filho

Compartilhe: Facebook Twitter

Terça, 18 Julho 2017 10:35

PRESERVAÇÃO

Decreto do governador
Renan Filho vai
reintroduzir Mutum de
Alagoas na natureza
Ave foi escolhida como símbolo do Estado no
ano do bicentenário e garante empenho na
preservação do animal após processo de
reinserção ao meio ambiente
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Divulgação

TTexto de Kelly Cordeiro 

 

Já são quase 30 anos sem registros dessa ave na
mata atlântica, mas os três últimos exemplares
encontrados no município de Roteiro foram criados
e reproduzidos em cativeiro e hoje já são cerca de
230. Por isso, chegou a hora de o Mutum de Alagoas
voltar para casa e o Governo do Estado vai
proporcionar esse retorno e a reintrodução desse
animal na natureza. Além disso, em comemoração
ao bicentenário, o governador Renan Filho de niu o
Mutum como a ave símbolo do Estado.

A ave é uma das mais raras do planeta. É
genuinamente alagoana, especí ca do litoral sul, e
começou a desaparecer por causa do
desmatamento na região para a plantação de cana-
de-açúcar. Isso aconteceu na década de 1980 e
desde então alguns estudiosos brasileiros têm se
empenhado na reprodução da espécie em cativeiro
para que ela possa voltar ao seu habitat.

Um dos grandes incentivadores da preservação do
mutum é o engenheiro civil Fernando Pinto,
presidente do Instituto para Preservação da Mata
Atlântica (IPMA), uma instituição não governamental
que se dedica a proteger as espécies remanescentes
da mata atlântica alagoana. Fernando contou de
onde veio a motivação para o engajamento no
retorno dessa ave para o Estado.

“O Mutum de Alagoas é uma das duas únicas aves
no mundo que só existem em cativeiro; a outra é a
ararinha azul. Também em todo o mundo, só
existem duas espécies salvas a partir de um trio: o
gavião que ocorre nas Ilhas Seychelles, na África, e o
nosso mutum. Diante dessa raridade, me empenhei
todos esses anos para reintroduzir essa espécie na
natureza”, disse.



Foi o IPMA, juntamente com os pesquisadores da
Universidade de São Paulo (USP), que trabalharam
nos encaminhamentos para incentivar a criação de
Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs)
nas áreas pertencentes às usinas alagoanas, com o
intuito de proteger o ambiente adequado para o
animal. Dessa forma, até o nal do ano, Alagoas terá
cerca de 10 mil hectares de mata atlântica, e é em
um desses espaços que o mutum voltará a viver.

De acordo com Fernando Pinto, as cerca de 230 aves
existentes estão em Minas Gerais, aos cuidados do
criador Roberto Azeredo. Neste segundo semestre
quatro casais serão trazidos para Alagoas. Três
serão soltos e um cará em exposição no Centro de
Educação Ambiental Pedro Nardelli, que está sendo
construído em uma área de 978 hectares cedida
pela Usina Utinga Leão, em Rio Largo.

“O Centro leva o nome do Pedro porque foi ele
quem conseguiu salvar a espécie da extinção ao
encontrar os últimos exemplares do bicho e
preservá-los com a reprodução em cativeiro.
Quando o local estiver pronto, a população terá a
oportunidade de aprender tudo sobre o mutum e
até fazer uma visita guiada ao viveiro gigante que
abrigará as aves e chegar bem pertinho delas. Será
uma experiência incrível para os visitantes”, explicou
Fernando.

Para que a chegada do mutum receba a atenção
necessária e que a segurança do animal após a
soltura seja garantida, Fernando Pinto se reuniu
com o governador Renan Filho, que elogiou a
iniciativa e de imediato colocou o Governo do Estado
à disposição para que esse projeto tenha sucesso.

“Vamos trabalhar nessa ideia e incluir a chegada
desses mutuns na nossa relação de eventos do
bicentenário. Com certeza esse será um dos grandes
destaques desses 200 anos, portanto conte conosco
para o que for necessário. O Governo do Estado
entende a importância da reintrodução desse
animal na natureza e apoia essa iniciativa. Tanto que



também vamos elaborar o decreto de
reconhecimento do mutum como ave símbolo do
Estado de Alagoas”, declarou Renan Filho.

“Já começamos a nos organizar para as palestras
nas escolas municipais e estaduais da região para
falar da importância desse animal da preservação
dele. Também vamos nos dedicar arduamente às

scalizações nos grandes conjuntos residenciais ao
redor da mata escolhida para a soltura e ainda
dentro da mata para coibir os caçadores. Por ser
uma ave mansa ela foi dizimada muito fácil e agora
temos que estar ainda mais atentos para que isso
não volte a acontecer”, explicou o comandante do
Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), Ascânio
Casado.

O secretário de Estado da Comunicação, Enio Lins,
que integra a comissão dos 200 anos de Alagoas, foi
o articulador do encontro entre o IPMA e o
governador por reconhecer que o retorno desse
alagoano para casa é algo que não pode passar em
branco no ano do bicentenário.

“Essa ação é algo muito grande e o governo não
poderia se furtar do compromisso de reintroduzir o
mutum de Alagoas na natureza. Essa é uma das aves
mais raras do planeta e merece ser o símbolo do
nosso Estado nesses 200 anos”, nalizou.
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Mutum-de-Alagoas retorna para o Estado após mais de quatro décadas
longe de seu habitat natural

Ascom/IMA

Compartilhe: Facebook Twitter

Quarta, 20 Setembro 2017 16:47
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retorna para o Estado
após mais de quatro
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habitat natural
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Governo realiza ato em defesa da
inclusão social na grota do Ouro
Preto

Últimas Notícias

Publicidade

Obras de mobilidade urbana serão entregues neste
sábado (23)

As comemorações do bicentenário de Alagoas continuam com mais uma
ação marcante para a história do Estado. Depois de descer o São Francisco
em um ato pela revitalização do rio, o governador Renan Filho vai até a grota
do Ouro Preto, neste sábado (23), às 9 h, para destacar a importância de o
Estado estar perto de quem mais precisa. E o programa Vida Nova nas
Grotas é a representação do ato em defesa da inclusão social.

Ao lado do secretário de Transporte e Desenvolvimento Urbano (Setrand),
Mosart Amaral, o governador vai inaugurar os serviços de infraestrutura na
grota. Entre os benefícios garantidos, os moradores já desfrutam da
execução de mais de 1.600 m² de passeio, quase 450 metros lineares de
escadaria, 1.500 metros lineares de corrimão e 60 metros de pontilhão. Para
os períodos de chuva, a segurança também foi assegurada: são quase mil
metros lineares de meio o, 221 metros de canaleta e mais de 160 metros
lineares de muro de contenção.

Junto com a comunidade do Ouro Preto, outras 25 grotas são contempladas
com serviços de mobilidade urbana, sendo quatro entregues e mais 21 em
fase de execução. A expectativa é que até o nal do ano, os serviços de
mobilidade do programa, que atualmente conta com a parceria do Programa
das Nações Unidas para Assentamentos Urbanos (ONU-Habitat), cheguem a
40 comunidades de Maceió.

Outros atos públicos ainda estão previstos para acontecer dentro das
comemorações dos 200 anos. Nos dias 3 e 4 de outubro, a comitiva do
Governo do Estado passará por Porto Calvo e Marechal Deodoro,
respectivamente, para resgatar as origens de Alagoas e, no dia 7 de outubro,
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o ato será na Serra da Barriga, em União dos Palmares, em defesa da
igualdade racial e da liberdade.

Serviço:

Ato do bicentenário de Alagoas em defesa da inclusão social na grota do
Ouro Preto

Data: 23 de setembro.

Hora: 9 horas.

Local: Rua Lourival de Aguiar Pessoa, s/n, Ouro Preto. (Entrando na Facima
pela Av. Fernandes Lima, após o residencial Ouro Preto, sentido Serraria).

 

Diminuição das chuvas acelera
obras do Vida Nova nas Grotas

Obras realizadas em grotas são
inspecionadas pelo governo
nesta quinta

ONU vai reforçar ações de
prevenção à violência nas
grotas de Maceió
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VIDA NOVA NAS GROTAS

Governo realiza ato em
defesa da inclusão
social na grota do Ouro
Preto neste sábado
(23)
Obras de mobilidade urbana serão entregues
neste sábado (23), como parte das ações do
programa executado em parceria com o ONU-
Habitat
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Renan Filho inaugura os serviços de infraestrutura na Grota do Ouro
Preto neste sábado (23)

Micaelle Morais

TTexto de Rafaela Pimentel 

 

As comemorações do bicentenário de Alagoas
continuam com mais uma ação marcante para a
história do Estado. Depois de descer o São Francisco
em um ato pela revitalização do rio, o governador
Renan Filho vai até a grota do Ouro Preto, neste
sábado (23), às 9 h, para destacar a importância de o
Estado estar perto de quem mais precisa. E o
programa Vida Nova nas Grotas é a representação
do ato em defesa da inclusão social.

Ao lado do secretário de Transporte e
Desenvolvimento Urbano (Setrand), Mosart Amaral,
o governador vai inaugurar os serviços de
infraestrutura na grota. Entre os benefícios
garantidos, os moradores já desfrutam da execução
de mais de 1.600 m² de passeio, quase 450 metros
lineares de escadaria, 1.500 metros lineares de
corrimão e 60 metros de pontilhão. Para os períodos
de chuva, a segurança também foi assegurada: são
quase mil metros lineares de meio o, 221 metros
de canaleta e mais de 160 metros lineares de muro
de contenção.

Junto com a comunidade do Ouro Preto, outras 25
grotas são contempladas com serviços de
mobilidade urbana, sendo quatro entregues e mais
21 em fase de execução. A expectativa é que até o
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IInfraestrutura ouve demandas do
trade turístico

nal do ano, os serviços de mobilidade do
programa, que atualmente conta com a parceria do
Programa das Nações Unidas para Assentamentos
Urbanos (ONU-Habitat), cheguem a 40 comunidades
de Maceió.

Outros atos públicos ainda estão previstos para
acontecer dentro das comemorações dos 200 anos.
Nos dias 3 e 4 de outubro, a comitiva do Governo do
Estado passará por Porto Calvo e Marechal Deodoro,
respectivamente, para resgatar as origens de
Alagoas e, no dia 7 de outubro, o ato será na Serra
da Barriga, em União dos Palmares, em defesa da
igualdade racial e da liberdade.

Serviço:

Ato do bicentenário de Alagoas em defesa da
inclusão social na grota do Ouro Preto

Data: 23 de setembro.

Hora: 9 horas.

Local: Rua Lourival de Aguiar Pessoa, s/n, Ouro
Preto. (Entrando na Facima pela Av. Fernandes Lima,
após o residencial Ouro Preto, sentido Serraria).
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Governador inaugura nesta sexta monumento à
arte popular de Alagoas
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consolida proposta de intervenções artísticas no Estado
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Alagoas é o Estado que mais
inaugura hotéis no Nordeste
(http://tribunahoje.com/noticias/cidades/20
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Lançado selo comemorativo dos 200
anos de Alagoas
(http://tribunahoje.com/noticias/cidades/20
selo-comemorativo-dos-200-anos-
de-alagoas/)

governador Renan Filho e o secretário de Estado do Desenvolvimento
Econômico e Turismo, Helder Lima, entregam nesta sexta-feira (29), às

10h, a escultura Sereia, uma reprodução da peça de autoria do mestre
artesão Zezinho. A solenidade acontece na Avenida Dr. Antônio Gouveia, em
frente à Academia Top, no bairro da Pajuçara.

José Cícero da Silva, mais conhecido como Zezinho, é um homem simples.
Tímido, não gosta de chamar atenção, de falar em público, nem de
aniversários, já que costuma ser ele o foco dessas situações. A
personalidade reservada é o que justi ca seu nervosismo e ansiedade com a

chegada do dia 29 de setembro, data em que uma reprodução de seis metros de uma escultura de sua
autoria será instalada na Orla de Maceió, homenageando a arte popular de Alagoas e a importância de
Zezinho para a produção artesanal do Estado.

Natural de Arapiraca, região do Agreste, o artesão começou a criar suas primeiras peças quando ainda era
criança, aproveitando o ofício do pai, Cícero José da Silva, que construía casas de taipa com estruturas de
madeira. Nas mãos de Zezinho, as sobras do material facilmente viravam carrinhos de brinquedo, que
faziam a alegria do menino e marcam, com saudosismo, as lembranças de sua infância.

Governo de Alagoas entrega
Sereia do Mestre Zezinho na
Orla da Pajuçara



Apesar da descrença do próprio artesão, quem conhecia o trabalho de Zezinho identi cava o talento e
originalidade nas peças em madeira. Aos 22 anos, morando em São Paulo para buscar uma oportunidade
de emprego, Zezinho levava no transporte público uma “casinha” colorida, um presente que havia feito para
um amigo. Ao ver a peça, uma senhora desconhecida ressaltou o talento de Zezinho para a arte popular.

“Eu carregava a casinha nas pernas, indo para o bairro de Santo Amaro, quando ela me olhou e disse: Moço,
quem fez essa casinha? Eu respondi que tinha sido eu. Na mesma hora ela me perguntou se eu sabia que
isso era uma obra de arte, e que eu poderia fazer disso minha pro ssão. Mas São Paulo era muito grande, e
eu muito pequeno dentro de São Paulo. Não tinha estudo para entender o que ela quis dizer. Só depois dos
30 anos eu tive noção que poderia viver do meu artesanato”, conta Zezinho.

E a arte virou ofício para o artesão há 17 anos, quando começaram as primeiras encomendas. Já de volta a
Alagoas, mestre Zezinho passou a ser cada vez mais procurado pela produção de seus bonecos, barcos,
centopeias e sereias, que carregam o universo lúdico e brincante do artista em cores e criatividade. Seus
trabalhos fazem parte de catálogos nacionais de arte popular e já foi destaque em revistas como Casa
Vogue e Casa Cláudia. Entre as conquistas, o artesão destaca, ainda, o prêmio de Melhor Artesão do Ano,
conquistado em 2009 no Museu Théo Brandão, ao lado de João das Alagoas.

Atualmente, aos 50 anos, Zezinho reside em Campo Alegre e, além de continuar produzindo suas peças,
repassa o ofício para seus cinco lhos.

Sereia

Conhecida como um símbolo popularmente difundido entre os maceioenses, a sereia, apesar de não fazer
parte do cotidiano do artesão no Agreste, está entre uma das peças mais produzidas por Zezinho.

“Eu sou uma pessoa que sempre andei pelo mundo. Minha inspiração vem de tudo que eu já vi. De todas as
cidades que eu já andei, inclusive do Litoral. Mas a gente não tem todas as ideias, né? As pessoas ajudam e
colocam coisas na nossa cabeça. Uma vez um rapaz que me comprava me disse: Não dá para você fazer
um boneco pescando uma sereia, ao invés de um peixe? Aí eu z. Dali surgiu a ideia de fazer em diferentes
estilos e tamanhos. Isso entrou no gosto das pessoas”.

Com seis metros de altura, a réplica em 3D é feita de isopor naval e bra de vidro e reproduz um símbolo
popularmente difundido entre os maceioenses, se tornando mais um atrativo turístico na orla da capital. A
inauguração da peça será realizada às 10h, na Avenida Dr. Antônio Gouveia, em frente à Academia Top, no
bairro da Pajuçara.

O monumento inaugura uma proposta de intervenções artísticas nas principais paisagens do Estado,
apresentando a diversidade, riqueza e talento dos artesãos alagoanos. Dessa forma, o Governo do Estado,
por meio da Sedetur, com o apoio do grupo Ritz Hotéis, celebra a cultura popular tão presente na trajetória
de Alagoas.

A homenagem é recebida por Zezinho com entusiasmo e nervosismo, além de reforçar a certeza de que é
através da arte que o mestre se sente realizado em sua trajetória de vida.d se a t



“Eu não sei como vou me sentir na hora. Estou nervoso já de agora. Mas Deus vai me ajudar e a gente vai
aguentar essa emoção, pois sei que isso é um presente. O mestre Zezinho sou eu, a minha pessoa, as
pessoas vão saber disso e eu quero permanecer, até meus últimos momentos, fazendo minhas peças e
honrando cada vez mais essa homenagem”, ressaltou Zezinho.

Fonte: Fonte: Assessoria
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SAUDÁVEL

Nutricionista dá dicas de alimentação para os foliões
TER 08:59 • EM CIDADES
(http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/01/30/nutricionista-da-dicas-de-alimentacao-para-os-folioes/)

 (http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/01/30/bloco-em-homenagem-a-miss-paripueira-promete-agitar-municipio/)

FESTA DE MOMO

Bloco em homenagem à Miss Paripueira promete agitar município
TER 08:34 • EM CIDADES
(http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/01/30/bloco-em-homenagem-a-miss-paripueira-promete-agitar-municipio/)

 (http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/01/30/defensoria-publica-que-auditoria-em-vestibular-da-uncisal/)

CERTAME

Defensoria Pública quer auditoria em vestibular da Uncisal
TER 08:29 • EM CIDADES
(http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/01/30/defensoria-publica-que-auditoria-em-vestibular-da-uncisal/)



 (http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/01/29/transito-em-jacarecica-sera-readequado-para-carnaval/)

AL-101

Trânsito em Jacarecica será readequado para Carnaval
SEG 21:58 • EM CIDADES
(http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/01/29/transito-em-jacarecica-sera-readequado-para-carnaval/)

 (http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/01/29/professores-temporarios-devem-entregar-documentos-ate-esta-

CHAMADA

Professores temporários devem entregar documentos até esta terça
SEG 20:57 • EM CIDADES
(http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/01/29/professores-temporarios-devem-entregar-documentos-ate-esta-terca/)
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DIA 1

Con rmação presencial de matrículas prossegue até quinta-feira
SEG 19:27 • EM CIDADES
(http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/01/29/con rmacao-presencial-de-matriculas-prossegue-ate-quinta-feira/)
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GESTORES

Vestibular Uncisal: Defensoria Pública recomenda auditoria do trâmite
SEG 18:38 • EM CIDADES
(http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/01/29/vestibular-uncisal-defensoria-publica-recomenda-auditoria-do-tramite/)
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PROCEDIMENTO

Ministério Público do Trabalho investiga morte de trabalhadores em esgoto
SEG 17:10 • EM CIDADES
(http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/01/29/ministerio-publico-do-trabalho-investiga-morte-de-trabalhadores-em-galeria-de-esgoto/)
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Eletrobras alerta para uso seguro da energia elétrica no carnaval
SEG 16:54 • EM CIDADES
(http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/01/29/eletrobras-alerta-para-uso-seguro-da-energia-eletrica-no-carnaval/)

 (http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/01/29/pre-matricula-resultado-podera-ser-consultado-no-proximo-dia-03/)

EDUCAÇÃO

Pré-matrícula: resultado poderá ser consultado no próximo dia 03
SEG 11:31 • EM CIDADES
(http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/01/29/pre-matricula-resultado-podera-ser-consultado-no-proximo-dia-03/)

 (http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/01/29/estado-divulga-resultado-provisorio-de-avaliacao-medica-do-

NOVA LISTA

Estado divulga resultado provisório de avaliação médica do concurso do Corpo de Bombeiros
SEG 09:26 • EM CIDADES
(http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/01/29/estado-divulga-resultado-provisorio-de-avaliacao-medica-do-concurso-do-corpo-de-bombeiros/)
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RELAÇÃO

Divulgado resultado nal da avaliação médica do concurso da PM-AL
SEG 09:23 • EM CIDADES
(http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/01/29/divulgado-resultado- nal-da-avaliacao-medica-do-concurso-da-pm-al/)
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VISIBILIDADE TRANS

Servidores da Prefeitura têm direito a usar nome social
SEG 08:52 • EM CIDADES
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JUDICIÁRIO

TJ nega anulação de júri popular a acusado de duplo homicídio em Coruripe
SEG 08:43 • EM CIDADES
(http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/01/29/tj-nega-anulacao-de-juri-popular-a-acusado-de-duplo-homicidio-em-coruripe/)
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SUSPENSO

Juiz suspende matrículas de aprovados no vestibular da Uncisal
SEG 08:16 • EM CIDADES
(http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/01/29/juiz-suspende-matriculas-de-aprovados-no-vestibular-da-uncisal/)
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Luan Santana passa a fazer festa de 15 anos para milionárias
30 de janeiro de 2018
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AGRESSÃO

Transexual é vítima de homofobia e é espancada em show de Wesley Safadão
30 de janeiro de 2018ro de 20



MMaceió

Governo do Estado entrega
monumento em homenagem ao
artesanato alagoano
Escultura de seis metros de altura que reproduz a peça Sereia, de autoria do
Mestre artesão Zezinho, será inaugurada na orla da Pajuçara

Por RRedação
 Publicado em 29 de setembro de 2017, 8h20 AM

A celebração dos 200 anos de Alagoas
continua enaltecendo a cultura local.
Nesta sexta-feira (29), o governador
Renan Filho e o secretário de Estado
do Desenvolvimento Econômico e
Turismo, Helder Lima, realizam a
entrega da escultura Sereia, uma
reprodução da peça de autoria do
mestre artesão Zezinho.

Com seis metros de altura, a réplica
em 3D é feita de isopor naval e bra de

vidro e reproduz um símbolo popularmente difundido entre os maceioenses,
tornando-se mais um atrativo turístico na orla da capital. A inauguração da peça
será realizada no dia 29 de setembro às 10h, na Avenida Dr. Antônio Gouveia,
em frente à Academia Top, no bairro da Pajuçara.

O monumento inaugura uma proposta de intervenções artísticas nas principais
paisagens do Estado, apresentando a diversidade, riqueza e talento dos
artesãos alagoanos. Dessa forma, o Governo do Estado, por meio da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), com o apoio do
grupo Ritz Hotéis, celebra a cultura popular tão presente na trajetória de
Alagoas.
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OO artesão

Mestre Zezinho, natural de Campo Alegre, trabalha com o artesanato em
madeira há 17 anos e é um representante reconhecido do artesanato de
Alagoas. Sua arte, lúdica e colorida, é parte da história do Estado, rica em
personagens que, assim como mestre Zezinho, são marcos da cultura local.
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Mestre Zezinho assina o monumento Sereia, que será inaugurado esta
sexta-feira (29)

Fotos: Kaio Fragoso
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SEXTA-FEIRA (29)

Governo do Estado
entrega monumento
em homenagem ao
artesanato alagoano
Escultura de seis metros de altura que
reproduz a peça Sereia, de autoria do Mestre
artesão Zezinho, será inaugurada na orla da
Pajuçara
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A celebração dos 200 anos de Alagoas continua
enaltecendo a cultura local. Nesta sexta-feira (29), o
governador Renan Filho e o secretário de Estado do
Desenvolvimento Econômico e Turismo, Helder
Lima, realizam a entrega da escultura Sereia, uma
reprodução da peça de autoria do mestre artesão
Zezinho.

Com seis metros de altura, a réplica em 3D é feita de
isopor naval e bra de vidro e reproduz um símbolo
popularmente difundido entre os maceioenses,
tornando-se mais um atrativo turístico na orla da
capital. A inauguração da peça será realizada no dia
29 de setembro às 10h, na Avenida Dr. Antônio
Gouveia, em frente à Academia Top, no bairro da
Pajuçara.

O monumento inaugura uma proposta de
intervenções artísticas nas principais paisagens do
Estado, apresentando a diversidade, riqueza e
talento dos artesãos alagoanos. Dessa forma, o
Governo do Estado, por meio da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo
(Sedetur), com o apoio do grupo Ritz Hotéis, celebra
a cultura popular tão presente na trajetória de
Alagoas.

O artesão
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Mestre Zezinho, natural de Campo Alegre, trabalha
com o artesanato em madeira há 17 anos e é um
representante reconhecido do artesanato de
Alagoas. Sua arte, lúdica e colorida, é parte da
história do Estado, rica em personagens que, assim
como mestre Zezinho, são marcos da cultura local.
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Orla da Pajuçara ganha escultura de
Sereia de 6 metros de altura! Fique
por dentro!



Mestre Zezinho

Impossível celebrar 200 anos de vitórias sem recorrer à cultura popular, tão rica e presente em
Alagoas. Para escrever mais um capítulo dessa história e homenagear o bicentenário, o Governo
do Estado recorreu ao mestre artesão Zezinho, lá de Arapiraca. O resultado? Uma sereia de
madeira foi inaugurada na última sexta-feira (29) na Avenida Dr. Antônio Gouveia, em frente à
Academia Top, no bairro da Pajuçara.

Do Agreste para o mundo e, agora, mais perto da capital: à beira-mar! A arte cheia de cores e
imaginação fez do ex-cortador de cana um artista reconhecido nacionalmente. Quando
pequeno, Zezinho fazia os próprios brinquedos. Os carrinhos de madeira que surgiam das
sobras de construções do pai viralizaram por Arapiraca ao ponto dele precisar fabricar dezenas
para vender. Esse talento, mais a frente, tornou-se o sustento de sua família. Hoje o mestre
artesão transforma a madeira descartada que encontra pelos arredores em criações
lúdicas, com forte apelo junto ao público infantil.

Nossa Sereia, de 6 metros de opor naval. A escultura feita em
3D embeleza ainda mais a praia da Pajuçara. Segundo o secretário de Estado do
Desenvolvimento Econômico e Turismo, Helder Lima, a instalação do monumento vai simbolizar
mais um atrativo na orla de Maceió. “Com essa intervenção paisagística iniciamos um projeto
de valorização do que é genuinamente alagoano, ressaltando o talento dos nossos artesãos”,
explica.

aaaaaaaaaaallllllllttttttttttturaaaaaaaaaaa, éééééé fffffffffffeiiiiitttttttttttaaaaaaaaaaa ddddddddddde bbbbbbbbbra dddddddddddeee viiiddddddddddrrrrrrrrrrrooooooooooo eeee iiiisssssssssssoooooooooo
aaaaaaaaaaa praaaaaaaaaaaiiiiiiiiaaaaaa daaaaaaaaa Paaaajjjjjjjuuuuuuuuçççççççççççaaaaaaaaaraaaaaaaaaaa SSSSSSSSeeeeeeeeeeegunnnnnndddddddoooooooooo



A escolha da Sereia como personagem foi um grande match: é que as peças mais famosas de
Zezinho são as sereias, que casam com a expressão “Maceió, minha sereia“, tão difundida entre
os maceioenses. “Zezinho é um artesão consagrado, com uma das melhores produções de arte
popular do país. Além disso, tem uma trajetória de vida difícil, onde a arte funciona como um
vetor transformador que garante o sustento do artesão e de sua família”, reforça o secretário.

Atualmente os trabalhos do mestre artesão Zezinho ocupam catálogos de revistas como Casa
Cláudia e Vogue. Alagoas e seus personagens nos enchem de orgulho todos os dias! Haja
coração, né?

Fotos: Kaio Fragoso
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Ione Omena entrega dicas preciosas em um garimpo
fashion e carnavalesco no Parque Shopping! Fique
por dentro!
24 de janeiro de 2018



Lu Ramos dá dicas de como arrasar na maquiagem da
folia em nosso editorial de beleza de carnaval!
Con ra!
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Com foco no alto verão, Akuaba arma evento de
harmonização de caipiroscas e petiscos!
23 de janeiro de 2018

Dicas imperdíveis para manter o bronze no verão?
Nós temos! Vem ver!
22 de janeiro de 2018
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Conheça dez lugares para
comprar artesanato
genuinamente alagoano

Alagoas é o
Estado do
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Hotel
alagoano é
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25 melhores
do país pelo
6º ano
consecutivo

Secretário Rafael Brito Fala
Sobre Ano de 2017
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Mestre Zezinho falou sobre a emoção de ter uma obra sua reproduzida em 6
metros e exposta na orla de Maceió.

Kaio Fragoso

Sexta, 29 Setembro 2017 18:22

ARTE POPULAR

Sereia do Mestre
Zezinho é entregue na
Orla da Pajuçara
Monumento ao artesanato alagoano foi
inaugurado pelo governador Renan Filho e o
secretário Helder Lima

TTexto de Severino Carvalho 

A Sereia habita o imaginário popular do alagoano.
Eternizada na música do cantor e compositor da terra
Carlos Moura, a gura mítica também cai nas graças
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dos turistas que por aqui chegam. Ela agora emerge
graciosa na Orla da Pajuçara em forma e cor, por meio
de uma escultura de seis metros de altura,
representação inspirada na obra do artesão José Cícero
da Silva, 50 anos, o “Mestre Zezinho”, natural de
Arapiraca. A Sereia foi entregue na manhã desta sexta-
feira (29) pelo governador Renan Filho e o secretário de
Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo,
Helder Lima. A solenidade contou com a presença do
homenageado. A alegria e a gratidão de Mestre
Zezinho não cabiam nele, eram do tamanho da
escultura.

“Eu me sinto muito feliz em ser homenageado. É uma
satisfação muito grande estar vivendo esse momento.
Alagoas tem muitos outros bons artesãos”, disse
Mestre Zezinho, que começou a elaborar pequenas
peças em madeira ainda na infância. Ele conta que só a
partir dos 30 descobriu que poderia viver da arte,
embarcado em um ônibus em terras paulistanas, onde
foi tentar a sorte. 
Depois do “estalo”, ele regressou ao Estado de origem,
onde xou moradia em Campo Alegre e se tornou uma
das referências do artesanato alagoano. "Essas peças
encantam pelo seu formato, tão original, tão genuíno e
tão puro na forma de ser arte e também pelo seu
colorido, de maneira que Mestre Zezinho é uma das
nossas referências. O nosso Estado possui incontáveis
belezas e no nosso Bicentenário aproveitamos para
exaltá-las, para resgatá-las e apresentá-las às pessoas,
porque, por mais que o Mestre Zezinho esteja no
mundo inteiro, – um dos mais apreciados artesãos do
País – muita gente ainda não o conhecia”, declarou
Renan Filho, que participou da solenidade ao lado da
primeira-dama, Renata Calheiros, entusiasta e
voluntária do Programa Alagoas Feita à Mão, que
incentiva e divulga a produção artesanal estadual.



Helder Lima explica que o monumento instalado na
Orla da Pajuçara inaugura uma proposta de
intervenções artísticas nas principais paisagens do
Estado, apresentando a diversidade, a riqueza e o
talento dos artesãos alagoanos. Outras peças serão
confeccionadas.

“Participamos, no ano passado, da Fenearte, que é a
maior feira de arte popular da América Latina, em
Recife (PE). No centro histórico, eles têm lá uma
estátua gigante do Leão do Mestre Nuca. Então, assim
que vi aquela estátua fantástica, considerei que seria
muito importante termos aqui em Alagoas uma obra
daquele porte. Levamos a ideia ao governador Renan
Filho, que a aprovou de imediato, então decidimos
fazer essa estátua”, explicou o secretário.

Com seis metros de altura, a réplica em 3D é feita de
isopor naval e bra de vidro. A escultura integrou-se
harmoniosamente ao quadro pintado pelo Criador:
terra, mar, céu, gente. “Ficou a coisa mais linda do
mundo”, a rmou, entusiasmada, a maceioense Cícera
dos Santos, 73 anos, que saiu da casa dela, no bairro
do Poço, só para prestigiar a inauguração.

“É a cara de Maceió e de Alagoas: bela, colorida, feliz!
Certamente será um dos pontos mais visitados”,
a rmou Alexsandra Martinsons, turista de Botucatu
(SP). Ao lado do esposo, ela não perdeu tempo: posou
junto à Sereia para fotogra as.



A solenidade foi prestigiada pelos secretários de
Estado da Comunicação, Enio Lins; do Gabinete Civil,
Fábio Farias; da Ciência, Tecnologia e Inovação, Régis
Cavalcante; da Mulher e Direitos Humanos, Cláudia
Simões; pelo presidente do Sebrae Alagoas, Marcos
Vieira; pelo deputado estadual Sérgio Toledo, o
vereador por Maceió, Silvio Camelo, dentre outras
autoridades.

Bons números 
Representantes do trade turístico também
compareceram à inauguração. Diretor dos Hotéis Ritz
em Alagoas, Márcio Coelho destacou o bom momento
vivido por Alagoas, sobretudo do ponto vista scal, o
que tem possibilitado o investimento do Estado em
áreas importantes como saúde, educação e segurança
pública.

“Se você der uma olhadinha nos exemplares recentes
das revistas Exame e Veja, vai ver que houve um salto
no compromisso scal e social do Estado com todos os
seus cidadãos. Então, com a aquisição de novos
equipamentos sociais, como os hospitais e as escolas
em tempo integral, isso vai melhorando o nosso IDH”
declarou Coelho.
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Ele a rmou que a atividade turística também vive um
bom momento em Alagoas, apesar da crise que fecha
portas de hotéis em outros Estados. “No primeiro
semestre, tivemos 209% de acréscimo só no número
de turistas estrangeiros. Em agosto, tivemos acréscimo
no recebimento de passageiros em nosso terminal
aéreo, isso dentro de uma crise sem precedentes, com
vários Estados no Nordeste registrando o fechamento
de hotéis. Aqui são 17 em construção, três em
ampliação e mais cinco serão inaugurados ainda este
ano”, citou o diretor dos hotéis Ritz.

Coelho observou, ainda, que a atividade turística é uma
injeção nova de capital, que oxigena a economia. “Os
novos hotéis representam um acréscimo de 1500
leitos. Trata-se de uma oferta muito boa que vai
movimentar a gastronomia, o artesanato e todo o
comércio da cidade”, nalizou.
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minário de Emancipação e Evolução
ítica' discute o processo histórico

cente de Alagoas
o que integra a programação dos 200 anos do nosso Estado acontece na sede do Instituto
co e Geográ co de Alagoas; até quarta-feira (28), pelas manhãs

dação do Alagoas Boreal

ece no Instituto Histórico e Geográ co de Alagoas
al), localizado à rua do Sol, 382, no centro de
ó, o “Seminário de Emancipação e Evolução
a das Alagoas”, que começou nesta terça-feira (26)
estende até a quinta (28), com temáticas que

m aos 200 anos de emancipação política de
s.

nto que é realizado de manhã começa às 8h30. As
ões ainda podem ser feitas, na sede do Ihgal.
do a organização do evento, o “Seminário de
ipação e Evolução política das Alagoas” resgata o
so histórico de Alagoas a partir da emancipação
ado, aprofundando os conhecimentos de estudantes de cursos como História, Ciências

s, assim como dos professores dessas áreas.

etivo desta iniciativa é rever esse nosso passado recente”, explica o coordenador do
ário, professor e historiador Álvaro Queiroz. “Serão destacadas etapas históricas de
s, como capitania, província e estado”, observa.

de acordo com a organização, cada dia será voltado para uma etapa do processo histórico
tado pós-emancipado. Entre os palestrantes, o secretário de Estado da Comunicação,
sta Ênio Lins, e o professor de História Douglas Apratto, reitor do centro universitário
c.

o público alvo são estudantes de cursos como História, Ciências Sociais e professores. Ao
á são 180 inscritos", declarou Álvaro Queiroz.

Divulgação

O Instituto Histórico e Geográ co de
Alagoas ca na rua do Sol, no centro de
Maceió
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200 ANOS Secretário Enio Lins resgata processo
histórico de Alagoas durante seminário

Setembro 29, 2017





Evento promovido pelo Instituto Histórico e
Geográ co de Alagoas discutiu em três dias a
emancipação e evolução política de Alagoas

Em continuidade as comemorações dos 200 anos de Alagoas, o secretário de Estado da Comunicação,

Enio Lins, ministrou palestra nesta quinta-feira (28) durante o Seminário de Emancipação e Evolução

Política das Alagoas, realizado pelo Instituto Histórico e Geográ co de Alagoas (IHGAL).

“Este é o momento para se debruçar sobre todo o nosso acervo histórico, em busca das raízes mais

profundas e reavivar, fortalecer, o amor-próprio da população alagoana. Neste sentido, o governador

Renan Filho determinou há mais de um ano, que promovêssemos eventos que extrapolassem o vetor

tradicionalmente cultural, e que o centro fosse essencialmente educacional, e este Seminário é de

suma importância neste sentido”, a rmou o secretário de Comunicação.

Ao lado do historiador Douglas Apratto, Lins falou sobre controvérsias relacionadas à história da

emancipação política do Estado. “A partir da visão de jornalista, minha intenção é contestar as teses

que povoaram a história nordestina a partir de uma interpretação equivocada de que teria havido

alguma traição por parte das lideranças políticas em 1817 resultando na Emancipação Política de

Alagoas”, disse. 



Para Apratto, o que vai car das comemorações em torno do bicentenário também é o sentimento de

pertença do alagoano. “Temos o presente de ter um passado e um futuro que somos nós e com isso,

detemos um papel na construção do nosso futuro e isso nos faz pensar em qual contribuição vamos

deixar para Alagoas”, enfatizou o historiador.

Segundo Álvaro Queiroz, organizador do evento, os três dias de evento foram voltados para uma etapa

do processo histórico do Estado pós-emancipação. “Nosso público alvo foram estudantes de cursos

como História, Ciências Sociais e professores. Ao todo, foram 180 inscritos”, apontou o coordenador.
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Justiça condena homem que divulgou imagens íntimas de uma mulher em grupo de
Whatsapp (https://www.agresteagora.com.br/2017/09/29/justica-condena-homem-que-
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Fazenda cobra R$ 30 milhões de relator de denúncia contra Temer
(https://www.agresteagora.com.br/2017/09/29/fazenda-cobra-r-30-milhoes-de-relator-

de-denuncia-contra-temer/)
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200 ANOS

Seminário resgata
processo histórico de
Alagoas a partir de sua
emancipação
Iniciativa busca aprofundar conhecimentos de
estudantes de cursos como História, Ciências
Sociais e professores

Texto de Marina Ferro 
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Em alusão aos 200 anos de Alagoas, o Instituto
Histórico e Geográ co de Alagoas (IHGAL) realiza,
nos próximos dias 26, 27 e 28, o Seminário de
Emancipação e Evolução Política das Alagoas, na
sede do Instituto.

As palestras têm temas relacionados à história da
emancipação política do Estado, com palestrantes
como Enio Lins, Douglas Apratto, Fernando Gomes,
entre outros. “O objetivo desta iniciativa é rever
nosso passado, a partir da emancipação política.
Serão destacadas as etapas de Alagoas como
capitania, província e estado”, disse o coordenador
do evento, Álvaro Queiroz.

De acordo com Álvaro Queiroz, cada dia será voltado
para uma etapa do processo histórico do Estado
pós-emancipação. “Nosso público alvo são
estudantes de cursos como História, Ciências Sociais
e professores. Ao todo, já são 180 inscritos”, colocou
o coordenador.

Serviço:

Seminário de Emancipação e Evolução Política de
Alagoas

LLocal: Instituto Histórico e Geográ co de Alagoas
(IHGAL) – Rua do Sol, 382 – Centro.

Horário: 8h30

Data: 26 a 28 de setembro de 2017
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Esculturas do artista plástico Manoel Claudino da Silva, no Memorial
Calabar, instaladas no Porto do Varadouro,

Fotos: Márcio Ferreira
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200 ANOS

Ato em Porto Calvo
resgata as origens de
Alagoas
Governador Renan Filho recebeu do Iphan
projeto para construção de parque temático

Texto de Severino Carvalho 
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Um dos primeiros núcleos de povoamento ainda no
período colonial, Porto Calvo, a 100 km de Maceió,
foi escolhido pelo governador Renan Filho para
integrar a viagem "Na Rota dos 200 Anos", que
celebra o Bicentenário da emancipação política de
Alagoas. De acordo com ele, a visita à terra de
Domingos Fernandes Calabar foi um ato de resgate
às origens do Estado.

"Em nosso Bicentenário, nos propusemos a fazer
quatro viagens pela nossa história: uma em defesa
do Rio São Francisco, uma outra em defesa da
inclusão social dos moradores das grotas de nossa
capital e hoje estamos fazendo uma visita às nossas
origens, aqui em Porto Calvo. Vamos fazer também
uma visita a Marechal Deodoro, nossa primeira
capital. Finalizando, faremos um ato em defesa da
liberdade e da igualdade racial na Serra da Barriga,
em União dos Palmares", citou Renan Filho.

Nesta quarta-feira (4), a caravana saiu do Palácio
República dos Palmares por volta das 8h20 em
ônibus que levaram a Porto Calvo secretários de
Estado, convidados e servidores. A chegada se deu
por volta das 10h. O primeiro ponto a ser visitado foi
o Memorial Calabar, erguido no Alto da Forca, local
onde Domingos Fernandes foi morto por
garroteamento e, em seguida, teve o corpo
esquartejado por optar pelo domínio holandês em
detrimento ao jugo lusitano. Esculturas assinadas
pelo artista plástico Manoel Claudino da Silva,
pernambucano de Pesqueira, retratam ali o
momento da execução de Calabar. O memorial foi
instalado em 2011.



"Calabar foi o primeiro brasileiro a lutar pela
independência de nosso Brasil e por isso pagou com
a própria vida a sua insurreição. É sem dúvidas herói
nacional", bradou o professor Valdomiro Rodrigues,
que guiou a comitiva pelos pontos históricos da
cidade.

O governador, ao lado do prefeito de Porto Calvo,
David Pedrosa, recebeu das mãos do
superintendente substituto do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan),
Sandro Gama, o projeto do Parque Histórico da
Batalha de Porto Calvo, cujo objetivo é promover o
turismo histórico no município e região Norte do
Estado. O Iphan desenvolve, há cerca de dois anos,
um trabalho de prospecção arqueológica que já
descobriu quatro forti cações da época das batalhas
para assegurar o território de Porto Calvo entre os
exércitos lusoespanhol e holandês.

Uma dessas estruturas militares é o Fortim de Terra
Holandês encontrado na Ilha Fluvial do Guedes, em
meio ao Rio Manguaba, principal estrada hídrica por
onde escorria sobre barcaças a produção açucareira
exportada para a Europa.

"A história dessa região transcende a história do
Brasil e se insere na história mundial, na
oportunidade em que os holandeses tomaram conta



de parte do território nacional. Todas as lutas que
aconteceram aqui foram lutas fantásticas e de uma
dimensão em que todo o sta  dos grandes generais
de Maurício de Nassau estiveram aqui. Nós já
localizamos aqui na baixada o local onde foi
montado o acampamento de Nassau. Tudo isso
poderá fazer parte de um grande parque temático",
revelou o arqueólogo Marcos Albuquerque, que
coordena a pesquisa contratada pelo Iphan.

O governador Renan Filho lembrou que o Estado já
participa de outros projetos em parceria com o
Iphan na região Norte, a exemplo da consolidação
das ruínas do Mosteiro de São Bento, em Maragogi;
da revitalização da antiga Cadeia Pública de Porto de
Pedras e do teatro Aurélio Buarque de Holanda, em
Passo de Camaragibe, além do Fortim de Terra de
Porto Calvo.

"Vamos construir um ambiente cultural e histórico
rico nessa região para o alagoano e para o turista
que nos visitar ter mais opções, além do turismo de
sol e mar", observou Renan Filho.

A segunda parada se deu na Igreja de Nossa
Senhora da Apresentação. Tombada pelo Iphan em
17 de janeiro de 1955, o templo foi construído em
1610 pelos portugueses. A igreja foi forti cada e
usada como ponto de resistência pelos holandeses
quando tomaram a região.



FFundação

Porto Calvo foi edi cada no alto, sobre morros,
fundada em 1590 pelo sesmeiro ítalo-alemão
Christopher Linz. Era o segundo núcleo de
povoamento colonial do espaço geográ co do que
viria a ser Alagoas; o primeiro foi Penedo (1570 a
1575).

Parte da rica  história de Porto Calvo pode ser vista
no Memorial Guedes de Miranda, administrado pelo
lotérico aposentado Adelmo Monteiro, proprietário
de grande parte das peças que integram o museu,
como balas de canhão, espadas, moedas antigas,
cerâmicas, artefatos indígenas, fotogra as antigas e
gravuras O governador esteve no espaço cultural e
assinou o livro de visitas. A comitiva também foi à
Casa de Cultura, prédio histórico onde funciona a
10ª Gerência Regional de Ensino (10ª Gere).

A visita a Porto Calvo terminou com uma passagem
pelo Porto do Varadouro, à margem do Rio
Manguaba. Lá estão postadas estátuas que também
fazem parte do Memorial Calabar. As esculturas
lembram a gênese lendária da povoação
personi cada na gura do “Velho Calvo” e no
movimento frenético de entrada e saída de
mercadorias que ocorreria a partir das últimas
décadas do século 16, quando os irmãos
Christopher e Sibald Linz deram início à colonização
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da região. Foi lá que o ator Chico de Assis leu uma
crônica sobre o surgimento de Alagoas e a
importância histórica de Porto Calvo para a
formação da identidade nacional.

IInvestimentos

Renan Filho aproveitou a ida a Porto Calvo para
visitar as obras do Hospital Regional do Norte, que
vai gerar cerca de 800 empregos quando car
pronto e que atenderá melhor os moradores de
toda a 2ª Região de Saúde de Alagoas.

Ele anunciou, ainda, que o município receberá, em
breve, um Centro Integrado de Segurança Pública
(Cisp), a reforma da Escola Estadual Nossa Senhora
da Apresentação e dará sequência às obras de
construção do Anel Viário, que proporcionará maior

uidez ao tráfego de veículos na enladeirada e
histórica Porto Calvo.
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CELEBRAÇÃO

Rota dos 200 anos
chega a Porto Calvo
nesta quarta (4) para
resgatar origens de AL
Terceiro ato proposto pelo governador Renan
Filho será às 10 horas e é mais uma etapa das
comemorações do bicentenário do Estado



oordens de serviço em Rio Largo

Institucional
Virada
Cultural -
Governo de
Alagoas

Sereia do
Mestre
Zezinho é
entregue na
Orla da
Pajuçara

Secretário do Gabinete Civil
comemora participação do
Arquivo Público na Bienal

Agente

penitenciária é agraciada com
Medalha de Mérito por serviços
prestados ao Estado

Secretário
da

Infraestrutura ouve demandas do
trade turístico

FOTOS

TTexto de Kelly Cordeiro 

 

O governador Renan Filho e a equipe de secretários
promoverão mais um ato em alusão aos 200 anos
de Alagoas. Nesta quarta-feira (4), às 10 horas, a
comitiva visita a cidade de Porto Calvo para resgatar
as origens do Estado.

O ponto de partida será o Memorial Calabar e,
partir, daí serão percorridos diversos pontos do sítio
histórico onde foram travadas as principais batalhas
do período holandês. A visita será capitaneada por
dois especialistas do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) que contarão
um pouco da história e dos vestígios ainda
existentes na cidade. Participarão desse trajeto
diversos grupos artísticos de Porto Calvo e guias
locais.

 
A programação será encerrada ao meio-dia com um
ato na Praça do Varadouro. Tudo isso vai compor
um livro-reportagem que será editado
posteriormente.

A Rota dos 200 anos foi idealizada pelo governador
Renan Filho e inclui visitas às três cidades que
deram origem a Alagoas: Penedo, Marechal Deodoro
e Porto Calvo. Em Penedo o ato foi em defesa do Rio
São Francisco. Depois desse ato, o governador
acrescentou à rota a descida à Grota do Ouro Preto,
simbolizando o ato pela inclusão social. Haverá
ainda uma visita à Marechal Deodoro, também
resgatando as origens, e o ato pela liberdade na
Serra da Barriga, em União dos Palmares. 

 
Serviço: 
 
Ato do bicentenário de Alagoas resgatando as
origens de Alagoas em Porto Calvo 
Data: 4 de outubro. 
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Hora: 10 horas. 
Local: Memorial Calabar, em Porto Calvo.



CULTURA

Bienal do Livro: Arquivo Público retrata
passado e presente de Alagoas
Espaço tem 48m2 apresentando fatos e notícias dedicados inteiramente aos 200 anos de
Alagoas, por meio de mapas, fotogra as e textos de forma dinâmica e interativa.

26/09/2017 às 11h27

(Imagem: Agência Alagoas)

A 8ª Bienal Internacional do Livro está se aproximando e o Arquivo Público de Alagoas (APA)
traz um estande inteiramente dedicado às comemorações dos 200 anos de emancipação
política do Estado. A partir do dia 29 de setembro, o Centro Cultural e de Exposições será palco
do evento que mobiliza toda a sociedade e segue até o dia 8 de outubro.

O Arquivo Público de Alagoasintegra a estrutura da Secretaria de Estado do Gabinete Civil e
atualmente é detentor do maior acervo sobre Alagoanidade, desde o inicio do século 18 até os
dias de hoje.
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Segundo o secretário-chefe do Gabinete Civil, Fábio Farias, eventos como a Bienal são
oportunos para aproximar a comunidade - que estará visitando o estande do Arquivo Público -
da história alagoana, por meio dos mais variados formatos de apresentações, sejam elas,
fotogra as, mapas, manuscritos e outros documentos.

“O Governo Renan Filho tem como política pública apoiar a preservação de nossa história, seja
por meio da cultura, educação ou qualquer outro segmento. Então, investir na preservação do
acervo, bem como atender e apoiar as demandas das instituições educacionais e culturais do
Estado, são a nossa preocupação. E a Bienal é uma ótima oportunidade de mostrarmos de
forma dinâmica e atual a história de Alagoas,” observou Fábio Farias.

A superintendente do APA, Wilma Chagas, explica como vem preparando as exposições que
estarão montadas no estande da Bienal.

“O estande terá como temática os 200 anos da Emancipação de Alagoas, considerando a VIII
Bienal Internacional  do Livro de Alagoas um evento marcante para a comunidade estudantil
das mais variadas faixas etárias, especialmente por propiciar o contato com os livros e com os
escritores. Ele contará com um espaço de 48 metros quadrados, apresentando fatos e notícias
por meio de mapas, fotogra as e textos de forma dinâmica e interativa, com vistas a propiciar
ao público visitante uma viagem no tempo”, contou ela.

Uma dos destaques do estande são os mapas que datam de 1635, ilustrando os primeiros
povoamentos, até programas atuais desenvolvidos pelo Governo Renan Filho e evidenciados
ao longo de 2017 por ações do Gabinete Civil: a liberdade, resgate histórico, que são as raízes
de Alagoas; A revitalização do Rio São Francisco, rmando o compromisso com o meio
ambiente e inclusão social, onde programa Vida Nova nas Grotas vem proporcionando
humanização para as pessoas que vivem em vulnerabilidade social, com apoio do Programa das
Nações Unidas para Assentamentos Humanos (ONU-Habitat).

A curadoria do estande cou a cargo de Wilma Nóbrega e do historiador e bolsista da
Fundação de Amparo à Pesquisa de Alagoas (Fapeal), Gian Carlo de Melo.

Chá de Memória

O projeto Chá de Memória também estará presente na 8ª edição da Bienal. No dia 3 de
outubro, às 16h, no estande do Arquivo Público, o historiador Luiz Sávio de Almeida, estará
abordando a temática A formação histórica de Alagoas - rotas de acumulação do açúcar.

*Agência Alagoas

LINK http://alagoasalerta.com.br/noticias/cultura/bienal-do-livro-arquivo-publico-retrata-passado-e-presente-de-alagoas

Estado são a nossa preocupação E a Bienal é uma ótima oportunidade de mostrarmos de
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Papa compara José, Maria e Jesus com muçulmanos em homilia de Natal

DESEJADO
Paulinho faz campanha por Coutinho no Barça: 'Já estão procurando casa para ele'

Cristãos são perseguidos por guerrilheiros comunistas
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O Conselho Editorial do Senado Federal se une às
comemorações dos duzentos anos de Alagoas.
Durante a 8ª Bienal do Livro de Alagoas, no Centro
de Convenções Ruth Cardoso (Rua Celso Piatti, s/n –
Jaraguá), será realizada a exposição de 14 livros, no
estande do Senado Federal, todos com temática
voltada para os aspectos históricos e culturais do
estado. A abertura da exposição será na sexta-feira,
dia 29 de setembro, as 19 horas, com as presenças
do senador Renan Calheiros (PMDB-AL), dos
escritores Douglas Apratto Tenório e Jairo José
Campos da Costa, que lançarão o ensaio Alagoas: AA
Herança Indígena, além de outros autores
alagoanos.

Os livros publicados pelo Conselho Editorial fazem
um vastíssimo panorama pelos vários aspectos
históricos e sociais de Alagoas. Toda coleção
engloba títulos como AABC das Alagoas – Dicionário
Biobibliográ co, Histórico e Geográ co de Alagoas,
de Francisco Reinaldo Amorim de Barros,
pesquisador e cientista político, que percorre com
precisão e leveza a história, a geogra a e a cultura
alagoanas; AA Presença Holandesa – A História da
Guerra do Açúcar Vista por Alagoas, de Douglas
Apratto Tenório, um ensaio que traz nova
interpretação para a resistência à invasão holandesa
que se deu em Alagoas; e LLegba – A Guerra Contra o
Xangô em 1912,  de Fernando Antônio Gomes de
Andrade, uma nova leitura para a quebra dos
terreiros religiosos pela Liga Democrática no início
do século passado.

Ao nal do evento, no dia 08 de outubro, o Conselho
Editorial fará a doação de cerca de mil livros à
Biblioteca Pública Estadual de Alagoas (Praça Pedro
II s/n).

Relação dos livros em exposição



AABC das Alagoas – Dicionário Biobibliográ co,
Histórico e Geográ co de Alagoas. Francisco
Reinaldo Amorim de Barros. Durante quatro anos o
pesquisador e cientista político Francisco Reinaldo
mergulhou no universo alagoano. O resultado desta
pesquisa é um alentado dicionário, publicado em
dois volumes, que, se não esgota todo o assunto,
tornou-se base indispensável para quem deseja
conhecer Alagoas profundamente. “Há muito que o
Brasil necessita de uma obra de amplo espectro,
abrangente e audaciosa que cumpra com a
pretensão de cobrir todos os fenômenos da vida
nacional e retê-la numa enciclopédia da cultura
brasileira. Este livro fornece material e exemplo a

m de que este projeto de produção biobibliográ co
e de conhecimento sistemático da nossa realidade
se consubstancie e tenhamos uma rede de
informações tão generosa e ampla que permita se
ler o Brasil em suas páginas”, no dizer do ex-
senador, escritor e acadêmico José Sarney.

Delmiro Gouveia e a Educação na Pedra. Edvaldo
Francisco do Nascimento. O empresário Delmiro
Gouveia sempre se destacou pela ousadia de seus
projetos. Neste livro o historiador e educador
Edvaldo Francisco do Nascimento revela como, a
partir de uma proposta educacional inovadora para
a época, Delmiro criou um e ciente ciclo de inclusão
social em pleno sertão alagoano.

Um Diplomata na Corte de Inglaterra. Renato
Mendonça. Um amplo retrato da diplomacia
brasileira durante o Segundo Império, o volume
retrata a vida e a ação de um dos mais
emblemáticos diplomatas brasileiros, Francisco
Inácio de Carvalho Moreira, o Barão de Penedo,
destacando sua passagem pela corte britânica. Para
o ex-chanceler Celso Amorim, “a obra de Renato
Mendonça contribui para informar o público
interessado sobre fatos de relevância para a
compreensão da política externa no Segundo
Reinaldo. (...) O resultado é compensador e nos
permite apreciar em maior detalhe o papel de



Penedo como representante diplomático na capital
da maior potência mundial da época.”

OOrigens da Legislação Trabalhista Brasileira –
Exposição de Motivos de Lindolfo Collor.
Organização: Mário de Almeida Lima. Logo após a
Revolução de 1930, sob o comando de Getúlio
Vargas, o Brasil sofreu uma profunda modernização
nas relações entre capital e trabalho. Coube ao
então Ministro do Trabalho, Lindolfo Collor,
sistematizar todo o material legal que resultou na
Consolidação das Leis do Trabalho. “As Exposições
de Motivos mostram o Brasil de sua época e contêm
estudos avançados e comparativos da legislação
internacional, apontando para um entendimento
sociológico da realidade na década de 1920 e no
começo dos anos 30, do direito do trabalho, da
sociologia das massas e da História, com seus usos e
costumes. São peças de estudo do movimento
operário, do con ito entre patrões e empregados,
das vicissitudes do trabalho em nosso país e das
lutas e contradições do trabalhismo no Brasil”,
segundo o Senador Fernando Collor de Mello, neto
do autor das Exposições.

Garibaldi e a Guerra dos Farrapos. Lindolfo Collor.
Revolucionário nato, o italiano Giuseppe Garibaldi
teve participação efetiva e fundamental na história
brasileira. Foi ele um dos comandantes dos
revelados da Revolução Farroupilha, que lutavam
pela independência do território do Rio Grande do
Sul e pela criação de um estado republicano. O
sonho da nova república não vingou, mas a marca
do general italiano cou para sempre no imaginário
da região, como bem demonstra o texto de Lindolfo
Collor.

A Presença Holandesa – A História da Guerra do
Açúcar Vista por Alagoas. Douglas Apratto Tenório.
O território hoje pertencente a Alagoas teve
fundamental importância na resistência à invasão
holandesa (1630-165). Basta lembra que ao sul da



capitania de Pernambuco, no período, solidi cou-se
a cultura do açúcar e o quilombo dos Palmares,
apesar de ser este um tempo de constantes
con itos. O livro do professor e historiador Douglas
Apratto relata os fatos históricos e as heranças
deixadas por eles.

FFábrica da Pedra. Pedro Motta Lima. Romance
histórico contando a saga do industrial Delmiro
Gouveia para implantar no sertão alagoano uma
indústria e um sistema gerador de energia elétrica. A
implantação do projeto promoveu uma revolução
social na região. A fábrica sobreviveu por mais treze
anos depois do assassinato de industrial em 1917.

Legba – A Guerra Contra o Xangô em 1912.
Fernando Antônio Gomes de Andrade. No dia 1º de
fevereiro de 1912 um grupo denominado Liga
Democrática invadiu os terreiros de religião
afrodescendente em Maceió. Era uma reação às
ligações políticas do ex-governador Euclides Malta,
que recebia apoio dos descendentes de africanos.
Todo material apreendido então está preservado na
Coleção Perseverança no Instituto Histórico e
Geográ co de Alagoas. O médico e pesquisador
Fernando Gomes estudou todas aquelas peças para
contar a história real da injusta perseguição.

O Senhor da Pedra – Produções e Usos das
Memórias Sobre Delmiro Gouveia (1940-1980).
Dilton Cândido Santos Maynard. O assassinato do
empresário Delmiro Gouveia criou, inicialmente,
uma cortina de silêncio em torno de sua vida e obra.
Aos poucos, sobretudo a partir da década de 1940,
este silêncio foi sendo rompido e a importância de
Delmiro resgatada. Daí nasceu o mito. É sobre a
construção dessa nova interpretação dos feitos do
empresário que Dilton Maynard se debruça neste
livro.

Alagoas: A Herança Indígena. Douglas Apratto
Tenório e Jairo José Campos da Costa. Coletânea de



artigos analisando a história indígena em Alagoas e
suas heranças, com ênfase à situação atual deste
povo. Hoje sua luta, além do clássico con ito pela
posse da terra, se volta à reconstrução de sua
identidade como nação. São textos questionadores,
mas, sobretudo, indicadores de um futuro possível.

AA Presença Negra em Alagoas. Douglas Apratto
Tenório e outros. Historicamente é de suma
importância a presença negra no território
alagoano. Desde a vinda de levas de escravos para a
implantação da cultura do açúcar, passando pelos
gritos libertários do quilombo dos Palmares, Alagoas
é um ponto básico de estudos e re exões sobre a
herança que nos legaram estes povos. Os textos
reunidos nesse volume procuram mais uma vez
re etir sobre a importância destas marcas do nosso
passado.

Caminhos do Açúcar – Engenhos e Casas-grandes
das Alagoas. Douglas Apratto Tenório e Cármen
Lúcia Dantas. Os antigos engenhos de açúcar, a
partir da sesmaria concedida por volta do ano de
1537 a Cristóvão Lins na região de Porto Calvo,
fundaram a cultura alagoana. Nos textos deste livro,
marcado por um excelente registro iconográ co, os
historiadores Douglas Apratto e Cármem Lúcia
fazem o percurso histórico necessário para
reconhecer as heranças e as possibilidades de um
ciclo econômico ainda determinante para Alagoas.

Arte Sacra de Alagoas – Um Tesouro da Memória.
Douglas Apratto Tenório, Leda Maria de Almeida e
Cármen Lúcia Dantas. A devoção religiosa chega às
Alagoas a bordo das antigas caravelas portuguesas.
E aqui encontrou terreno fértil. Desde a reverência a
São Francisco de Assis, que em 1501 batizou o rio
descoberto por Américo Vespúcio, até as afeições
religiosas mais modernas, como aquela que se
dedica ao Padre Cícero Romão, o alagoano vive de
sua fé. E traduz este sentimento em arte e
arquitetura. Este é o registro feito pelos autores do
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livro tão fundamental para o conhecimento cultural
das Alagoas.

RRio São Francisco das Alagoas – Histórias, Lendas,
Terra e Gente. Douglas Apratto Tenório, Cármen
Lúcia Dantas e Rochana Campos. No dia 3 de
outubro de 1501, a mando do rei português, o
navegador orentino Américo Vespúcio encontrou a
foz de um imenso rio a que batizou com o nome de
São Francisco. A partir deste fato começou a
construção da rica histórica, marcada por lendas, da
ocupação daquele importantíssimo curso de água.
Percorrendo este caminho até a cachoeira de Paulo
Afonso, os autores desvendam e revelam uma das
mais ricas e bonitas manifestações culturais das
Alagoas.
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Além da mostra de documentos históricos, o Arquivo Público ofereceu
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RESGATE CULTURAL

Iniciativas do Gabinete
Civil propõem que
alagoanos conheçam
melhor o Estado
Por meio do Arquivo Público de Alagoas, a
Secretaria é responsável pela guarda,
conservação e disseminação da história
administrativa de Alagoas
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TTexto de Julianne Leão 
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A memória é um dos alicerces que dá sentido à vida. E
com um estado não é diferente. Preservar a memória
de Alagoas é mantê-la viva, além de ser uma forma de
fortalecer suas raízes. Mas para que essa memória seja
preservada, é preciso conservar fotogra as,
documentos e textos e organizar, de forma e ciente,
os registros de seus fatos históricos.

E é isso que a Secretaria de Estado do Gabinete Civil,
por meio do Arquivo Público de Alagoas (APA), tem
realizado. Durante a 8ª Bienal Internacional do Livro,
por exemplo, a pasta contou com um espaço de 48
metros quadrados, levando às pessoas importantes
fatos e acontecimentos do passado alagoano, por meio
de uma linha do tempo bem interativa e dinâmica. O
estande traçou uma linha do tempo da história de
Alagoas nos séculos 17 e 18, abrangendo os 200 anos
de sua emancipação.

“Procuramos trazer um material rico em história, mas
que casse na memória de quem veio prestigiar
nossos arquivos históricos. O autoconhecimento e o
amor próprio da população alagoana devem ser
estimulados e acreditamos que uma das maiores
soluções para a nossa cidadania é valorizar nossa
história do ponto de vista cultural, social e histórico.
Mais do que nunca se faz necessário investir na
pesquisa, divulgação e debate sobre Alagoas”,
destacou o secretário do Gabinete Civil, Fábio Farias.

Além da mostra de documentos históricos, o Arquivo
Público ofereceu o cinas com dicas de conservação e
preservação de acervos arquivísticos e bibliográ cos.
Entre estudantes, professores e os próprios servidores
públicos do Estado, muitas pessoas caram
interessadas em aproveitar a visita à Bienal para levar
para casa um pouco mais de informação e
aprendizado.

Para a diretora do Arquivo Público, Wilma Nóbrega, a
guarda de documentos históricos é de fundamental
importância para a otimização e presteza nos serviços,
assim como a sua preservação precisa ser feita de
forma adequada. “A realização das o cinas na Bienal
nos permitiu passar novos conhecimentos para as
pessoas, e ajudá-las a promover a continuidade de
nossa história através de documentos importantes. A



umidade e temperatura, poeira, poluição, manuseio e
acondicionamento inadequados foram algumas das
temáticas abordadas em nossa o cina”, a rmou
Wilma.

SSucesso

As visitas de milhares de pessoas ao estande do
Arquivo Público comprovaram que o resgate da
história alagoana teve uma adesão signi cativa ao
público da Bienal. Foram estimadas mais de 100.000
visitas, entre estudantes, professores, mestres,
doutores, turistas e pessoas das mais diferentes
classes sociais e culturais à mostra do Arquivo Público.
As crianças também caram encantadas com a
disposição dos mapas e fotogra as antigas, que
chamavam a atenção.

Conforme Wilma Nóbrega, um dos diferenciais do
estande dos 200 anos de Emancipação Política de
Alagoas foi o seu formato inovador, que chamou a
atenção de todos que passavam pelos corredores da
Bienal. “Nós quisemos fugir da mesmice e em vez de
trazer apenas textos contando a história de nosso
Estado, montamos um cenário interativo, que atraiu a
atenção dos visitantes. A cada passo e leitura realizada,
os visitantes queriam descobrir o próximo episódio da
história de Alagoas a ser contado no mapa ou
fotogra a seguinte”, contou a diretora.

Como resultado positivo das visitas, muitas escolas
públicas e privadas da rede de ensino de Alagoas já
deixaram agendadas visitas futuras à sede do Arquivo
Público, no bairro de Jaraguá.

Depoimentos

Conhecer o próprio estado rendeu boas surpresas a
estudantes como Mariana Lima, por exemplo. Ela é
pernambucana, e fala que desde bem nova aprendeu a
história de seu estado de origem. “Ver outra vertente
da história de Pernambuco sob os olhos de Alagoas é
simplesmente encantador. Lembra que somos todos,
verdadeiramente, estados irmãos”, declarou.

“Um trabalho que retrata e enaltece a nossa história”,
“uma bela exposição de resgate à história de Alagoas”
e uma “interessante exposição para ampliar os
horizontes de nossa cultura” foram como algumas



pessoas resumiram a participação do Gabinete Civil no
evento. Essas palavras foram citadas pelos próprios
visitantes, que zeram questão de deixar por escrito
no livro de registros do evento a experiência que
viveram.

Andresa Porfírio também saiu encantada da viagem no
tempo. Ela salienta que foi com muito orgulho que
visitou o estande, pois é um privilégio contar com
informações que a ajudam a entender as raízes
históricas de seu estado. “Existem muitas informações
valiosas sobre a nossa história e nem sempre temos
tempo ou oportunidade de ir atrás de informações
como essas. O estande nos trouxe essa perspectiva,
além despertar dentro da gente o desejo de conhecer
mais nosso próprio estado”, disse ela, ao elogiar a
dinâmica de apresentação do estande. “A estrutura

cou surpreendente e toda vez que observo todas
essas histórias co maravilhada!”, disse a estudante.

NNovos projetos

A partir de mapas e fotogra as que propuseram
mostrar faces pouco conhecidas do estado, os projetos
do Arquivo Público, durante a 8ª Bienal do Livro,
ganharam corpo com novos eventos programados
para os próximos dias.

“De Norte ao Sul do Estado, foram muitos os
interessados em levar a nossa exposição para outras
partes de nossa Alagoas. Por isso, estamos fechando
parcerias para levar nosso estande aos shoppings da
cidade de Maceió e, futuramente, a outros locais
públicos, rmando nossa proximidade com a
comunidade alagoana”, contou o secretário Fábio
Farias, ao comemorar o balanço positivo que a Bienal
trouxe para o Estado.

Serviço

Quem não teve a oportunidade de visitar o estande do
Arquivo Público de Alagoas na 8ª Bienal Internacional
do Livro, poderá conferir todos os documentos, que
estarão disponíveis no Portal Alagoas 200 anos,
(https://alagoas200.com.br/aqui-tem-memoria) na aba
“Aqui tem Memória”.
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Para visitar pessoalmente os registros, fotogra as e
imagens da Alagoas dos séculos 17 e 18, assim como
diversos documentos importantes sobre a história do
Estado, o interessado poderá visitar gratuitamente a
sede do Arquivo Público de Alagoas, que ca na Rua Sá
e Albuquerque, no Jaraguá.



Secult lança concursos de textos sobre os 200 anos de Alagoas

Com o intuito de estimular a publicação de

textos em prosa e estabelecer intercâmbio

com escritores alagoanos, a Secretaria de

Estado da Cultura (Secult) lançou, no Diário

Oficial, Edital para seleção de dez textos em

prosa, que irão compor o livro do

Bicentenário de Alagoas, com lançamento

previsto para setembro. As inscrições podem

ser realizadas até o dia 10 de abril.

Os vencedores terão suas obras publicadas

em um livro alusivo aos 200 anos de

emancipação política de Alagoas e serão

premiados com R$ 2 mil cada.

Podem participar do certame, escritores,

historiadores e pesquisadores, a partir de 18

anos de idade, residentes no Estado de Alagoas, com um trabalho inédito. O tema será exclusivamente

sobre a História de Alagoas – Bicentenário de Emancipação Política de Alagoas.

As inscrições deverão ser encaminhadas através de envelopes, com a documentação necessária de acordo

com as solicitações do edital, pelos correios, carta com AR ou diretamente na sede da Secult, localizada na

Praça dos Martírios, no Museu Palácio Floriano Peixoto, S/N, Centro, Maceió, Alagoas, CEP 57.020-090, de

segunda a sexta-feira, exceto feriados, de 8h às 16h.

O texto deverá conter entre oito e 12 laudas, no formato A4, margem 3 cm (esquerda e superior) e 2 cm

(direita e inferior), todas as folhas contadas e numeradas no canto superior direito, fonte Times New Roman,

corpo 12, justificado, espaçamento 1,5 e sem identificação do autor.

Os trabalhos serão avaliados por uma comissão julgadora, constituída por escritores, historiadores,

jornalistas e críticos literários, indicados pela Secult, de acordo com critérios de originalidade, criatividade,



Serra da Barriga (AL) terá

candidatura a Patrimônio do

MERCOSUL apresentada em março

Fundação de Cultura de

Camaragibe (PE) dá posse aos

representantes do Conselho

Municipal de Cultura

uso adequado de técnicas e características do estilo do trabalho. O resultado final está previsto para o dia

13 de junho.

A ficha de inscrição e edital estão disponíveis AQUI

Este post foi publicado em Textos em 2 de março de 2017.
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Vencedores terão suas obras publicadas em um livro alusivo aos 200
anos de emancipação política de Alagoas e serão premiados com R$ 2
mil cada 
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IMPERDÍVEL

Secult lança concursos
de textos sobre os 200
anos de Alagoas
Edital irá selecionar os 10 melhores textos
sobre a história do bicentenário alagoano

TTexto de Daniel Borges 

 

Com o intuito de estimular a publicação de textos
em prosa e estabelecer intercâmbio com escritores
alagoanos, a Secretaria de Estado da Cultura (Secult)
lançou, no Diário O cial desta quarta-feira (15),
Edital para seleção de dez textos em prosa, que irão
compor o livro do Bicentenário de Alagoas, com



GGovernador assina OS para
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lançamento previsto para setembro. As inscrições
podem ser realizadas até o dia 10 de abril.

Os vencedores terão suas obras publicadas em um
livro alusivo aos 200 anos de emancipação política
de Alagoas e serão premiados com R$ 2 mil cada.

Podem participar do certame, escritores,
historiadores e pesquisadores, a partir de 18 anos
de idade, residentes no Estado de Alagoas, com um
trabalho inédito. O tema será exclusivamente sobre
a História de Alagoas – Bicentenário de Emancipação
Política de Alagoas.

As inscrições deverão ser encaminhadas através de
envelopes, com a documentação necessária de
acordo com as solicitações do edital, pelos correios,
carta com AR ou diretamente na sede da Secult,
localizada na Praça dos Martírios, no Museu Palácio
Floriano Peixoto, S/N, Centro, Maceió, Alagoas, CEP
57.020-090, de segunda a sexta-feira, exceto
feriados, de 8h às 16h.

O texto deverá conter entre oito e 12 laudas, no
formato A4, margem 3 cm (esquerda e superior) e 2
cm (direita e inferior), todas as folhas contadas e
numeradas no canto superior direito, fonte Times
New Roman, corpo 12, justi cado, espaçamento 1,5
e sem identi cação do autor.

Os trabalhos serão avaliados por uma comissão
julgadora, constituída por escritores, historiadores,
jornalistas e críticos literários, indicados pela Secult,
de acordo com critérios de originalidade,
criatividade, uso adequado de técnicas e
características do estilo do trabalho. O resultado

nal está previsto para o dia 13 de junho.

A cha de inscrição e edital estão disponíveis no
endereço
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eletrônico http://www.cultura.al.gov.br/editais-e-
concursos/2017/edital-de-concurso-publico-no-01-
2017-prosa-sobre-os-200-anos-de-emancipacao-
politica-de-alagoas/
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estande do Arquivo Público na 8ª Bienal do Livro apresenta a história de Alagoas de
forma dinâmica e interativa

Neno Canuto

Compartilhe: Facebook Twitter

Quarta, 04 Outubro 2017 10:03

DISCUTINDO ALAGOAS

Arquivo Público faz Chá de
Memória durante a 8º
Bienal Internacional do
Livro
Doutor e historiador Sávio de Almeida provocou
debate com a comunidade acadêmica sobre a
economia de Alagoas

TTexto de Maria Barreiros 

 

A Secretaria de Estado do Gabinete Civil vem buscando
divulgar o passado e o presente de Alagoas desde o início
do ano de 2017, em seus diversos aspectos. Nesta terça-
feira (3), durante a 8ª edição da Bienal Internacional do
Livro, o Arquivo Público inovou e, pela primeira vez, realizou



Agência Alagoas
Governo do Estado de Alagoas

(82) 3315-3608
Rua Cincinato Pinto, s/n  
Centro - CEP 57020-050 
Maceió - Alagoas

Início
Institucional
Fotos
Vídeos

Notícias
Secretarias
Assessoria
Diário O cial

oorla marítima de Maceió

Governador
assina OS para
início do
segundo trecho
da duplicação
Maceió-

Arapiraca

PMAL de agra Operação ‘Páscoa
2018’

Seduc divulga
cronograma de
segunda etapa
da eleição de
diretores

Cresce o
interesse pela
robótica na
rede estadual
de Educação

FOTOS

o projeto Chá de Memória dentro da programação do
evento. O palestrante foi o doutor e historiador Sávio de
Almeida, que provocou debate e re exão sobre a economia
local.

Por meio do Arquivo Público, o projeto Chá de Memória
trouxe uma série de estudiosos que passaram para o
público um pouco da história de personagens ilustres do
Estado ao longo deste ano do bicentenário, com o objetivo
de fortalecer nas pessoas o sentimento de alagoanidade.

Segundo a superintendente do Arquivo Público, Wilma
Nóbrega, além do estande, que conta, de forma dinâmica e
interativa a história de Alagoas ao longo dos 200 anos de
emancipação política, a ideia de levar o projeto Chá de
Memória para a Bienal amplia o público e descentraliza as
ações do APA.

Ainda durante a Bienal, o Arquivo Público organiza o cinas
sobre dicas de conservação preventiva de acervos
arquivísticos e bibliográ cos, na Sala Pitanga, nesta quarta-
feira (4) e na sexta-feira (6), às 14hs.
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Arquivo Público faz Chá de Memória durante a 8º
Bienal Internacional do Livro

Por Redação com Agência Alagoas

4 de outubro de 2017

A Secretaria de Estado do Gabinete Civil vem buscando divulgar o passado e o

presente de Alagoas desde o início do ano de 2017, em seus diversos aspectos.

Nesta terça-feira (3), durante a 8ª edição da Bienal Internacional do Livro, o

Arquivo Público inovou e, pela primeira vez, realizou o projeto Chá de Memória

dentro da programação do evento. O palestrante foi o doutor e historiador Sávio

de Almeida, que provocou debate e reflexão sobre a economia local.

Por meio do Arquivo Público, o projeto Chá de Memória trouxe uma série de

estudiosos que passaram para o público um pouco da história de personagens

ilustres do Estado ao longo deste ano do bicentenário, com o objetivo de

fortalecer nas pessoas o sentimento de alagoanidade.
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Lancha e veículos de ex-prefeito serão
leiloados em Arapiraca

PRÓXIMA NOTÍCIA

Em acordo recusado, Mantega admitiu
ter arrecadado para campanha de

Dilma em 2014

Segundo a superintendente do Arquivo Público, Wilma Nóbrega, além do

estande, que conta, de forma dinâmica e interativa a história de Alagoas ao longo

dos 200 anos de emancipação política, a ideia de levar o projeto Chá de Memória

para a Bienal amplia o público e descentraliza as ações do APA.

Ainda durante a Bienal, o Arquivo Público organiza oficinas sobre dicas de

conservação preventiva de acervos arquivísticos e bibliográficos, na Sala Pitanga,

nesta quarta-feira (4) e na sexta-feira (6), às 14hs.
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Governador assina ordem de
serviço para reconstrução do
Farinheiro de Capela
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infraestrutura em mais três grotas
de Maceió
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O visionário do Sertão, Delmiro Gouveia, será tema da palestra do
historiador Frederico Pernambucano nesta terça (10) sobre os cem anos
de morte do desbravador do NE, dentro das comemorações do
Bicentenário de Alagoas, no município de Delmiro Gouveia

Reprodução

Compartilhe: Facebook Twitter

Segunda, 09 Outubro 2017 13:12

CENTENÁRIO DE MORTE

Historiador Frederico
Pernambucano de
Mello resgata história
de Delmiro Gouveia
Empreendedor que transformou um povoado
no Sertão nordestino em polo industrial no
início do século XX será lembrado nesta terça-
feira (10) na cidade que leva seu nome

Texto de Renata Arruda 

 

O historiador dedicado ao Nordeste brasileiro
Frederico Pernambucano de Mello, ex-
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FOTOS

superintendente do Instituto de Documentação, da
Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), dará palestra
nesta terça-feira (10), às 19h30min, na Escola
Estadual Delmiro Gouveia. O evento faz parte da
agenda do Bicentenário da Emancipação de Alagoas
e ocorre no município de Delmiro Gouveia.

Para o historiador, a comemoração do centenário de
morte do desbravador do Sertão nordestino,
Delmiro Agusto da Cruz Gouveia, é de grande
importância. “É uma grande emoção voltar a Alagoas
nesta data, uma vez que sou um grande admirador
da gura de Delmiro. Um homem que teve tantas
oportunidades, poderia ter seguido funções formais,
seguir no caminho pré-determinado do Direito, mas
seguiu pelo caminho oposto. Num universo latino,
onde se via pouco trabalho e dedicação, Delmiro
seguiu a linha anglo-saxônica, era um visionário e se
tornou um grande empreendedor, urbanista e
empresário. Lembrar tal exemplo é de grande
importância nos dias de hoje. Com suas ideias,
Delmiro poderia ter criado até um partido político
de tão atual”, a rma Mello.

 
Autor do livro “Delmiro Gouveia: Desenvolvimento
com impulso de preservação ambiental”, Mello dará
palestra em função do centenário de morte do
pioneiro da industrialização do Sertão nordestino e
explanará sobre a vida e morte do desbravador e
visionário.

 
“Graças a Delmiro, Recife pode orgulhar-se de ter
um estabelecimento hoteleiro de grande porte por
causa da vinda do Grande Hotel Internacional,
inaugurado em 1899, junto com o Mercado Modelo.
Ele ainda trouxe o primeiro shopping center
brasileiro para a cidade. Montou o complexo de
lazer conhecido como Pensão Derby, que tinha uma
inspiração: a chamada Cidade Branca de Chicago,
cenário construído para abrigar a Exposição



Internacional em 1893. No Sertão, manteve o
mesmo empreendedorismo, quando protagonizou a
saga da construção da primeira hidrelétrica no
semiárido brasileiro, aproveitando as águas do São
Francisco. 

CCangaço

Frederico Pernambucano de Mello ressaltou ainda
os avanços da Segurança em Alagoas, ao  lembrar o
grande feito da polícia alagoana que começou pelo
desmonte do maior grupo criminoso de uma época,
o cangaço. “Ano que vem vamos comemorar 80
anos que a polícia alagoana frustrou os planos das
polícias da Bahia e Sergipe ao eliminar o cangaço.
Era o m do grupo no Nordeste. Lampião, Maria
Bonita e seu bando estavam mortos crivados de
balas de fuzil modelo 1908, da Polícia Militar de
Alagoas”, lembra.

 
No ano em que são comemorados os 200 anos de
emancipação política do Estado, e também  o
centenário de morte do pioneirismo de Delmiro
Gouveia, o Governo de Alagoas fará o memorial em
homenagem ao desbravador do Sertão.

“É extraordinário destacarmos os relevantes serviços
prestados por Delmiro Gouveia para toda a



população alagoana. Neste sentido, o memorial irá
eternizar a história de um homem que num período
de 20 anos transformou a região em uma área
próspera”, enfatizou. 

TTrajetória

Frederico Pernambucano de Mello nasceu no Recife,
em 2 de setembro de 1947. Graduou-se em Direito
pela Universidade Federal de Pernambuco, em 1971,
tendo exercido as funções efetivas de procurador
federal até o ano de 2008, quando se aposentou.

 
Possui pós-graduação em Administração de
Assuntos Culturais: Política e Gerência, pela
Organização dos Estados Americanos/Universidade
de Brasília/Centro Nacional de Referência Cultural,
sob a direção do designer Aloísio Magalhães.

 
Na Fundação Joaquim Nabuco, integrou a equipe do
sociólogo Gilberto Freyre, de 1972 a 1987, período
em que, sob a orientação deste, direcionou seus
estudos para a História Social da região Nordeste do
Brasil, com foco nos aspectos de con ito, tendo
publicado os seguintes livros: 
Rota Batida: Escritos de Lazer e de Ofício, Recife,
Edições Pirata, 1983, prefácio de Alberto da Cunha
Melo.

 
Guerreiros do Sol: Violência e Banditismo no
Nordeste do Brasil, Recife, Editora
Massangana/Fundação Joaquim Nabuco, 1985,
prefácio de Gilberto Freyre (ora em 5ª edição pela
Editora A Girafa, de São Paulo).

 
Quem foi Lampião, Recife-Zürich, Stähli Edition,
1993, prefácio de Mário Souto Maior (ora em 3ª
edição).

 
A Guerra Total de Canudos, Recife-Zürich, Stähli



Edition, 1997,prefácio de Manuel Correia de
Andrade (ora em 3ª edição pela Escrituras Editora,
de São Paulo).

 
Delmiro Gouveia: Desenvolvimento com Impulso de
Preservação Ambiental, Recife, Editora
Massangana/Fundação Joaquim Nabuco-CHESF,
1998, prefácio de Fernando Freyre.

 
Guararapes: Uma Visita às Origens da Pátria, Recife,
Editora Massangana/Fundação Joaquim Nabuco,
2002.

 
Tragédia dos Blindados: A Revolução d 30 no Recife,
Recife, Editora Massangana/Fundação Joaquim
Nabuco, 2007, prefácios de Paulo Cavalcanti e
Socorro Ferraz.

 
Estrelas de Couro: A Estética do Cangaço, São Paulo,
Escrituras Editora, 2010, prefácio de Ariano
Suassuna.

 
Benjamim Abrahão: Entre Anjos e Cangaceiros, São
Paulo, Escrituras Editora, 2012, prefácio de Eduardo
Diatahy Bezerra de Menezes.

 
Na Trilha do Cangaço: O Sertão que Lampião Pisou,
São Paulo, Editora Vento Leste, 2016, livro de arte
com fotogra as de Márcio Vasconcelos e curadoria
de Maureen Bisilliat.

 
Guerra em Guararapes & Outros Estudos, São Paulo,
Escrituras Editora, 2017, prefácio de Anco Márcio
Tenório Vieira.

Possui diversos prêmios literários, a exemplo dos
concedidos pela Fundação Joaquim Nabuco (Prêmio
Casa-Grande & Senzala de Interpretação da Cultura
Brasileira – 1986/7); pela Academia Pernambucana
de Letras (Prêmio Othon Bezerra de Mello – 1987) e
pelo Governo do Estado de Pernambuco (Prêmio
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Especial Governo de Pernambuco – 1990); pelo
Festival de Cinema de Brasília (Melhor Pesquisa,
destinada ao longa-metragem Baile perfumado –
1996); pelo Conselho Estadual de Cultura (Diploma
Gilberto Osório de Andrade – 1996); e pela Câmara
Brasileira do Livro (Finalista do Prêmio Jabuti - 2011,
área de Ciências Humanas).

Frederico Pernambucano de Mello recebeu ainda
diferentes distinções honorí cas civis e militares,
dentre as quais a Ordem do Mérito Capibaribe da
Cidade do Recife, no grau de Grande O cial, 1985; a
Medalha Pernambucana do Mérito Policial-Militar,
1986; a Medalha do Mérito da Fundação Joaquim
Nabuco, 1988; o Diploma de Colaborador Emérito
do Exército Brasileiro, 1994; a Ordem do Mérito
Militar do Exército Brasileiro, grau de Comendador,
1995; a Medalha do Paci cador, do Exército
Brasileiro, 1997; a Medalha do Mérito do Servidor da
Fundação Joaquim Nabuco, classe Ouro, 2002; e a
Comenda da Ordem do Mérito Literário Jorge de
Albuquerque Coelho, da União Brasileira de
Escritores, Seção de Pernambuco, 2012.

É membro dos Institutos Históricos de Pernambuco,
Alagoas e Rio Grande do Norte, do Instituto de
Geogra a e História Militar do Brasil, e da Academia
de História Militar Terrestre
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Participe da programação do Centenário da Morte de
Delmiro Augusto da Cruz Gouveia

Por ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 9 de outubro de 2017 às 2:31
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A Prefeitura de Delmiro Gouveia, Governo do Estado e a Universidade Federal de Alagoas (Campus do Sertão)
convidam toda a população para participar da programação do Centenário da Morte de Delmiro Augusto da
Cruz Gouveia, que faz parte do Bicentenário de Alagoas.

A Programação tem início nessa segunda-feira (09), a partir das 8h. Delmiro Gouveia foi o grande desbravador do
sertão de Alagoas, com iniciativas que mudaram o panorama da então “Vila da Pedra”.

O Prefeito Padre Eraldo destacou a importância da homenagem a Delmiro Gouveia: “O intuito dessa homenagem
é envolver a comunidade em torno da memória e história do grande homem que deu origem a nossa cidade e
empreendeu inúmeras ações que permitiram o reconhecimento, disseminação e valorização do sertanejo e de
sua cultura”.



Con ra a programação:

Segunda-feira (09)

9h – Visitação pública ao Museu Regional.
14:30h – Apresentação da Orquestra Filarmônica Tenente José Nicácio.
15h – Lançamento do Projeto Moradia Legal III. O programa contemplará as famílias de baixa renda dos bairros
Pedra Velha, Desvio, Ponto Chique e os distritos de Barragem Leste e Jardim Cordeiro. Local: Museu Regional
Delmiro Gouveia.
19h – Apresentação da Orquestra Filarmônica.
19:30h – Exibição do lme Coronel Delmiro Gouveia.
20h – Mesa redonda sobre o lme: Coronel Delmiro Gouveia. Local: Praça do Coreto, Centro da cidade.

Terça-feira (10)

06h – Alvorada na Praça do Cruzeiro.
08h – Apresentação da Orquestra Filarmônica Tenente José Nicacio e hasteamento das bandeiras em frente à
Prefeitura de Delmiro Gouveia.
09h – Visita ao túmulo de Delmiro Augusto da Cruz Gouveia.
10h – Visitação pública ao Museu Regional de Delmiro Gouveia.
14h – Visita ao Complexo da Usina Hidroelétrica de Angiquinho.
16h – Missa em Ação de Graças em homenagem a Delmiro Augusto da Cruz Gouveia, na Capela de Nossa
Senhora do Rosário (Igreja da Vila Operária).
16:30h – Exposição do artesanato local. 17h – Exposição cronológica do Pioneiro Delmiro Gouveia.
17:30h – Exposição de livros sobre Delmiro Gouveia. 18h – Lançamento do livro Fábrica da Pedra. Escritor Zeca
Queiroz.
19:00 – Apresentação do Coro Sertão (Coral da UFAL Campus do Sertão).



(1) Comentário

1 pensamento em “Participe da programação do Centenário da
Morte de Delmiro Augusto da Cruz Gouveia”

Maria de Fatima

9 de outubro de 2017 às 13:52

Como faz pra participar quem eh de Paulo Afonso pode? Paga alguma coisa? Como eh?

 

19:30 – Palestra sobre a vida e morte de Delmiro Gouveia. Palestrante: Frederico Pernambucano de Mello –
Escritor e historiador Local: Escola Estadual Delmiro Gouveia.

Prefeitura de Delmiro Gouveia, cuidando da nossa gente! Cultura Centenário Delmiro Gouveia

 



Secretário de Agricultura de Rodelas-BA agradece a Mário

Júnior pela liberação de R$ 11 milhões para reassentados

Mário Júnior consegue liberação de R$ 11 milhões para

reassentados de Glória, Rodelas e CuraçáJovem é morto a facadas em Paulo Afonso; menor de 16 anos

é o suspeito, diz polícia

Estudantes da Educação Pro ssional de Paulo Afonso criam

Vela Repelente para combater o mosquito Aedes Aegypti

Paulo Afonso: Mulher ca ferida após carro colidir em sua

moto próximo ao PC-TRAN

Coral Zênite da Igreja Adventista Sétimo Dia se apresenta

neste sábado (30), no Natal Social

Convite: Missa de Sétimo Dia do falecimento de Maria de

Fátima do Nascimento Leite

Ciganos suspeitos de matarem PM em Jeremoabo são presos

no Pará
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33ª Edição da CasaCor Alagoas será o cialmente inaugurada nesta quarta-feira

Por Jamylle Bezerra | Portal Gazetaweb.com  10/10/2017 16h27

Público terá acesso aos 28 ambientes decorados a partir da quinta-feira; serão 4 mil m² reunindo os melhores da arquitetura,
design e paisagismo  COMENTE 

 

S
Ambiente exibido na edição de 2016 mostra requinte do evento

FOTO: ARQUIVO DIVULGAÇÃO

erá oficialmente inaugurada nesta quarta-feira (11) a 3ª Edição da

CasaCor Alagoas, que este ano chega homenageando o aniversário de

200 anos do estado e tem como tema "Foco no essencial". O evento,

que reúne os melhores profissionais da arquitetura, design e paisagismo,

contará nesta edição com 28 ambientes decorados em mais de 4 mil m².

Entre as novidades, espaços com acesso gratuito, sala de aula e coworking.  

De acordo com o diretor da CasaCor Alagoas, Alessandro Silva, a

expectativa é que passem pelo evento cerca de 20 mil visitantes entre

pagantes e convidados. A abertura para o público será na quinta-feira (12),

a partir das 16h. A mostra, que acontece no Parque Shopping Maceió,

prossegue até o dia 10 de dezembro.
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Espaços decorados estarão à espera do público a partir da quinta-feira

FOTO: ARQUIVO/DIVULGAÇÃO

"Todos os profissionais que expõem têm atuação em Alagoas e este ano

nós estaremos homenageando os 200 anos do estado, trazendo a essência

da cultura, da arte e até da gastronomia para os ambientes decorados",

pontua Alessandro.

O acesso gratuito ao evento dá direito a percorrer oito ambientes

decorados, a Casa de Vidro [que vai mostrar o que é a CasaCor] e também a

área de serviços, onde ficam o restaurante, a praça de eventos e a

cervejaria. É lá também que acontecem as apresentações culturais e os

shows.

Já para quem adquirir o bilhete de acesso, o leque de opções é bem maior,

com 28 ambientes decorados, área de serviços, sala de aula onde serão

ministrados cursos e palestras, e também o coworking, uma área funcional

de onde o público poderá utilizar computador e até trabalhar.

"Os shows e os cursos vão acontecer durante todos os dias da mostra. Esse

é um grande evento de entretenimento pelo qual devem passar cerca de 20

mil pessoas", pontua Alessandro.

Na manhã desta quarta-feira (11), a imprensa foi convocada a conhecer um

pouco mais sobre o evento. À noite, haverá a abertura somente para

convidados.

SERVIÇO

CasaCor Alagoas

Quando: De 12 de outubro a 10 de dezembro de 2017 

Onde: Parque Shopping Maceió 

Horários: Terça a sábado das 16h às 22h 

   Domingo das 13h às 20h 

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) na bilheteria do evento ou pelo

site www.casacoralagoas.com.br

(http://www.casacoralagoas.com.br) 





Leia tudo sobre: casa cor alagoas

(http://gazetaweb.globo.com/portal/busca.php?q=casa cor

alagoas) •  decoração arquitetura

(http://gazetaweb.globo.com/portal/busca.php?q=decoraÃ§Ã£o

arquitetura)

VEJA TAMBÉM

(http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/01/lucas-faz-carinho-

em-jessica_48319.php)

(http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/01/breno-toma-

banho-e-mostra-demais_48316.php)



(http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/01/ayrton-comenta-

sobre-jogo-ja-sei-quem-sao-os-ameacadores_48314.php)

(http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/01/jaqueline-deita-

de-conchinha-com-kaysar_48312.php)



(http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/01/raio-x-brothers-

comentam-primeiro-paredao-do-bbb18_48311.php)

(http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/01/ana-clara-sobre-

paredao-nao-tenho-palpite_48295.php)
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Com abertura para o público neste dia 13 de outubro, a CASACOR Alagoas traz em sua terceira edição uma

homenagem aos 200 anos do Estado.

   

CASACOR Alagoas 2017 faz homenagem aos 200
anos do Estado e traz como tema “Foco no
Essencial”
  A REDAÇÃO   30 NOVEMBRO 2017 AVALIAÇÕES:     

Facebook Linkedin Twitter Google +   



Inspirados pela fusão das principais tendências internacionais com um mergulho na cultura, no estilo e na arte alagoana, 43

pro ssionais assinam um conjunto de 28 ambientes na maior e mais completa mostra de arquitetura, design de interiores e

paisagismo das Américas.



Sob coordenação de Alessandro Silva, gestor da CASACOR Alagoas, e curadoria de Pedro Ariel, diretor de

Conteúdo e Relacionamento da CASACOR, os ambientes seguem ainda o conceito “Foco no Essencial”, tema

adotado nacionalmente este ano pela mostra em todas as suas  edições. “Foi um novo desa o que lançamos

aos participantes”, explica Pedro Ariel. “Queríamos provocar também uma re exão sobre o que é essencial

para viver bem, com propostas que fossem mais acessíveis ao grande público e que trouxessem soluções

econômicas, funcionais e sustentáveis”, diz.



Instalada em uma área especial de 4000 metros quadrados no terceiro piso do Parque Shopping, a mostra

apresenta este ano diversas novidades. A primeira delas será o livre acesso do público à praça de eventos e

ao restaurante da mostra — o Bistrô 200 —, em um trecho gratuito que conta ainda com ambientes como o

Solarium, o Coworking, uma sala de cursos e uma galeria de arte.



“Além da entrada livre, estes espaços contarão com uma intensa programação cultural, de cursos e de

eventos com os mais diferentes per s”, a rma Alessandro Silva. “Será, certamente, uma edição ainda mais

viva e pulsante do que as anteriores, com vários ambientes funcionando de verdade”, diz.

Outro destaque será o lançamento nacional do primeiro aplicativo de compras em tempo real da CASACOR,

que a edição de Alagoas testará em primeira mão. “Será uma oportunidade inédita de interação entre as

marcas presentes e o público”, explica Alessandro.



Pela primeira vez, os visitantes terão a oportunidade de adquirir, em condições promocionais e desde o início

da mostra, os itens que compõem os ambientes. Basta instalar o aplicativo da CASACOR Alagoas (IOS ou

Android) e usar o celular para ler os QR codes a xados nos objetos e obter mais informações sobre eles ou

efetuar a compra. Além da loja virtual, o aplicativo oferecerá diversas outras funcionalidades, como o mapa

de navegação pelos ambientes e a programação de eventos da mostra.

A CASACOR Alagoas conta com o patrocínio da Record Incorporações, do Parque Shopping, da Algás, do

Sebrae, da Deca, da Renault e da Ibratin.

CASACOR Alagoas 2017

De 13 de outubro a 10 de dezembro

Parque Shopping - 3º piso

De 3ª a sábado, das 16h às 22h

Domingos, das 13h às 20h

Ingressos: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia-entrada) e R$ 120 (passaporte com livre acesso para todos os dias)

Sobre a CASACOR

Pertencente ao Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a maior e melhor mostra de arquitetura,

decoração e paisagismo das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e

paisagistas e em 2017 chega à sua 31ª edição em São Paulo, com 20 praças nacionais (Alagoas, Bahia,

Brasília, Ceará, Espírito Santo, Franca, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná,

Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina), e mais seis

internacionais (Miami, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai e Peru).
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Idealização da Praça Ayrton Senna do Brasil

Tendências na arquitetura para lojas de moda

CASACOR RS 2017 chega a sua 26ª edição

Con ra o lindo jardim vertical no interior de São Paulo com GreenWall Ceramic

Linha Levve marca presença na Casa Cor SP 2017
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AGÊNCIA ALAGOAS
Governo do Estado de Alagoas

Início Institucional Fotos Vídeos Newsletter Fale Conosco

JJá! Arapiraca suspenderá
atendimento nesta sexta-feira
(2)

IML de Maceió realiza mutirão para
liberar corpos

Governo planeja a
construção de

mais 35 ginásios
esportivos até o nal
do ano

Governo
planeja a
construção
de mais 35
ginásios

esportivos até o nal do ano

Governador assina OS para
início do segundo trecho da
duplicação Maceió-Arapiraca

NOTÍCIAS

VIDEOS

Ilustrações homenageiam os 200 anos de Alagoas Foto: Ascom/Algás

Compartilhe: Facebook Twitter

Terça, 17 Outubro 2017 15:43

PROJETO CULTURAL

Algás lança segunda
edição do projeto Arte
no Prato nesta terça
(17)
Coleção de pratos de porcelana que une
gastronomia e arte alagoana conta com a
participação de 12 artistas e 24 restaurantes
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Governador
e secretário
visitam
instituição
bene ciada
pela Nota

Fiscal Cidadã

Atividades no Mirante do
Jacintinho já fazem parte da
rotina dos moradores

Governo
planeja a
construção
de mais 35
ginásios
esportivos

até o nal do ano

I Seminário
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ARTE NO PRATO

ARTE NO PRATO 2017

O projeto Arte no Prato nasceu em torno de uma ideia: promover a identidade alagoana por meio das nossas artes visuais e da
nossa gastronomia.

Para tal, a Algás misturou os seguintes ingredientes: a criatividade de artistas de Alagoas com a de Chefs dos melhores restaurantes
da cidade. Para criar a arte dos pratos os artistas se inspiraram nos 200 anos de Alagoas e para elaborar o menu os chefs se
inspiraram na arte dos artistas.

O resultado? Sabor e cor em 24 pratos para você degustar, apreciar e colecionar.

Arte no prato. Para comer com os olhos. Para enxergar com a boca.

Confira abaixo os artistas, quadros, pratos, chefs e restaurantes participantes do projeto!

(http://algas.com.br/wp-content/uploads/2016/08/anp201703-1024x724.png)

Buscar na Algás 







(http://algas.com.br/wp-content/uploads/2016/08/anp201704-1024x724.png)



(http://algas.com.br/wp-content/uploads/2016/08/anp201705-1024x724.png)

(http://algas.com.br/wp-content/uploads/2016/08/anp201706-1024x724.png)
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Histórias da Arte no Prato
por Nide Lins | out 17, 2017 | Chef na Cozinha, Gastronomia, Sem categoria | 2 Comentários

 U



Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção do Câncer de Mama, doença que já levou tantas amigas, entes
queridos, mas, como diz Milton Nascimento: “É preciso ter força/É preciso ter raça/É preciso ter gana
sempre/Quem traz no corpo a marca/Maria, Maria/Mistura a dor e a alegria”. Começo minha resenha
deste 17 de outubro, assim, para homenagear duas damas da gastronomia alagoana, Aleir Vergetti e sua

lha Jaqueline, do Sueca Comedoria, que nos deixaram tão cedo. Mas antes de partir, Jaqueline, vitima
de câncer de mama, registrou sua história com a receita Salada Ninho das Alagoas (mix de folhas,
legumes  e camarões) para o projeto Arte do Prato, da Algás. E coube à artista Marta Emília traduzir as

ores, folhas e colorido da família Vergetti na gastronomia alagoana.

Ninho de Alagoas por Jaqueline (in memória) é uma salada de camarão no molho de alho poró

Gastronomia é arte alagoana e Arte no Prato também comemora os 200 anos do Estado. O lançamento
do projeto será realizado na galeria de arte Galpão 422, em Jaraguá, nesta terça-feira, dia 17 de outubro,
às 19h30, com a exposição das obras criadas pelos artistas.

A segunda coleção de pratos de porcelana conta com a participação de 12 artistas e 24 restaurantes, e
terá renda revertida para o projeto cultural com adolescentes. Lançado em 2015 pela Algás,
distribuidora alagoana de gás natural, o Arte no Prato retorna a partir do próximo dia 18 de outubro
com sua segunda coleção exclusiva e limitada de pratos de porcelana estampados com obras inéditas de
artistas alagoanos. Então apresse-se, porque na primeira edição não deu para quem quis.



Anamá: Nhoque de ragu com cordeiro

Rota Arte no Prato 
Para ganhar e colecionar os pratos, basta consumir nos restaurantes participantes a receita criada para
o projeto até o dia 30 de outubro (ou enquanto durarem os estoques). A cada prato entregue para os
clientes, os restaurantes destinarão o valor de R$ 10,00 como contrapartida social do projeto Arte no
Prato, que, nesta edição, será utilizado para a realização do projeto “Viva a História”, um ciclo de o cinas
de artes para jovens estudantes do ensino médio da Escola Estadual Afrânio Lages, ministradas por
artistas contemporâneos alagoanos, dentro de um processo integrado que culminará na produção de
um webdocumentário.

Con ra a segunda coleção Arte no Prato Algás (fotos de Luiz Eduardo Vaz):

Akuaba: Chef Jonatas Moreira com a receita “Ensopadinho de sururu com camarão”, por Lula Nogueira



Anamá: Equipe Anamá com a receita “Nhoque de inhame com ragú de cordeiro”, por Dalton Costa

Armazém Guimarães Parque Shopping: Chef Breno Gama com a receita “Spaghetti alla Toscana”, por Maria

Amélia Vieira

Armazém Guimarães Jatiúca: Chef Breno Gama com a receita “Fettuccine di Livorno”, por Suel Damasceno



Arrí Chopperia: Chef Guilherme Jordão com a receita “Ceviche das Três Águas”, por Lula Nogueira

Boteco do Mar: Chef Jaino Lins com a receita “Polvo teriyaki com purê de mostarda Dijon”, por Suel Damasceno

Bistrô Fernandes: Chef Maria Juliana com a receita “Camarão a Três águas”, por Dalton Costa



Bodega do Sertão: Chef Kelly Dias com a receita “Sertão mediterrâneo”, por Pedro Lucena

Caruaru Galeteria Beer: Caruaru com a receita “Manta de cordeiro”, por Persivaldo Figueirôa

Cuscuzeria: Chef Manuela Magalhães com a receita “Xérem com drummette na cachaça”, por Pedro Lucena



Divina Gula: Chefs André e Vitor Generoso com a receita “Ninho de sabores”, por Marta Emília

Imperador dos Camarões: Chef Maikel Brumatti com a receita “Camarões guerreiros”, por Myrna Maracajá

Janga Restaurante: Chef Sergio Baêa com a receita “Sr. Berilo”, por Rosa Piatti



Lila Bistrô: Chef Lícia Maranhão com a receita “Filé de braços abertos”, por Maria Amélia

Maria Antonieta: Chef Breno Gama com a receita “Raviolini Amal ”, por Weber Salles

Mestre Cuca: Chef Thiago Falcão, com a receita Arroz Cremoso de Camarão e Polvo, por Herbert Loureiro



Palato Farol: equipe Palato, com a receita Robalo ao Mar, por Sagaz

Palato Ponta Verde: equipe Palato, com a receita Costeleta à Moda do Engenho, por Rosa Piatti

Picuí: chef Wanderson Medeiros, com a receita Peixe em Brasas e Cinzas, por Herbert Loureiro



Sabatelli: chef Caio Uchoa, com a receita Risotto Aragosta al Limone, por Sagaz

Santorégano: chef Almir Ribeiro, com a receita Peixe Docemar, por Persivaldo Figueiroa

Sueca Comedoria: chef Jaqueline Vergetti, com a receita Salada Ninho das Alagoas, por Marta Emília



Segunda edição do projeto 'Arte no Prato' é lançada em Maceió
Ação da Algás conta com a participação de 12 artistas e 24 restaurantes. Renda será revertida para projeto cultural com adolescentes.

Por G1 AL
17/10/2017 22h08 · Atualizado 17/10/2017 22h08

Obras da segunda edição da ação homenageiam o bicentenário de Alagoas (Foto: Divulgação)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ALAGOAS



A Distribuidora Alagoana de Gás Natural (Algás) lançou, nesta terça-feira (17), a segunda edição do projeto 'Arte no Prato'. A

ação, que conta com a participação de 12 artistas e 24 restaurantes, terá renda revertida para um projeto cultural com

adolescentes.

Criado em 2015, a ação retorna com uma segunda coleção exclusiva e limitada de pratos de porcelana estampados com

obras inéditas que homenageiam o bicentenário de Alagoas, que segue até o dia 30 de outubro ou enquanto durarem os

estoques.

Doze artistas – naturais ou radicados no estado – foram convidados a produzir as ilustrações para receitas desenvolvidas

em restaurantes como Maria Antonieta, Divina Gula, Janga e Bistrô Fernandes especialmente para a ação.

Para ganhar e colecionar os pratos, é requerido consumir nos restaurantes participantes a receita criada para o projeto.

Assim, a cada prato entregue para os clientes, os estabelecimentos destinarão a quantia de R$ 10 como contrapartida

social para a realização do projeto 'Viva a História' - um ciclo de o cinas de artes para jovens estudantes do ensino médio

da Escola Estadual Afrânio Lages, ministradas por artistas contemporâneos alagoanos, dentro de um processo integrado

que culminará na produção de um webdocumentário.

Motivada pelo sucesso da primeira edição da iniciativa, quando diversos modelos de pratos esgotaram-se em menos de

uma semana, a Algás não só decidiu incorporar o projeto em seu calendário de ações de forma bienal, como também

dobrou a quantidade de pratos produzidos para cada uma das ilustrações.

Quer saber mais notícias do estado? Acesse o G1 AL.

MAIS DO G1

MACEIÓ

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com hematomas no rosto, ex-namorada de humorista denuncia
agressões na BA: 'Me enforcou'
Vendedora conta que foi agredida na casa do ex. Humorista nega agressões e diz que mulher bateu cabeça na parede e quebrou copo
na própria cabeça.



EM BAHIA

5 min

Suspeito de queimar partes íntimas e cortar cabelo de companheira com faca deve ser levado para
cadeia
Ele também obrigou a vítima a beber a própria urina.

EM AMAZONAS

Sete suspeitos de participação na maior chacina do Ceará são presos armados em velório
Dois deles foram liberados após ser constatado que não tiveram envolvimento com o crime. No total, seis suspeitos já foram presos até
esta segunda-feira.

EM CEARÁ

2 min

Câmera de segurança agra criminoso atirando em homem que morreu na frente da mulher; vídeo
Testemunhas contaram à polícia que suspeito disparou cinco vezes contra as duas vítimas, em Sorocaba (SP). Mulher também foi
baleada e está hospitalizada. Nenhum suspeito foi preso.



EM SOROCABA E JUNDIAÍ

27 seg

Motorista de aplicativo sai para trabalhar e desaparece em Maceió
José Walmir da Silva Calado saiu para trabalhar na noite do último domingo (28) e não voltou pra casa. A família registrou o B.O. na
Delegacia do 2º Distrito Policial, na Jatiúca.

EM ALAGOAS

2 min

Militares estão internados com malária e suspeita de febre amarela em Maceió
Apenas o caso de malária foi con rmado. Já a suspeita de febre amarela está sendo investigada.
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á de Memória' aborda as crenças e os
tos alagoanos
o promovido pelo Arquivo Público e o Gabinete Civil do governo do Estado apresenta
ras sobre questões da cultura e da história de Alagoas; próxima palestra será no dia 30

dação do Alagoas Boreal

aceió, o evento “Chá de Memória” realizou nova
na tarde dessa terça-feira (17), nas instalações do

o Público de Alagoas à rua Sá e Albuquerque, no
histórico do Jaraguá. O site de notícias do

no reportou nesta quarta-feira (18) a reunião de
s e intelectuais, cujo tema foi “Mitos e Ethos
nos – É de vera ou Brincadeira?”. O título – lembra

ncia Alagoas – faz “um trocadilho com o nome da
a palestrante, Vera Lúcia Calheiros, ao mesmo

em que menciona uma expressão popular
na”.

sora, historiadora e antropóloga, Vera Lúcia
ros discorreu sobre as crenças e os mitos recorrentes no Estado. Segundo a reportagem
ada esta manhã, Vera citou “desde Calabar até o domínio holandês no Brasil”.

A artista visual Tânia de
Maya Pedrosa disse não
ter “prestigiar o evento”.
“Na verdade, eu fui
prestigiada com ele.
Acabei de voltar de
viagem, mas não podia
perder o ‘Chá de Memória’
hoje.”

Para Tânia, o evento “Chá
de Memória” tem um
papel a cumprir. “Eu z
questão de vir à palestra.
O assunto é, sem dúvida,

Fotos/ André Palmeira/ Agência Alagoas

A diretora Wilma Nóbrega disse que 'as
portas do Arquivo Público estão abertas
para a sociedade'
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A 'boa nova' do Natal e o espírito solidá
deve prevalecer

Ivaldo Pinto
Turismo em Pauta
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edrosa: 'Leio muito sobre as crenças e mitos alagoanos'

muito interessante e afeta
a vida de todos os
alagoanos. O tema me
chamou muito a atenção,
já que leio muito sobre os
mitos e crenças de nosso
Estado.”

Responsável pela
realização da série de
palestras do “Chá de
Memória”, o secretário de
Estado do Gabinete Civil,
Fábio Farias, destacou “a
honra” de poder
promover o evento “junto
ao Arquivo Público de
Alagoas”. “É com ações

as desse tipo que apoiamos os alagoanos a aprofundar seu interesse pela história de seu
o Estado para além de datas esporádicas, como o 16 de setembro, por exemplo. Alagoas
uito mais a ser contada e merece ser apreciada”, conclamou.

diretora do Arquivo Público, Wilma Nóbrega, reportou a Agência Alagoas, “a palestra da
sora Vera Calheiros contribuiu para o resgate e valorização do conjunto de costumes,
e crenças do povo alagoano”. “É o nosso dever abrir as portas do Arquivo Público para a
ade”, compromete-se.
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NOTÍCIAS

Evento já está em sua 16ª edição e completa, em outubro, 1 ano de atividades

18/10/2017 13:00

Alagoas

Chá de Memória desperta alagoanidade com crenças
e mitos populares

Mais uma edição do Chá de Memória foi realizada na
tarde de terça-feira (17). Desta vez, o tema foi “Mitos e
Ethos Alagoanos- É de Vera ou brincadeira?”, fazendo
um trocadilho com o nome da própria palestrante,
Vera Lúcia Calheiros, ao mesmo tempo em que
menciona uma expressão popular alagoana.

Professora, historiadora e antropóloga, Vera Lúcia
Calheiros abordou, de forma dinâmica e envolvente,
as crenças e os mitos do Estado, citando desde
Calabar até o domínio holandês no Brasil.

Uma das participantes ilustres do evento foi Tânia
Pedrosa, artista plástica alagoana. “Eu não vim

prestigiar o evento, na verdade eu fui prestigiada com ele”, citou a visitante que, mesmo tendo acabado de voltar de
viagem, disse que não poderia perder por nada o Chá de Memória.

Para a alagoana, a cultura de Alagoas deve ser valorizada e o Chá de Memória tem feito um papel brilhante junto à
sociedade. “Eu z questão de vir à palestra. O assunto é, sem dúvida, muito interessante e afeta a vida de todos os
alagoanos. O tema me chamou muito a atenção, já que leio muito sobre os mitos e crenças de nosso Estado”, disse
Pedrosa.

O secretário de Estado do Gabinete Civil, Fábio Farias, ressaltou a honra em poder promover o Chá de Memória junto
ao Arquivo Público de Alagoas. “É com ações públicas desse tipo que apoiamos os alagoanos a aprofundar seu
interesse pela história de seu próprio Estado para além de datas esporádicas, como o 16 de setembro, por exemplo.
Alagoas tem muito mais a ser contada e merece ser apreciada”, disse Farias.

Para a diretora do Arquivo Público, Wilma Nóbrega, a palestra da professora Vera Calheiros contribuiu para o resgate
e valorização do conjunto de costumes, ideias e crenças do povo alagoano. “É o nosso dever abrir as portas do
Arquivo Público para a sociedade”, concluiu.

Governo de Alagoas vem, ao longo do Bicentenário, desenvolvendo atividades

que reforçam a história e a cultura do Estado / André Palmeira
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Próxima edição

O próximo Chá de Memória será realizado no dia 31 de outubro e trará o tema: “Escravidão e Sociabilidade”. O
palestrante será Marcus Carvalho, professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

O evento acontecerá junto ao VIII Encontro Internacional Escravidão e Mestiçagens, que é uma parceria do Governo
de Alagoas com a Universidade Federal de Alagoas.

Fonte: Assessoria

COMENTÁRIOS COMENTAR

Compartilhe nas redes sociais:     

 ALAGOAS

27/12/2017 10:45
Tribunal de Justiça de Alagoas reti ca edital de concurso
público

25/12/2017 13:15
Familiares fazem apelo por notícias de jovens desaparecidos
em Alagoas

22/12/2017 08:17
10º Cisp de Alagoas será inaugurado em São Luiz do Quitunde

19/12/2017 09:29
De 120 delegacias em Alagoas, só 9 têm quantidade ideal de
servidores

18/12/2017 13:45
Tribunal de Justiça de Alagoas nomeia 14 novos juízes
aprovados em concurso

  

AGENDA

GAROTA WHITE
Arena Parque Shopp
18:00 com Wesley Sa

RÉVEILLON CELEBRA
A de nir às 18:00 com
Marques, Gusttavo Li
Léo Santana, Aviões

ÚLTIMAS

1 Tribunal de Justiça de Alagoa
edital de concurso público

2 Comércio eletrônico tem alta
faturamento em 2017

3 Governo promove réveillon n
Jacintinho e Benedito Bentes

4 Trabalhadores em educação 
protestam em BH contra atra

t d 13º lá i

5 Por que a Justiça brasileira é 

rá o ttttttttttttteeeeeeeeemmmmamaaaaaaeeeeeeeeemmmmmmmmmamaaeemmmemememeeememmmmaaemeeeeemmmmmammmmmmma:: ““““:: : “: “““““: ““““ :  EEEEEEEEscEEEE ra



F5 Alagoas - Você sempre atualizado. ©2017 - Todos os direitos reservados.

QUEM SOMOS POLÍTICA DE PRIVACIDADE FALE CONOSCO MÍDIA KITPRIVACIDAIDIDDADDADADAAADADADDAAADADDDAAADDADDAAAAAAAADDDEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD



Buscar

Notícias (/noticias) Legislação (/legislacao)
Arquivo Público (/arquivo-publico) Alagoas (/alagoas)

Gabinete Civil
Gabinete Civil do Estado de Alagoas

Início (/) Institucional/Competências (/institucional) Contato (/contato)

Ouvidoria (/ouvidoria)

(/noticia/item/1856-mostra-
alagoas-no-cinema-marca-as-
comemoracoes-do-bicentenario-
em-novembro)

Mostra Alagoas no Cinema
marca as comemorações do
bicentenário em novembro
(/noticia/item/1856-mostra-
alagoas-no-cinema-marca-as-
comemoracoes-do-bicentenario-
em-novembro)

(/noticia/item/1855-centenas-de-

moradores-sao-bene ciados-pelo-

dia-d-governo-presente)

Centenas de moradores são
bene ciados pelo Dia D Governo
Presente (/noticia/item/1855-
centenas-de-moradores-sao-
bene ciados-pelo-dia-d-governo-
presente)

(/noticia/item/1854-gabinete-civil-

leva-dia-d-governo-presente-para-

NOTÍCIAS

Governo de Alagoas vem, ao longo do Bicentenário, desenvolvendo
atividades que reforçam a história e a cultura do Estado

André Palmeira
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Chá de Memória
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populares
Evento já está em sua 16ª edição e completa, em
outubro, 1 ano de atividades
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Mais uma edição do Chá de Memória foi realizada na
tarde de terça-feira (17). Desta vez, o tema foi “Mitos e
Ethos Alagoanos- É de Vera ou brincadeira?”, fazendo
um trocadilho com o nome da própria palestrante,
Vera Lúcia Calheiros, ao mesmo tempo em que
menciona uma expressão popular alagoana.

Professora, historiadora e antropóloga, Vera Lúcia
Calheiros abordou, de forma dinâmica e envolvente, as
crenças e os mitos do Estado, citando desde Calabar
até o domínio holandês no Brasil.

Uma das participantes ilustres do evento foi Tânia
Pedrosa, artista plástica alagoana. “Eu não vim
prestigiar o evento, na verdade eu fui prestigiada com
ele”, citou a visitante que, mesmo tendo acabado de
voltar de viagem, disse que não poderia perder por
nada o Chá de Memória.

Para a alagoana, a cultura de Alagoas deve ser
valorizada e o Chá de Memória tem feito um  papel
brilhante junto à sociedade. “Eu z questão de vir à
palestra. O assunto é, sem dúvida, muito interessante
e afeta a vida de todos os alagoanos. O tema me
chamou muito a atenção, já que leio muito sobre os
mitos e crenças de nosso Estado”, disse Pedrosa.

O secretário de Estado do Gabinete Civil, Fábio Farias,
ressaltou a honra em poder promover o Chá de
Memória junto ao Arquivo Público de Alagoas. “É com
ações públicas desse tipo que apoiamos os alagoanos
a aprofundar seu interesse pela história de seu próprio
Estado para além de datas esporádicas, como o 16 de
setembro, por exemplo. Alagoas tem muito mais a ser
contada e merece ser apreciada”, disse Farias.

Para a diretora do Arquivo Público, Wilma Nóbrega, a
palestra da professora Vera Calheiros contribuiu para o
resgate e valorização do conjunto de costumes, ideias
e crenças do povo alagoano. “É o nosso dever abrir as
portas do Arquivo Público para a sociedade”, concluiu.

PPróxima edição

O próximo Chá de Memória será realizado no dia 31 de
outubro e trará o tema: “Escravidão e Sociabilidade”. O
palestrante será Marcus Carvalho, professor da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
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O evento acontecerá junto ao VIII Encontro
Internacional Escravidão e Mestiçagens, que é uma
parceria do Governo de Alagoas com a Universidade
Federal de Alagoas.
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A cultura determina a identidade de um povo. E é
pensando nisso que o Gabinete Civil promove, nesta
terça-feira (17), mais um Chá de Memória, com o
compromisso de reconhecer e incentivar a preservação
da história popular alagoana. O evento será realizado
no Arquivo Público de Alagoas, no Jaraguá, às 16h.

O tema desta vez será Mitos e Ethos Alagoanos – É de
vera ou de brincadeira?” e contará com a participação
da historiadora e antropóloga Dra. Vera Lúcia
Calheiros.

Conforme a diretora do Arquivo Público de Alagoas,
Wilma Nóbrega, o evento resgatará os elementos que
constituem a cultura popular alagoana, como os ritos,
mitos, símbolos, folclore e suas crenças e será uma
oportunidade valiosa para resgatar a identidade
alagoana.

“Tudo aquilo que foi criado e conservado por aqueles
que existiram antes nós é o que forma nossa
identidade e o que permite que tenhamos a sensação
de pertencimento a Alagoas. É sempre bom lembrar as
valiosas manifestações de nossa cultura”, disse Wilma.

O secretário de Estado do Gabinete Civil, Fábio Farias,
comemora mais uma edição do Chá de Memória e
convida os alagoanos a participar do momento, que
avalia como uma “aproximação entre a história e a
atualidade alagoana”.

“Nossa riqueza material e imaterial é de dimensão
extraordinária. E isso impõe uma incansável missão de
defesa e preservação. Todos nós devemos cuidar de tal
riqueza, pois é nela que estão resguardados os valores
tão importantes a nosso povo”, declarou Farias.

SServiço

O evento é gratuito e aberto ao público e serão
emitidos certi cados aos participantes.

O Chá de Memória é realizado em parceria com a
Universidade Federal de Alagoas (Ufal) e a Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (Fapeal).
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Lincoln Penna lança a biogra a de Floriano Peixoto em Maceió

Foto: Neno Canuto

Compartilhe: Facebook Twitter
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BICENTENÁRIO

Bisneto de Floriano
Peixoto lança livro em
Maceió nesta quinta-
feira (19)
Historiador Lincoln Penna conta fatos da vida
do marechal alagoano no livro Floriano, a
encarnação da República
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adutora
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Ressocialização movimenta 132
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FOTOS

Dentro da programação do bicentenário de Alagoas,
o Governo de Alagoas promove, nesta quinta feira
(19), às 19h, no Memorial à República, o lançamento
da biogra a: Floriano, a encarnação da República.
Escrita pelo historiador e professor,  Lincoln de
Abreu Penna, bisneto do alagoano, militar e político
marechal Floriano Peixoto, a obra foi editada pela
editora carioca Autogra a e retrata fatos revelados
por familiares sobre a vida de oriano.

Personagem importante não só na proclamação da
República, marechal Floriano Peixoto é responsável
também por sua consolidação. Segundo o
historiador, os problemas relacionados aos
interesses da oligarquia brasileira foram con itados
por suas ações rmes na defesa dos mais humildes.
No livro biográ co, Lincoln Penna relata fatos e
curiosidades sobre a vida do ex-presidente.

SServiço

O lançamento do livro “Floriano, a encarnação da
República” será realizado nesta quinta-feira (19), às
19h, no Memorial à República, no Jaraguá.
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Lincoln Penna lança a biogra a de Floriano Peixoto em Maceió
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LANÇAMENTO

Bicentenário de Alagoas
traz bisneto de Floriano
Peixoto
Nesta quinta-feira (19), será realizado o
lançamento da biogra a do segundo presidente
da República, por seu bisneto, Lincoln Penna
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As terras dos marechais recebem uma gura ilustre,
descendente de um alagoano que fez parte da
construção do País e lutou por seus ideais
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republicanos. Mais conhecido como Mão de Ferro,
Floriano Peixoto terá sua história contada por seu
bisneto, Lincoln de Abreu Penna, que está em Alagoas
para o lançamento de seu livro “Floriano, a encarnação
da República”.

O lançamento da biogra a será realizado dentro das
comemorações do Bicentenário e será um dos marcos
trazidos pelo Governo de Alagoas para a sociedade.

“Mais que meu bisavô, Floriano foi um personagem
importante não só na proclamação da República, como
na sua consolidação. Ele padeceu de todos os
problemas inerentes ás pressões de grupos da
oligarquia brasileira, de setores inconformados com
atitudes sempre rmes na defesa, sobretudo, dos mais
humildes”, defendeu o bisneto do alagoano.

Além de provocar uma viagem ao tempo e fazer o
leitor mergulhar em momentos históricos da
República, o livro traz particularidades sobre as
circunstâncias que tornaram Floriano Peixoto uma
personagem polêmica.

“No livro, eu retrato Floriano em um de seus
momentos mais difíceis, tendo em vista que em seu
governo ocorreu a primeira grande guerra civil no
Brasil, a chamada Revolta da Armada, que perdurou de
setembro de 1893 até março de 1894”, salienta o autor
da biogra a.

Para o secretário de Estado do Gabinete Civil, Fábio
Farias, é uma grande satisfação promover eventos que
possam car na memória dos alagoanos. “Umas das
alternativas mais e cientes para aproximar a
sociedade de sua própria história é o conhecimento. A
presença do bisneto de Floriano Peixoto conosco é,
sem dúvidas, o símbolo do resgate histórico-cultural
que o governador Renan Filho tem feito em sua
gestão”, pontuou Farias.

SServiço

O lançamento do livro “Floriano, a encarnação da
República” será realizado nesta quinta-feira (19), às
19h, no Memorial à República, no Jaraguá.
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Gabinete Civil
leva Dia D Governo Presente para
Boca da Mata nesta sexta-feira (27)
(/noticia/item/1854-gabinete-civil-
leva-dia-d-governo-presente-para-
boca-da-mata-nesta-sexta-feira-27)

Dentro das comemorações do bicentenário de
emancipação política de Alagoas, o Memorial à
República  recebeu a presença ilustre de Lincoln
Penna, na noite desta quinta-feira (19). O historiador e
professor de História é também bisneto de Floriano
Peixoto e fez questão de realizar o lançamento de seu
livro na Terra dos Marechais. Intitulado ‘Floriano, a
encarnação da República’, a obra é uma biogra a do
segundo presidente da República, nascido em Ipioca e
consagrado com uma vida política memorável.

O secretário de Estado do Gabinete Civil, Fábio Farias,
frisou a bravura, determinação e coerência que
Floriano Peixoto teve durante sua carreira política. "Ter
essa gura histórica em meio as comemorações do
bicentenário alagoano é, sem dúvidas, um marco
cultural de resgate às raízes de nossa história",
comemorou Farias.

Conforme o autor da biogra a, o diferencial da obra
para tantas outras sobre Floriano Peixoto é que essa
edição tem um quê de originalidade. "Eu trago ricos
detalhes, dados e memórias familiares", comenta
Penna.

Durante a solenidade de lançamento, Jorge Peixoto foi
um dos visitantes que tirou uma dúvida pessoal que
carregava consigo. "No último dia de sua presidência
da República, Floriano Peixoto realmente desceu as
escadarias, pegou um bonde e foi para casa?",
questionou o ouvinte.

A resposta dada pelo bisneto do Floriano Peixoto foi
positiva. "Floriano costumava utilizar os transportes
públicos diariamente. E ele tratava isso com muita
naturalidade", revelou Lincoln Penna.

Essas e outras particularidades de Floriano poderão
ser conferidas no livro, que já circula em grandes
livrarias brasileiras. Penna, no entanto, fez questão de
deixar alguns exemplares para serem distribuídos em
escolas e bibliotecas públicas de Alagoas.

"Espero que os alagoanos leiam a história, que foi
contada por mim com muito carinho, e conheçam um
pouco mais desse alagoano que ajudou a construir a
história do Brasil", nalizou Lincoln Penna.
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Livro “Floriano, a encarnação da República’, é uma biogra a do segundo
presidente da República, nascido em Ipioca e consagrado com uma vida
política memorável

(Fotos: André Palmeira)
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Dentro das comemorações do bicentenário de
emancipação política de Alagoas, o Memorial à
República  recebeu a presença ilustre de Lincoln
Penna, na noite desta quinta-feira (19). O historiador
e professor de História é também bisneto de
Floriano Peixoto e fez questão de realizar o
lançamento de seu livro na Terra dos
Marechais. Intitulado ‘Floriano, a encarnação da
República’, a obra é uma biogra a do segundo
presidente da República, nascido em Ipioca e
consagrado com uma vida política memorável.

O secretário de Estado do Gabinete Civil, Fábio
Farias, frisou a bravura, determinação e coerência
que Floriano Peixoto teve durante sua carreira
política. "Ter essa gura histórica em meio as
comemorações do bicentenário alagoano é, sem
dúvidas, um marco cultural de resgate às raízes de
nossa história", comemorou Farias.

Conforme o autor da biogra a, o diferencial da obra
para tantas outras sobre Floriano Peixoto é que essa
edição tem um quê de originalidade. "Eu trago ricos
detalhes, dados e memórias familiares", comenta
Penna.

Durante a solenidade de lançamento, Jorge Peixoto
foi um dos visitantes que tirou uma dúvida pessoal



que carregava consigo. "No último dia de sua
presidência da República, Floriano Peixoto
realmente desceu as escadarias, pegou um bonde e
foi para casa?", questionou o ouvinte.

A resposta dada pelo bisneto do Floriano Peixoto foi
positiva. "Floriano costumava utilizar os transportes
públicos diariamente. E ele tratava isso com muita
naturalidade", revelou Lincoln Penna.

Essas e outras particularidades de Floriano poderão
ser conferidas no livro, que já circula em grandes
livrarias brasileiras. Penna, no entanto, fez questão
de deixar alguns exemplares para serem
distribuídos em escolas e bibliotecas públicas de
Alagoas.

"Espero que os alagoanos leiam a história, que foi
contada por mim com muito carinho, e conheçam
um pouco mais desse alagoano que ajudou a
construir a história do Brasil", nalizou Lincoln
Penna.
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Criada há 20 anos pelo maestro Amilson Godoy, proposta da Orquestra
Arte Viva é levar música erudita para o público de um jeito bem diferente

Compartilhe: Facebook Twitter

Quinta, 19 Outubro 2017 11:14

IMPERDÍVEL

Orquestra Sinfônica
Arte Viva traz Lenine
em concerto gratuito
no Jaraguá
Sob regência do maestro Amilson Godoy,
apresentação será no Estacionamento do
Jaraguá, às 18h
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A capital alagoana vai ser palco de um grande
encontro da música brasileira. A Orquestra Sinfônica
Arte Viva, de São Paulo, regida pelo maestro Amilson
Godoy, convida o cantor, compositor e produtor
cultural Lenine para uma apresentação neste
sábado (21), a partir das 18h, no estacionamento do
Jaraguá, dentro das comemorações dos 200 anos de
Emancipação Política de Alagoas. O Governo de
Alagoas, através da Secretaria de Estado da Cultura
(Secult), apoia o evento, que é promovido pela Rede
com o apoio do Ministério da Cultura e a entrada é
gratuita.

 
Criada há 20 anos pelo maestro Amilson Godoy, a
proposta da Orquestra Arte Viva é levar música
erudita para o público de um jeito bem diferente. “O
que eu busquei foi trazer para a música popular
essa riqueza sinfônica que acontece normalmente
dentro da chamada música erudita”, explica. “Aquele
rigor, aquela austeridade musical, acontece no
tratamento à música, mas não na convivência”,
complementa, falando da descontração típica deste
tipo de espetáculo.

 
Para fazer essa combinação do clássico com a MPB,
a Orquestra Sinfônica Arte Viva já fez parcerias com
grandes nomes como Gilberto Gil, Daniela Mercury,
Milton Nascimento, Maria Rita, Arnaldo Antunes,
Mariana Aydar, entre muitos outros. Dessa vez o
convidado Lenine completa o repertório da
Orquestra com seus sucessos.

 
“Aquarela do Brasil”, de Ary Barroso, “Asa Branca
Assum Preto”, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira,
um medley com canções da Legião Urbana, “Chega
de Saudade”, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes,
são alguns dos títulos que fazem parte do repertório
do concerto.



RRessocialização movimenta 132
reeducandos 

A Rede, uma das empresas líderes no mercado de
meios de pagamento eletrônicos, é parceira na
realização deste projeto, por entender que a cultura
é uma ferramenta essencial para a construção da
nossa identidade e promoção da cidadania.  

 
SSobre a Orquestra Sinfônica Arte Viva

A Orquestra Sinfônica Arte Viva, criada em 1996 pelo
maestro Amilson Godoy, tem como objetivo dar um
tratamento mais elaborado à música popular, com o
intuito de formar um público mais exigente.
“Quando falamos de uma Orquestra Sinfônica temos
o hábito de relacionar esta manifestação musical à
música clássica. O requinte musical, com raras
exceções, privilégio da música erudita, deve estar
presente também na música popular”, de ne o
maestro, resumindo o conceito pilar da criação de
sua orquestra.

A Orquestra Sinfônica Arte Viva transita entre estes
dois gêneros musicais e já se apresentou com os
mais representativos músicos do Brasil e do
exterior. Entre os quais: Arthur Moreira Lima,
Yamandu Costa, Milton Nascimento, Ivan Lins,
Zimbo Trio, Elba Ramalho, Dominguinhos, Maria
Rita, Lulu Santos, Rita Lee, Skank, Jota Quest,
Gilberto Gil, Gal Costa, Daniela Mercury, Zélia
Duncan, Stanley Jordan, George Benson e John
Pizzarelli. 

 
Sobre o maestro Amilson Godoy

Pianista, compositor, maestro, arranjador e
professor, Amilson Godoy atuou como solista,
integrante de prestigiados grupos e atuou frente a
diversas orquestras sinfônicas do país. Venceu
vários concursos antes de receber o prêmio de



melhor arranjador no 26º Festival Internacional da
Canção de Viña Del Mar – feito até então inédito
para um brasileiro. A partir de 1964, ganhou
projeção com o grupo Bossa Jazz Trio, com o qual
excursionou por diversos países das Américas e da
Europa. Com Elis Regina participou de várias turnês,
além de seu lançamento na Europa no Festival
Midem de Cannes e de sua primeira temporada no
consagrado Teatro Olimpya de Paris.
Posteriormente, à frente do Quinteto Amilson
Godoy, buscou levar a música popular a diversas
cidades brasileiras. Em 1981, cria o Grupo Medusa,
um dos ícones da música brasileira instrumental.
Com ele, Godoy excursionou tendo tocado em Paris,
no principal festival de jazz dos franceses e no Town
Hall, em Nova York.

Godoy também tem grande atuação no campo da
educação musical. Como coordenador da Escola de
Música da Fundação das Artes de São Caetano do
Sul (1970-80), criou o modelo de ensino que é
seguido até hoje pelas escolas especializadas.
Defendeu os interesses dos músicos à frente de
entidades como a UBM e a ASSIM, conquistando os
Direitos Conexos e o Direito do Arranjador. Foi,
também, responsável pela direção musical de
inúmeras peças, shows e programas de TV.  

SSobre Lenine

Já o músico Lenine está com mais de 30 anos de
carreira, tem dez discos lançados, além de
participações em álbuns de outros artistas. Lenine já
teve canções gravadas por nomes como Elba
Ramalho, Maria Bethânia, Milton Nascimento,
Gilberto Gil, Ney Matogrosso, O Rappa, Zélia
Duncan, entre outros. O músico produziu CDs de
Maria Rita, Chico César, Pedro Luís e a Parede e do
cantor e compositor cabo-verdiano Tcheka, além de
trilhas sonoras para novelas, seriados, lmes,
espetáculos de teatro e dança, a exemplo do Grupo
Corpo.



Lenine ganhou cinco prêmios Grammy Latino, 2
APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte), nove
Prêmios da Música Brasileira e já se apresentou em
dezenas de países  e em alguns dos maiores
festivais de música do mundo como o de Roskilde
(Dinamarca), Womad, de Peter Gabriel (Inglaterra,
Espanha e Ilhas Canárias), Festival de Montreal
(Canadá) e Eurockéennes (França), entre outros. 
 
 
SSobre a Rede

 
Empresa do conglomerado Itaú Unibanco, a Rede
(www.userede.com.br) é responsável pela captura e
processamento de transações de crédito e débito
das maiores bandeiras nacionais e internacionais.
Oferece para seus clientes uma gama de produtos e
serviços para aumentar o desempenho de seus
negócios, como solução de meios de pagamento
online, antecipação de recebíveis, disponibilização
de terminais, relatórios de gestão, entre outros. Para
isso, trabalha em rede, conectada ao futuro e a tudo
que interessa para mover o consumo. Esta é a força
da Rede, que desenvolve o comércio, a economia e o
Brasil. 
 
SERVIÇO

SÉRIE REDE SINFÔNICA

 
Orquestra Sinfônica Arte Viva convida Lenine 
Regência do Maestro Amilson Godoy 
Dia 21 de outubro de 2017 (sábado) 
Horário: 18h 
Local: Estacionamento do Jaraguá 
Patrocínio: REDE 
Acesso gratuito 
Informações: (11) 3564.0684 |
tiago@artevivaproducoes.com.br
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Luitgarde Barros palestrou e compartilhou com público as histórias e
memórias de Nise da Silveira

Adailson Calheiros

Compartilhe: Facebook Twitter

Terça, 31 Outubro 2017 12:24
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resgata passado de
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Antropóloga conta memórias íntimas da
psiquiatra que revolucionou o tratamento de
pessoas com transtornos mentais
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“Outubro, mês rico em Alagoanidade”. As palavras
foram do governador Renan Filho para o Almanaque
200, uma publicação da Secretaria de Estado da
Comunicação (Secom), especialmente feita  para as
comemorações do bicentenário de Alagoas. E foi
dessa forma que a noite de  segunda-feira (30) foi
representada, com a palestra “Nise da Silveira: uma
história de vida”.

 
O secretário Enio Lins, em nome do governador de
Alagoas, ressaltou a importância do evento. “Nise da
Silveira representa a excelência da intelectualidade
alagoana. Além de Luitgarde ser uma grande
conhecedora de alagoanos ilustres, ela foi a
responsável pela guarda dos patrimônios
intelectuais de Nise da Silveira, e ninguém melhor
que ela para dar essa palestra”, enfatizou o
secretário de Estado da Comunicação.

 
Entre as memórias compartilhadas, Luitgarde conta
que, quando criança, Nise tinha uma galinha de
estimação em casa, com quem brincava e passava
horas de seu dia se divertindo. Certo dia, ela viu o
animal amarrado na cozinha, junto à empregada
doméstica, que falou que ela seria o almoço da
família naquele dia.



 
“Imediatamente, Nise chorou e gritou que não
poderia fazer aquilo com sua galinha de estimação
e, aos prantos, ela falou ao seu pai que aquela
maldade não poderia ser feita. O pai de Nise,
homem sábio como era, disse que a partir daquele
dia não se mataria mais animais naquela casa”,
conta Luitgarde.

 
E foi com a mesma humanidade de salvar seu
animal de estimação que Nise dedicou a sua vida ao
tratamento humanizado de pessoas que sofriam de
transtornos mentais. Para Luitgarde, essa
capacidade de entrar na alma do animal foi um dos
elementos básicos de seu método psiquiátrico.

 
“Nise enfrentou a ciência com toda a exaltação que
ela era capaz. O mesmo grito que ela deu para não
matar sua galinha quando criança, ela deu para a
ciência não continuar torturando pessoas com
desequilíbrio mental, e foi graças a sua humanidade
que surgiu um novo conceito de tratamento”, revela
a palestrante.

 
Gessika Costa é jornalista e apaixonada por Nise da
Silveira e conta que foi uma alegria estar presente



ao evento. “Nise da Silveira foi e é uma mulher
sensacional, porque a história dela continua
revolucionando a psiquiatria, com todos os seus
conceitos humanos. É uma história magní ca para
Alagoas, uma das grandes responsáveis por nos
fazer sentir orgulhosos de nossa terra”, diz a
visitante.

 
Para o secretário-chefe do Gabinete Civil, Fábio
Farias, a ação contempla a missão de resgatar a
alagoanidade. “Desde o início de 2017, temos
realizado atrações com alagoanos que zeram
história nos mais diversos campos de atuação, como
educação, cultura, saúde e artes. São eles as raízes
de Alagoas”, enfatizou Farias.

 
Em continuidade às comemorações do bicentenário
de Alagoas, a antropóloga Luitgarde Barros voltará a
Maceió para dar uma nova palestra no dia 2 de
dezembro. Desta vez, o homenageado será Manoel
Maurício, professor, geógrafo e historiador
alagoano.
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Luitgarde Barros resgata passado de Nise da Silveira em palestra
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Palestrante Luitgarde Barros é alagoana de Santana do Ipanema e uma
das principais pesquisadoras das manifestações sociais e culturais do
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Nise da Silveira é tema
de palestra da
antropóloga Luitgarde
Barros
Evento acontece na próxima segunda-feira
(30), no Misa, e faz parte das comemorações
dos 200 anos de emancipação do Estado
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A professora, antropóloga e doutora Luitgarde
Oliveira Cavalcanti Barros estará no Museu da
Imagem e do Som de Alagoas (Misa) na próxima
segunda-feira, 30 de outubro, às 19h30min, para
ministrar palestra “Nise da Silveira: uma história de
vida”. A palestra é gratuita e aberta ao público.

“A iniciativa da palestra é o reconhecimento pelo
relevante trabalho desta alagoana ilustre junto às
instituições de Saúde Mental e o pioneirismo das
ações que desencadearam a Reforma Psiquiátrica
no país”, a rmou o secretário de Comunicação, Enio
Lins.

A palestrante é alagoana, de Santana do Ipanema, e
uma das principais pesquisadoras das
manifestações sociais e culturais do Sertão
nordestino. Graduada em Ciências Sociais pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
possui, ainda, doutorado e mestrado em Ciências
Sociais pela Universidade Católica de São Paulo.

 
Escreveu dezenas de livros e passou grande parte de
sua trajetória acadêmica debruçada sobre a história
de alagoanos ilustres, como a médica psiquiatra
Nise da Silveira, que revolucionou o tratamento
psiquiátrico no Brasil, dando origem a uma reforma
no seguimento. 

Quem é Luitgarde Barros

Antropóloga por formação, com doutorado e
mestrado em Ciências Sociais pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (1997 e 1980);
Pós-Doutorado em Ciência da Literatura pela UFRJ
(2008); Pós-doutorado em Antropologia pela
Unicamp (1999); bacharelado e licenciatura em
Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de
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Janeiro (1968); graduação em Fisioterapia - Escola de
Reabilitação do Rio de Janeiro (1966).

Hoje é professora da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (graduação e pós-graduação). Tem
experiência na área de Antropologia, com ênfase
nos temas: pensamento social brasileiro; catolicismo
popular; antropologia da violência; antropologia da
literatura; memória e história oral; movimentos
sociais - antropologia política. Autora dos livros:
Juazeiro do Padre Cícero: A Terra da Mãe de Deus;
Arthur Ramos e as Dinâmicas Sociais de Seu Tempo;
A Derradeira Gesta: Lampião e Nazarenos
Guerreando no Sertão e Nelson Werneck Sodré: um
per l intelectual. Organizadora e co-organizadora de
livros sobre Octávio Brandão, Nise da Silveira,
Guerra-Peixe e memória e história oral dos bairros
portuários do Rio de Janeiro.  Escreveu mais de uma
centena de capítulos de livros e artigos em
periódicos e jornais, no Brasil e no exterior.

Entre as obras, estão os livros “Juazeiro do Padre
Cícero: A Terra da Mãe de Deus”, editado pelo
IMEPH, “A Derradeira Gesta: Lampião e Nazarenos
Guerreando no Sertão”, pela editora Mauad, “Arthur
Ramos e as Dinâmicas Sociais de seu Tempo”, pela
Edufal e “Nelson Werneck Sodré: um per l
intelectual”. Participa como organizadora ou co-
organizadora de sete outros livros sobre memória e
história oral, educação, Nise da Silveira, Guerra-
Peixe e Octavio Brandão.
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A professora, antropóloga e doutora Luitgarde
Oliveira Cavalcanti Barros estará no Museu da
Imagem e do Som de Alagoas (Misa) na próxima
segunda-feira, 30 de outubro, às 19h30min, para
ministrar palestra “Nise da Silveira: uma história de
vida”. A palestra é gratuita e aberta ao público.

“A iniciativa da palestra é o reconhecimento pelo
relevante trabalho desta alagoana ilustre junto às
instituições de Saúde Mental e o pioneirismo das
ações que desencadearam a Reforma Psiquiátrica
no país”, a rmou o secretário de Comunicação, Enio
Lins.

A palestrante é alagoana, de Santana do Ipanema, e
uma das principais pesquisadoras das
manifestações sociais e culturais do Sertão
nordestino. Graduada em Ciências Sociais pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
possui, ainda, doutorado e mestrado em Ciências
Sociais pela Universidade Católica de São Paulo.

 
Escreveu dezenas de livros e passou grande parte de
sua trajetória acadêmica debruçada sobre a história
de alagoanos ilustres, como a médica psiquiatra
Nise da Silveira, que revolucionou o tratamento
psiquiátrico no Brasil, dando origem a uma reforma
no seguimento. 

Quem é Luitgarde Barros

Antropóloga por formação, com doutorado e
mestrado em Ciências Sociais pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (1997 e 1980);
Pós-Doutorado em Ciência da Literatura pela UFRJ
(2008); Pós-doutorado em Antropologia pela
Unicamp (1999); bacharelado e licenciatura em
Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de
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Janeiro (1968); graduação em Fisioterapia - Escola de
Reabilitação do Rio de Janeiro (1966).

Hoje é professora da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (graduação e pós-graduação). Tem
experiência na área de Antropologia, com ênfase
nos temas: pensamento social brasileiro; catolicismo
popular; antropologia da violência; antropologia da
literatura; memória e história oral; movimentos
sociais - antropologia política. Autora dos livros:
Juazeiro do Padre Cícero: A Terra da Mãe de Deus;
Arthur Ramos e as Dinâmicas Sociais de Seu Tempo;
A Derradeira Gesta: Lampião e Nazarenos
Guerreando no Sertão e Nelson Werneck Sodré: um
per l intelectual. Organizadora e co-organizadora de
livros sobre Octávio Brandão, Nise da Silveira,
Guerra-Peixe e memória e história oral dos bairros
portuários do Rio de Janeiro.  Escreveu mais de uma
centena de capítulos de livros e artigos em
periódicos e jornais, no Brasil e no exterior.

Entre as obras, estão os livros “Juazeiro do Padre
Cícero: A Terra da Mãe de Deus”, editado pelo
IMEPH, “A Derradeira Gesta: Lampião e Nazarenos
Guerreando no Sertão”, pela editora Mauad, “Arthur
Ramos e as Dinâmicas Sociais de seu Tempo”, pela
Edufal e “Nelson Werneck Sodré: um per l
intelectual”. Participa como organizadora ou co-
organizadora de sete outros livros sobre memória e
história oral, educação, Nise da Silveira, Guerra-
Peixe e Octavio Brandão.
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A in uência da cultura afrodescendente na história e
na cultura do Brasil é inegável e um dos principais
marcos dessa tradição ganhou ainda mais
reconhecimento.

A Serra da Barriga, em União dos Palmares, foi
aprovada como Patrimônio Cultural do Mercosul na
XIV Reunião da Comissão de Patrimônio Cultural da
entidade, que aconteceu semana passada, na
Argentina. No dia 8 de junho, a decisão será
homologada na Reunião de Ministros da Cultura do
Mercosul.

A iniciativa foi articulada pelo Governo de Alagoas
em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (IPHAN) e representa um
merecido reconhecimento, além de consolidar a
Serra da Barriga como um destino turístico e cultural
ainda mais forte e atrativo.

Para o secretário de Estado do Desenvolvimento
Econômico e Turismo, Helder Lima, o anúncio faz jus
a toda relevância histórica das comunidades de
matrizes africanas não apenas no Brasil, mas
também em todo o continente sul-americano.

“É um reconhecimento importante, que projeta a
Serra da Barriga para o mundo, com o seu grau de
importância reconhecido. Agora vamos trabalhar
para realizar a pavimentação dos 8 km de acesso à
serra e manter o trabalho de divulgação do local
como excelente opção de turismo de experiência”,
comemorou Helder Lima.

Tombada pelo IPHAN em 1986, a Serra da Barriga
pertence à zona rural de União dos Palmares, ou
Terra da Liberdade como é conhecida, e faz parte de
um dos territórios turísticos mais ricos



culturalmente do Estado - a região dos Quilombos.
Nela, está presente a rota intitulada “Caminhos da
Liberdade” que traz à tona toda a tradição do povo
quilombola, sobretudo durante a visita ao Parque
Memorial Quilombo dos Palmares.

“Ficamos muito felizes não apenas como alagoanos,
mas sobretudo como brasileiros, já que um período
tão marcante da nossa história pode agora ser
conhecido ainda mais por todo o continente. Esse
título fortalece bastante o destino e só tem a
engrandecer Alagoas”, disse a empresária e
representante da Instância de Governança dos
Quilombos, Izabel Maia Gomes.

Uma das maiores representantes da cultura
quilombola em Alagoas, Mãe Neide de Oyá D
´Oxum, acredita que o anúncio incentivará a
chegada de turistas de dentro e de fora do Brasil.

“Esse reconhecimento é uma grande vitória pro
povo alagoano por dar o devido valor ao maior
patrimônio de resistência que já existiu. Tudo isso só
tem a engrandecer o turismo e a sociedade da
região, atraindo mais turistas e gerando mais
empregos e renda. É conquista de todos e abre um
grande leque de oportunidades para o Estado”,
a rmou Mãe Neide.

Outro importante polo turístico da região é o
povoado Muquém, também em União dos Palmares,
que é habitado por descendentes diretos das
remanescentes que viveram na região. O artesanato
no barro é uma das fontes de renda do povoado e
retrata aspectos inerentes aos quilombolas.

FFestival Quilombola

Com intuito de exaltar a cultura afrodescendente e
apresentar os diversos aspectos que compõem a
identidade dos Quilombos, a Secretaria de Estado
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do Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur)
organizou o Festival Quilombola. O evento
aconteceu entre os dias 17 e 20 de novembro de
2016 e celebrou o mês da consciência negra.
Culinária, artesanato, música e o cinas compuseram
a programação do evento, que será realizado
novamente em 2017.

AAcesso à Serra da Barriga

No dia 7 de fevereiro, o Governo de Alagoas
o cializou a realização da pavimentação do acesso à
Serra da Barriga, em União dos Palmares.

Com extensão de 8 km, a via promete facilitar o
deslocamento de moradores e visitantes,
fomentando o turismo em toda região. A ideia é
fortalecer o sentimento de pertencimento entre a
população e colocar mais uma vez o município no
mapa do turismo alagoano.

A expectativa é que a obra seja inaugurada no dia 20
de novembro, em homenagem às comemorações
do Dia da Consciência Negra e aos 200 anos de
Emancipação Política de Alagoas.
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Para comunidade quilombola, reconhecimento do Mercosul é muito
simbólico para o movimento negro, demonstra o respeito aos ancestrais
que tanto lutaram pela liberdade

Fotos: Neno Canuto
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TÍTULO UNÂNIME

Serra da Barriga atrai
turismo e
reconhecimento
cultural para Alagoas
Sede de lutas e conquistas, a Terra sagrada de
Zumbi tem cravada em seu solo a história de
um povo que lutou, e ainda luta, pela
igualdade racial
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“É necessário resistir e acreditar, mesmo quando às
vezes o mundo parece não acreditar mais em
sonhos”, disse Mãe Neide. Se pudéssemos expressar
em apenas duas palavras o reconhecimento que a
Serra da Barriga teve nos últimos dias, seriam elas:
resistir e acreditar.

A Terra de Zumbi dos Palmares, o herói negro que
foi assassinado em 20 de novembro de 1695,
reconhecido como um dos maiores símbolos da
resistência negra da história do Brasil, é hoje
considerada Patrimônio Cultural do Mercosul. Sede
de lutas e conquistas, a Serra tem cravada em seu
solo a história de um povo que lutou, e ainda luta,
pela igualdade racial.

A escolha foi realizada durante a XIV Reunión de la
Comisión de Patrimonio Cultural do Mercosul
Cultural, com candidaturas da Colômbia, Equador e
Venezuela, que também apresentaram sítios de
interesse para a valoração da contribuição africana
no continente sul-americano, na proposta La
Geografía del Cimarronaje: Cumbes, Quilombos y
Palenques del Mercosur.

Para o presidente da Fundação Cultural Palmares,
Erivaldo Oliveira, o título de Patrimônio valoriza
ainda mais a cultura afro-brasileira. "O
reconhecimento do Mercosul é muito simbólico para
o movimento negro, demonstra o respeito aos
nossos ancestrais que tanto lutaram pela liberdade",
a rmou.



O presidente ressaltou ainda que o reconhecimento
da Serra da Barriga pelos países do bloco que
participaram da votação foi unânime. "Isso, sem
dúvida, tem muito valor. Em cada manifestação
favorável à Serra da Barriga, ouvíamos sobre a
importância de preservar a cultura afro-brasileira",
disse.

E ainda há muito o que conquistar. No próximo ano,
segundo Oliveira, a Serra da Barriga deverá
concorrer a patrimônio mundial da humanidade,
título oferecido pela Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Tal reconhecimento, além de ser mais um presente
para Alagoas no ano do seu Bicentenário,
movimentou e emocionou as organizações e
entidades de vários segmentos culturais do Estado.
É o caso da Ialorixá e Mestra do Patrimônio Vivo do
Estado, Neide Oyá d´Oxum. Uma das maiores
lutadoras pela preservação e valorização da Serra da
Barriga e da cultura Afro Brasileira.

“É uma realização como mulher negra, militante e
remanescente. Esse reconhecimento de uma
amplitude muito grande, pois valoriza o povo de
Zumbi. Além de trazer também muita geração de
emprego, pois o turismo vai melhorar, a Serra vai
ser vista com outros olhos, com os olhos do amor.



Acho que todo povo brasileiro esperava por isso”,
pontua. “A Serra é um santuário de amor, de fé, de
fé, de resistência. Agradeço a Deus e a minha
ancestralidade todos os dias por permitirem que eu
durma e acorde nesse solo sagrado”.

Para a Secretária de Estado da Cultura Mellina
Freitas, o título representa um grande avanço para a
cultura como um todo. “O fato da Serra da Barriga
ser um símbolo da luta pela liberdade e resistência
negra é indiscutível. O reconhecimento como
Patrimônio Cultural do Mercosul representa um
marco para Alagoas e eleva a autoestima da nossa
população, o que desperta o sentimento de
pertencimento, fomentando a cultura e o turismo
em todo o Estado”.

Desde o ano de 2015, o Iphan luta para tornar a
Serra da Barriga um patrimônio do Mercosul e, para
isso, convidou pesquisadores para a formulação de
um dossiê que apresentava a história, as
características atuais e a importância do local como
referência geográ ca, cultural e histórica. O grupo
de trabalho responsável para a candidatura da Serra
da Barriga como Patrimônio Cultural do Mercosul,
foi coordenado pelo assessor de Relações
Internacionais, Marcelo Brito, e contou com vários
colaboradores, entre eles a Técnica para Educação
Patrimonial do Iphan, Greciene Lopes ."Viemos
realizando esse trabalho desde 2016. Foi um
processo longo, mas é muito grati cante ter o
primeiro bem alagoano a ter uma título
internacional”, comemora.



SSIMBOLISMO

Ele é reconhecido como o maior ícone da resistência
negra à escravidão. Zumbi dos Palmares nasceu em
1655 e liderou o Quilombo dos Palmares,
comunidade livre formada por escravos fugitivos
das fazendas no Brasil Colonial. Localizado na região
da Serra da Barriga, atualmente integra o município
alagoano de União dos Palmares..

Zumbi, cuja morte se deu em 20 de novembro de
1695, motiva a celebração em todo país do Dia da
Consciência Negra.

ACESSO

A Serra da Barriga localiza-se no município de União
dos Palmares, Zona da Mata do Estado de Alagoas,
Brasil. Ocupa uma área de aproximadamente
27,92km². Com extensão de 8 km, a via promete
facilitar o deslocamento de moradores e visitantes, o
que facilita o turismo em toda região. Isso acontece
graças ao Governo de Alagoas, que no dia 7 de
fevereiro o cializou a realização da pavimentação do
acesso à Serra da Barriga, em União dos Palmares. A
ideia é fortalecer o sentimento de pertencimento
entre a população e colocar mais uma vez o
município no mapa do turismo alagoano.

A expectativa é que a obra seja inaugurada no dia 20
de novembro, em homenagem às comemorações
do Dia da Consciência Negra e aos 200 anos de
Emancipação Política de Alagoas.
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O Centro Cultural Arte Pajuçara  iniciou uma Mostra Alagoana No Cinema e o grande
homenageado foi o cineasta Alagoano Cacá Diegues que esteve batendo um papo com a
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ne Arte Pajuçara realiza atividades em
menagem ao Bicentenário de Alagoas
am a agenda uma mostra gratuita com sessões diárias durante toda esta semana; uma
ra com o ex-ministro Aldo Rebelo; música com o Duo Massayó e uma 'Sessão de Corujão'

César Moreira

ro cultural Arte Pajuçara apresenta ao longo desta
a uma série de atividades em homenagem ao
enário do Estado de Alagoas. A “Agenda do
enário”, como a ela se refere a produção do Arte
ra, é composta por uma mostra de lmes com

nagens alagoanos ou produzidos em Alagoas; por
homenagem ao cineasta alagoano Cacá Diegues,
correu nesse domingo (12), na sessão de abertura
ento com o lme de Diegues, "Chuva de Verão"
 uma palestra com o ex-ministro Aldo Rebelo e

"Sessão de Corujão". Todas as atividades têm
a gratuita e acontecem no centro cultural à
a Doutor Antônio Gouveia,1.113, orla da Pajuçara.

tra “Cinema em Alagoas e Alagoas no Cinema” se estenderá até o próximo domingo (19),
essões diárias programadas para as 16h indo até às 22h. Nesta segunda-feira (13), às
 haverá a palestra “Os Alagoanos na República”, com o jornalista e ex-ministro Aldo

o. A noite conta, ainda, com apresentação do Duo Massayo, com o percussionista Augusto
ez e o violonista Felipe Burgos passeando entre a música erudita e popular, com in uencias
sado e do guerreiro alagoanos.

Fotos/ Divulgação

'Joana Francesa' é lme de 1973 dirigido
por Cacá Diegues
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egues receberá na terça-feira (14), o título de Doutor Honoris Causa pela Uneal

nageado na abertura da mostra, Carlos Diegues, de 77 anos, reconhecido como um dos
dores do Cinema Novo, receberá nessa terça-feira (14) o título de "Doutor Honoris Causa"
niversidade do Estado de Alagoas (a Uneal). A solenidade de outorga, também aberta ao
o, ocorrerá no Teatro Deodoro, às 20h.

bado (18) será realizado um especial "Corujão", iniciando às 23h, estendendo-se até as 6h
mingo (19). Lembrando que todas as atividades são gratuitas.

mes que compõem a mostra são eles: segunda-feira (13) “Bye Bye Brasil” às 15h e “O
m da Capa Preta” às 17h; terça-feira (14) “Vidas Secas” às 17h e “São Bernardo” às 19h30;
-feira (15) “A hora e a vez de Augusto Matraga” às 15h, “Tudo Bem” às 17h e “Deus é
iro” às 19h30; quinta-feira (16) “Joana Francesa” às 17h e “O Baile Perfumado” às 19h30;

feira (17) “Memórias do Cárcere” às 17h e “O Universo Graciliano” às 20h; sábado (18) “Nise
ração da loucura” Às 17h e “Coronel Delmiro Gouveia” às 20h; Sessão Corujão 23h às 6h;
go (19) “O Amuleto de Ogum” às 16h, “Ganga Zumba” às 18h e “Quilombo” às 20h.

entários

não comentaram este Post.
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QpQ Trailer | Deus é Brasileiro

Bye, bye Brasil CENA GRAVADA EM MURICI/AL



CINE AFRO - Quilombo (1984) Trailer

Chuvas de Verão (trecho do lme) - Marechal Herr…
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Na abertura da mostra será prestada uma homenagem aos cineastas
alagoanos Jofre Soares e Cacá Diegues (foto)

(Foto: Divulgação)
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Terça, 07 Novembro 2017 19:01
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Diegues é o destaque do evento, que começa
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O Governo de Alagoas, conforme aconteceu ao
longo de todo o ano de 2017, continua realizando
comemorações e eventos em alusão ao bicentenário
de emancipação do Estado.

Neste mês de novembro, além das festividades da
Serra da Barriga, no município de União dos
Palmares, e da Proclamação da República, a
comissão mista dos 200 anos, lança a Mostra
Alagoas no Cinema, o Cinema em Alagoas, que
começa no próximo domingo (12), às 19h, no Centro
Cultural Arte Pajuçara, e segue até o dia 19 de
novembro.

A abertura da mostra é uma homenagem aos
cineastas alagoanos Jofre Soares e Cacá Diegues.
Este último estará presente para um bate-papo após
a exibição do lme Chuvas de Verão, momento
considerado o ápice do evento.

Segundo o secretário de Estado da Comunicação,
Enio Lins, serão apresentados ao público um
conjunto de lmes de projeção nacional que têm
Alagoas como referência.

“Cinema é mais um meio que encontramos para
homenagear os alagoanos ilustres. Quer seja como
cenário, com a participação de alagoanos ou ainda
como tema. Nosso Estado será destaque na tela do
grande cinema nacional. E iniciaremos com um bate-
papo com o alagoano Cacá Diegues. Ele, que é um
dos maiores cineastas da história do Brasil e que
nos seus lmes sempre encontra uma forma de
lembrar e prestigiar Alagoas, mesmo que o tema
não tenha relação direta com o Estado, a exemplo
de Chuva de Verão, que foi estrelado por Jofre
Soares,” ressaltou Lins.



PPROGRAMAÇÃO:

Mostra Alagoas no Cinema, O Cinema em Alagoas -
Alagoas, 200 Anos de Cinema

Domingo (12/11)

Abertura

19h – Chuvas de Verão

20h40 – Bate-papo com Cacá Diegues

Local: Centro Cultural Arte Pajuçara - Av. Dr. Antônio
Gouveia, 113, Pajuçara – Maceió/AL

Segunda-feira (13/11)

15h – Bye Bye Brasil

17h – O Homem da Capa Preta

Terça-feira (14/11)

17h – Vidas Secas

19h30 – São Bernardo

Quarta-feira (15/11)

15h - A Hora e a Vez de Augusto Matraga

17h – Tudo Bem

19h30 – Deus é Brasileiro

Quinta-feira (16/11)

17h – Joana Francesa

19h30 – O Baile Perfumado

Sexta-feira (17/11)

17h – Memórias do Cárcere

20h – O Universo Graciliano
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SSábado (18/11)

17h – Nise O Coração da Loucura

19h – Coronel Delmiro Gouveia

Domingo (19/11)

A Presença Negra no Cinema

16h – O Amuleto de Ogum

18h – Ganga Zumba

20h – Quilombo

Corujão – Alagoas 200 Anos

Sábado (18/11)

23h – Filmes de Renê Guerra (parte 1)

01h30 – Bate-papo

02h30 – Filmes de Renê Guerra (parte 2)

04h30 – Banda Sifrão

05h30 – Café da Manhã
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AAldo Rebelo destaca os alagoanos que marcaram a história do Brasil

Por Lucas Araújo | Portal Gazetaweb.com  13/11/2017 21h26 - Atualizada às 13/11/2017 23h05

Ex-ministro conduziu palestra "Alagoanos na República" durante solenidade em comemoração aos 200 anos de emancipação de
AL  COMENTE 

 

O
Aldo Rebelo proferiu a palestra "Alagoanos na República"

FOTO: LUCAS ARAÚJO

ex-

ministro Aldo Rebelo destacou os alagoanos que marcaram a

história do Brasil. O jornalista conduziu a palestra "Alagoanos na

República", realizada na noite desta segunda-feira (13), no Centro

Cultural Arte Pajuçara, localizado no bairro de Pajuçara, na orla de Maceió,

em comemoração aos 200 anos de Emancipação de Alagoas.

"Mais do que os alagoanos na república,  talvez, estejamos falando de

Alagoas na República. De um estado com toda a sua formação social,

histórica e jornadas de construção do Brasil", destacou Aldo Rebelo. 

Aldo falou ainda da sua satisfação em participar da comemoração do

aniversário do estado proferindo uma palestra. "Fiquei muito honrado em

ser convidado. Afinal, Alagoas tem um papel relevante na formação do

território e cultura de todo um povo", concluiu.
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Ênio Lins, secretário de Estado da Comunicação de Alagoas

FOTO: LUCAS ARAÚJO

Dezenas de pessoas participaram do evento no Centro Cultural Arte Pajuçara 

FOTO: LUCAS ARAÚJO

Em função do feriado de Proclamação da República, na próxima quarta-

feira (15), e tendo como base o bicentenário do estado, o Governo de

Alagoas promove debates intelectuais, assim como a palestra "Alagoanos

na República".

"Seguindo a orientação do governador Renan Filho, estamos buscando

promover esses tipos de debates em alusão ao bicentenário. Alagoas

esteve e está presente em momentos importantes da história Brasil", disse

Ênio Lins, secretário de Estado da Comunicação.

Dezenas de pessoas participaram da solenidade, que também contou com

a presença de convidados ilustres, como políticos e artistas locais. "O tema

escolhido é muito importante, sobretudo sendo comentado por Aldo

Rebelo. Inclusive todos nós fazemos parte dessa história e de tudo o que se

celebra", destacou Isvânia Marques, secretária de Cultura de Palmeira dos

Índios.







Leia tudo sobre: aldo

(http://gazetaweb.globo.com/portal/busca.php?q=aldo) •  rebelo

(http://gazetaweb.globo.com/portal/busca.php?q=rebelo) •

palestra (http://gazetaweb.globo.com/portal/busca.php?

q=palestra)

VEJA TAMBÉM

(http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/12/_46287.php)

(http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/12/namorada-de-

biel-entra-na-briga-com-mc-kevinho-deixa-o-defunto-

ensinar_46286.php)



(http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/12/jogo-das-estrelas-

reune-zico-romario-adriano-tite-e-irmao-de-michael-

jackson_46284.php)

(http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/12/pai-aciona-a-

policia-apos-desconfiar-de-roubo-praticado-pelo-filho_46258.php)
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Ex-ministro Aldo Rebelo faz palestra nesta segunda-feira (13) sobre
alagoanos na República

Wikimedia

Compartilhe: Facebook Twitter

Segunda, 13 Novembro 2017 11:30

AGENDA 200 ANOS

Aldo Rebelo faz
palestra sobre
alagoanos na
República nesta
segunda-feira (13)
Evento acontece no Cine Arte Pajuçara em
Maceió e faz parte das comemorações do
Bicentenário do Estado
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Com a proximidade do feriado da Proclamação da
República nesta quarta-feira (15) e ainda em
comemoração aos 200 anos de Emancipação de
Alagoas, o Governo de Alagoas traz a palestra "Os
alagoanos na República", com o jornalista alagoano,
político e ex-ministro Aldo Rebelo.

O evento acontece nesta segunda-feira (13), no Cine
Arte Pajuçara, às 19h30, em Maceió. De acordo com
a integrante da Comissão Mista dos 200 anos,
Solange Viegas, grupo organizador de todas as ações
alusivas às comemorações do bicentenário, a
questão da defesa nacional e história da política
contemporânea brasileira é a especialidade de Aldo
Rebelo.

“O jornalista e político Aldo Rebelo foi escolhido por
unir o conhecimento de diversos assuntos e
principalmente associar o contexto dos ilustres
alagoanos e seus papéis na consolidação da
República. Ele também vai abordar a questão dos
alagoanos inseridos na história, literatura, artes etc,”
informa Solange.

Serviço:

O Quê? Palestra Alagoanos na República 
Quem? Aldo Rebelo 
Onde? Cine Arte Pajuçara- Maceió 
Horário? 19h30
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TTexto de Maria Barreiros 

O Governo de Alagoas, conforme aconteceu ao longo
de todo o ano de 2017, continua realizando
comemorações e eventos em alusão ao bicentenário
de emancipação do Estado.

Neste mês de novembro, além das festividades da
Serra da Barriga, no município de União dos Palmares,
e da Proclamação da República, a comissão mista dos
200 anos, lança a Mostra Alagoas no Cinema, o Cinema
em Alagoas, que começa no próximo domingo (12), às
19h, no Centro Cultural Arte Pajuçara, e segue até o dia
19 de novembro.

A abertura da mostra é uma homenagem aos cineastas
alagoanos Jofre Soares e Cacá Diegues. Este último
estará presente para um bate-papo após a exibição do

lme Chuvas de Verão, momento considerado o ápice
do evento.

Segundo o secretário de Estado da Comunicação, Enio
Lins, serão apresentados ao público um conjunto de

lmes de projeção nacional que têm Alagoas como
referência.

“Cinema é mais um meio que encontramos para
homenagear os alagoanos ilustres. Quer seja como
cenário, com a participação de alagoanos ou ainda
como tema. Nosso Estado será destaque na tela do
grande cinema nacional. E iniciaremos com um bate-
papo com o alagoano Cacá Diegues. Ele, que é um dos
maiores cineastas da história do Brasil e que nos seus

lmes sempre encontra uma forma de lembrar e
prestigiar Alagoas, mesmo que o tema não tenha
relação direta com o Estado, a exemplo de Chuva de
Verão, que foi estrelado por Jofre Soares,” ressaltou
Lins.

PROGRAMAÇÃO:



Mostra Alagoas no Cinema, O Cinema em Alagoas -
Alagoas, 200 Anos de Cinema

DDomingo (12/11)

Abertura

19h – Chuvas de Verão

20h40 – Bate-papo com Cacá Diegues

Local: Centro Cultural Arte Pajuçara - Av. Dr. Antônio
Gouveia, 113, Pajuçara – Maceió/AL
(https://maps.google.com/?
q=Av.+Dr.+Ant%C3%B4nio+Gouveia,+113,+Paju%C3%A7ara+

Segunda-feira (13/11)

15h – Bye Bye Brasil

17h – O Homem da Capa Preta

Terça-feira (14/11)

17h – Vidas Secas

19h30 – São Bernardo

Quarta-feira (15/11)

15h - A Hora e a Vez de Augusto Matraga

17h – Tudo Bem

19h30 – Deus é Brasileiro

Quinta-feira (16/11)

17h – Joana Francesa

19h30 – O Baile Perfumado

Sexta-feira (17/11)

17h – Memórias do Cárcere

20h – O Universo Graciliano
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SSábado (18/11)

17h – Nise O Coração da Loucura

19h – Coronel Delmiro Gouveia

Domingo (19/11)

A Presença Negra no Cinema

16h – O Amuleto de Ogum

18h – Ganga Zumba

20h – Quilombo

Corujão – Alagoas 200 Anos

Sábado (18/11)

23h – Filmes de Renê Guerra (parte 1)

01h30 – Bate-papo

02h30 – Filmes de Renê Guerra (parte 2)

04h30 – Banda Sifrão

05h30 – Café da Manhã
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servidores

nesta quinta-feira (28)

Governador assina ordem de
serviço para reconstrução do
Farinheiro de Capela
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VIDEOS

Na abertura da mostra será prestada uma homenagem aos cineastas
alagoanos Jofre Soares e Cacá Diegues (foto)

(Foto: Divulgação)

Compartilhe: Facebook Twitter

Terça, 07 Novembro 2017 19:01

AGENDA 200 ANOS

Mostra Alagoas no
Cinema marca as
comemorações do
bicentenário em
novembro
Homenagem e bate-papo com o cineasta Cacá
Diegues é o destaque do evento, que começa
domingo (12), no Centro Cultural Arte Pajuçara



GGoverno
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melhor cobertura no Litoral Norte
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Ressocialização movimenta 132
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FOTOS

TTexto de Maria Barreiros 

 

O Governo de Alagoas, conforme aconteceu ao
longo de todo o ano de 2017, continua realizando
comemorações e eventos em alusão ao bicentenário
de emancipação do Estado.

Neste mês de novembro, além das festividades da
Serra da Barriga, no município de União dos
Palmares, e da Proclamação da República, a
comissão mista dos 200 anos, lança a Mostra
Alagoas no Cinema, o Cinema em Alagoas, que
começa no próximo domingo (12), às 19h, no Centro
Cultural Arte Pajuçara, e segue até o dia 19 de
novembro.

A abertura da mostra é uma homenagem aos
cineastas alagoanos Jofre Soares e Cacá Diegues.
Este último estará presente para um bate-papo após
a exibição do lme Chuvas de Verão, momento
considerado o ápice do evento.

Segundo o secretário de Estado da Comunicação,
Enio Lins, serão apresentados ao público um
conjunto de lmes de projeção nacional que têm
Alagoas como referência.

“Cinema é mais um meio que encontramos para
homenagear os alagoanos ilustres. Quer seja como
cenário, com a participação de alagoanos ou ainda
como tema. Nosso Estado será destaque na tela do
grande cinema nacional. E iniciaremos com um bate-
papo com o alagoano Cacá Diegues. Ele, que é um
dos maiores cineastas da história do Brasil e que
nos seus lmes sempre encontra uma forma de
lembrar e prestigiar Alagoas, mesmo que o tema
não tenha relação direta com o Estado, a exemplo
de Chuva de Verão, que foi estrelado por Jofre
Soares,” ressaltou Lins.



PPROGRAMAÇÃO:

Mostra Alagoas no Cinema, O Cinema em Alagoas -
Alagoas, 200 Anos de Cinema

Domingo (12/11)

Abertura

19h – Chuvas de Verão

20h40 – Bate-papo com Cacá Diegues

Local: Centro Cultural Arte Pajuçara - Av. Dr. Antônio
Gouveia, 113, Pajuçara – Maceió/AL

Segunda-feira (13/11)

15h – Bye Bye Brasil

17h – O Homem da Capa Preta

Terça-feira (14/11)

17h – Vidas Secas

19h30 – São Bernardo

Quarta-feira (15/11)

15h - A Hora e a Vez de Augusto Matraga

17h – Tudo Bem

19h30 – Deus é Brasileiro

Quinta-feira (16/11)

17h – Joana Francesa

19h30 – O Baile Perfumado

Sexta-feira (17/11)

17h – Memórias do Cárcere

20h – O Universo Graciliano
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SSábado (18/11)

17h – Nise O Coração da Loucura

19h – Coronel Delmiro Gouveia

Domingo (19/11)

A Presença Negra no Cinema

16h – O Amuleto de Ogum

18h – Ganga Zumba

20h – Quilombo

Corujão – Alagoas 200 Anos

Sábado (18/11)

23h – Filmes de Renê Guerra (parte 1)

01h30 – Bate-papo

02h30 – Filmes de Renê Guerra (parte 2)

04h30 – Banda Sifrão

05h30 – Café da Manhã



LLuitgarde Cavalcante
profere palestra sobre
Manoel Maurício de
Albuquerque
 4 de dezembro de 2017   Cultura

O Chá de Memória desta terça-feira (5) marca o início da
programação do último mês de 2017, alusiva aos 200 anos de
emancipação política de Alagoas. A temática será a vida e obra do
professor, geógrafo e historiador alagoano Manoel Maurício de
Albuquerque, conhecido nacionalmente como ‘China’.

A palestra será realizada pela antropóloga Luitgarde Cavalcanti, ela
que também é alagoana e conviveu com o historiador no Rio de
Janeiro. O evento acontece na sede do Arquivo Público de Alagoas
(APA), às 16h, com entrada gratuita.

Maceió, 27 de dezembro de 2017

INÍCIO GERAL CIDADES CULTURA ECONOMIA ESPORTES POLÍTICA

REDAÇÃO FOLHA CIDADÃO REPÓRTER

DDESTAQUES

Para esconder
documentos de
fraude, morte de
caseiro foi
encomendada por
ex-prefeito

Consumidores
devem estar atentos
às regras sobre
trocas de presentes

Adeílson Bezerra
fala sobre
Operação Navalha
e cenário político
2018

Cartórios divulgam

os nomes mais



Ao longo da sua vida, Manoel Maurício de Albuquerque desenvolveu
uma série de estudos e pesquisas nas áreas de geografia humana,
ocupação, colonização e desenvolvimento da República brasileira,
além de enfatizar a análise de uma história no contexto de justiça
social.

De acordo com dados, este foi um dos motivos para que ele sofresse
perseguição política, destituição de cargo, prisão e tortura durante o
regime militar da década de 60/70.

Para a superintendente do APA, Wilma Nóbrega, este será um Chá de
Memória muito especial, pois a temática é sobre um referencial para
historiadores, educadores, documentalistas, bibliotecários e para os
que desejam conhecer um pouco mais sobre personalidades que se
destacaram no cenário nacional e internacional e proferida pela
igualmente renomada antropóloga, Luitgarde Cavalcanti.

“De acordo com orientação e desejo do governador Renan Filho,
vamos ter diversos eventos ao logo do mês de dezembro, para fechar
com chave de ouro o ano em que comemoramos o bicentenário do
Estado. É um evento para todos os públicos,” salientou a
superintendente.

Quem é Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros

A antropóloga alagoana Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros nasceu
1941 e faz parte da geração de estudantes universitários formados
durante a ditadura militar. Em um contexto político e social de
efervescência, os estudos acadêmicos eram vistos por muitos alunos
como parte da militância política.

Sem fugir à “regra”, ela se dedicou aos estudos do universo social e
cultural, enfatizando o sertão nordestino, que remonta as suas
origens e busca entender os movimentos insurgentes dos sertanejos.

Serviço: 
Chá de memória Edição Especial Bicentenário 
Palestra sobre o historiador e geógrafo Manoel Maurício de
Albuquerque 
Palestrante: Luitgarde Cavalcante de Barros 
Local: Arquivo Público de Alagoas 
Horário: 16 horas

Assessoria

oos nomes mais
registrados em
Alagoas em 2017

VVeja a lista de
feriados e pontos
facultativos em
2018
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Segunda, 04 Dezembro 2017 16:15

CHÁ DE MEMÓRIA

Luitgarde Cavalcante
profere palestra sobre
Manoel Maurício de
Albuquerque
Evento marca a programação de dezembro
dentro das comemorações do bicentenário do
Estado
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O Chá de Memória desta terça-feira (5) marca o
início da programação do último mês de 2017,
alusiva  aos 200 anos de emancipação política de
Alagoas. A temática será a vida e obra do professor,
geógrafo e historiador alagoano Manoel Maurício de
Albuquerque, conhecido nacionalmente como
‘China’.

A palestra será realizada pela antropóloga Luitgarde
Cavalcanti, ela que também é alagoana e conviveu
com o historiador no Rio de Janeiro. O evento
acontece na sede do Arquivo Público de Alagoas
(APA), às 16h, com entrada gratuita.

Ao longo da sua vida, Manoel Maurício de
Albuquerque desenvolveu uma série de estudos e
pesquisas nas áreas de geogra a humana,
ocupação, colonização e desenvolvimento da
República brasileira, além de enfatizar a análise de
uma história no contexto de justiça social.

De acordo com dados, este foi um dos motivos para
que ele sofresse perseguição política, destituição de
cargo, prisão e tortura durante o regime militar da
década de 60/70.

Para a superintendente do APA, Wilma Nóbrega,
este será um Chá de Memória muito especial, pois a
temática é sobre um referencial para historiadores,
educadores, documentalistas, bibliotecários e para
os que desejam conhecer um pouco mais sobre
personalidades que se destacaram no cenário
nacional e internacional e proferida pela igualmente
renomada antropóloga, Luitgarde Cavalcanti.

“De acordo com orientação e desejo do governador
Renan Filho, vamos ter diversos eventos ao logo do
mês de dezembro, para fechar com chave de ouro o
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ano em que comemoramos o bicentenário do
Estado. É um evento para todos os públicos,”
salientou a superintendente.

QQuem é Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros

A antropóloga alagoana Luitgarde Oliveira Cavalcanti
Barros nasceu 1941 e faz parte da geração de
estudantes universitários formados durante a
ditadura militar. Em um contexto político e social de
efervescência, os estudos acadêmicos eram vistos
por muitos alunos como parte da militância política.

Sem fugir à “regra”, ela se dedicou aos estudos do
universo social e cultural, enfatizando o sertão
nordestino, que remonta as suas origens e busca
entender os movimentos insurgentes dos
sertanejos.

Serviço:

Chá de memória Edição Especial Bicentenário

Palestra sobre o historiador e geógrafo Manoel
Maurício de Albuquerque

Palestrante: Luitgarde Cavalcante de Barros

Local: Arquivo Público de Alagoas

Horário: 16 horas
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 (http://www.maceio.al.gov.br/fmac)

FMAC (http://www.maceio.al.gov.br/fmac)

Fundação Municipal de Ação
Cultural
(http://www.maceio.al.gov.br/fmac)
Av. da Paz, 900, Jaraguá  
CEP 57025-050 // Fones: (82) 3336-2357

Página Inicial (http://www.maceio.al.gov.br)  >  Fundação Municipal de Ação Cultural(http://www.maceio.al.gov.br/noticias/fmac/)

07/12/2017 - 17:04

Festa das Águas celebra Iemanjá nesta
sexta-feira

Giro de Folguedos na Pajuçara. Fotos: Marco Antônio/Secom Maceió

A Festa das Águas, iniciativa tradicionalmente apoiada pela Prefeitura de Maceió, por meio da
Fundação Municipal de Ação Cultural (Fmac), acontece nesta sexta-feira (8), e conta com uma
extensa programação que tomará conta da orla da cidade. O evento é realizado em parceria com o
Governo do Estado.

Às 15h, acontecerá a concentração dos grupos de cultura afro-brasileira em frente à antiga sede do
Clube de Regatas Brasil (CRB), na Pajuçara. Logo após, os grupos participação de um cortejo em
direção à Praça Multieventos, onde também acontece, no mesmo horário, o grande xirê: uma roda
religiosa. As atrações culturais foram selecionados por meio de um edital lançado pela Fmac.

Para o coordenador de Políticas Culturais da Fundação, Amaurício de Jesus, a democratização dos
recursos destinados à cultura expande as possibilidades dos grupos envolvidos na produção cultural
em Maceió. “A forma de seleção transparente, aberta, vem através dos editais”, disse.

O dia 08 de dezembro é tradicionalmente marcado pelas celebrações de Iemanjá na orla de Pajuçara.
O clima de festa, com muito batuque e muita dança, sempre leva multidões de azul e branco à praia,
entre fiéis das religiões afro-brasileiras, simpatizantes e turistas.

FMAC

Notícias

(http://www.maceio.al.gov.br/fmac/noticias)

Institucional

(http://www.maceio.al.gov.br/fmac/institucional/

Organograma

(http://www.maceio.al.gov.br/fmac/organograma

Ações e Projetos

(http://www.maceio.al.gov.br/fmac/programas-

e-projetos-fmac/)

Observatório de Editais

(http://www.maceio.al.gov.br/fmac/observatorio

de-editais/)

Cartografia Cultural

(http://mapas.cultura.gov.br)

Localização

(http://www.maceio.al.gov.br/fmac/localizacao/)

Fale Conosco

(http://www.maceio.al.gov.br/fmac/fale-

conosco/)

SERVIÇO DE
INFORMAÇÃO AO
CIDADÃO
(HTTP://WWW.MACEIO.AL.GOV.BR/FMAC
DE-INFORMACOES-AO-
CIDADAO-CULTURA/)

(http://www.maceio.al.gov.br/sic-
servico-de-informacao-
ao-cidadao/)

EM QUE PODEMOS AJUDAR? BUSCAR

E-GOV (HTTP://WWW.MACEIO.AL.GOV.BR/EGOV)

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (HTTP://WWW.TRANSPARENCIA.MACEIO.AL.GOV.BR)

DIÁRIO OFICIAL (HTTP://WWW.MACEIO.AL.GOV.BR/NOTICIAS/DIARIO-OFICIAL/)

CIDADÃO SERVIDOR TURISTA EMPRESÁRIO IMPRENSA SECRETARIAS E ÓRGÃOS



Confira abaixo os grupos que participarão do evento:

Taieiras Alagoanas;

Afro Dendê;

Maracatu Raízes da Tradição;

Banda Afro Zumbi;

Afoxé Ofá Omin;

Coletivo Maracatod@s;

Afoxé Obá Agodô;

Cia. de Teatro e Dança Afro Ale Orum;

Thembá;

Baiana Ganga Zumba;

Afojubá;

Afro Afoxé

Mateus Magalhães (estagiário)/ Ascom Fmac
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Conheça Maceió

(http://www.maceio.al.gov.br/turismo)
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Secretarias e Órgãos
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prefeito/)
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prefeito/)
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Downloads

(http://www.maceio.al.gov.br/downloads)

TURISMO

A Cidade de Maceió

(http://www.maceio.al.gov.br/turismo)

Belezas Naturais

(http://www.maceio.al.gov.br/turismo/belezas-

naturais)

Gastronomia

(http://www.maceio.al.gov.br/turismo/gastronomia)

Museus

(http://www.maceio.al.gov.br/turismo/museus)

Passeios

(http://www.maceio.al.gov.br/turismo/passeios)

Serviços

(http://www.maceio.al.gov.br/turismo/servicos)

Informações ao Turista

(http://www.maceio.al.gov.br/turismo/informacoes-

ao-turista)

SERVIÇOS

Todos os Serviços

(http://www.maceio.al.gov.br/servicos)

Portal da Transparência

(http://ssmfwebsvr.smf.maceio.al.gov.br/transparencia/)

Editais e Licitações

(http://www.licitacao.maceio.al.gov.br)

Diário Oficial

(http://www.maceio.al.gov.br/noticias/diario-

oficial)

ENTRE EM CONTATO

Endereços e Contatos

(http://www.maceio.al.gov.br/secretaria

e-orgaos)

PREFEITURA DE MACEIÓ Rua Sá e Albuquerque, 235, Jaraguá, Maceió/AL  CEP
57022-180 

Telefones: 3315-5070 / 3315-5072
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PAPEL NO VARAL

Evento em
homenagem ao poeta
alagoano Lêdo Ivo
acontece nesta terça
(12)
Poesias e show com a cantora Fernanda
Guimarães marcam mais uma ação em
comemoração aos 200 anos de Alagoas, no
restaurante e bar Sou Jorge, na Jatiúca, a partir
das 20h
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Lêdo Ivo será o homenageado do Papel no Varal desta terça-feira (12)

Divulgação

TTexto de Maria Barreiros 

 

O ano de 2017 está terminando, mas a programação
para comemorar os 200 anos de emancipação de
Alagoas continua. Nesta terça-feira (12), o Governo
do Estado, em parceria com o Instituto Lumeeiro,
realiza o projeto Papel no Varal, em homenagem ao
poeta alagoano Lêdo Ivo, no bar e restaurante Sou
Jorge, no bairro Jatiúca, em Maceió, a partir das 20h.

De acordo com a integrante da Comissão Mista dos
200 anos, Solange Viegas, grupo organizador de
todas as ações alusivas às comemorações do
bicentenário, o Projeto Papel no Varal, do Instituto
Lumeeiro, será apresentado pelo próprio criador: o
poeta, professor universitário e engenheiro civil,
Ricardo Cabús.
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ppossibilidade de criadouros do
mosquito Aedes aegypti

“Essa noite do Papel no Varal vai acontecer em
homenagem ao poeta alagoano, Lêdo Ivo. Ele que
foi  um dos ilustres alagoanos, membro da
Academia Brasileira de Letras, considerado um dos
grandes poetas nacionais”, disse ela, lembrando que
na ocasião, artistas e representantes da cultura
local, como os atores Chico de Assis, José Márcio
Passos e a jornalista Gal Monteiro entre outros, irão
declamar sua poesias, além da participação musical
da cantora alagoana, Fernanda Guimarães,”
ressaltou ela.

OO que é o Papel no Varal

O Papel no Varal é um sarau poético, no qual 100
poemas são pendurados em um varal de sisal para
serem lidos – de preferência no palco – pelo público
presente. O evento existe desde abril de 2009.
Todos podem ler qualquer poema do varal, desde
que não seja o próprio autor. Não é indicada a
leitura de poema que não esteja pendurado no
varal. O sarau é composto por dois blocos de leitura
de poemas, intercalados pela participação de
músicos convidados, que fazem também a abertura
e o encerramento do evento.



PAPEL NO VARAL - LÊDO IVO
E V E N T O S -  S O U  J O R G E  -  M A C E I Ó -
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  31 VISUALIZAÇÕES   40 CURTIDAS

O Papel do Varalp , projeto do Instituto Lumeeiro
em comemoração ao Bicentenário da 

Emancipação política de Alagoasp ç p g  teve como
homenageado o jornalista e escritor

maceioense Lêdo Ivo, cuja obra é de grande
importância para a literatura brasileira.  
A edição comemorativa aconteceu na 

Sou Jorge Petiscariag , na noite da última terça-
feira, dia 12. Com apresentação musical de 
Andréa Laís e a presença de Gal Monteiro e 

José Márcio Passos.
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DEIXE SEU
COMENTÁRIO,
COMPARTILHE!

   

S O L I C I T E  S E U  O R Ç A M E N T O

 Olá, eu

sou Gabi

Coêlho.

Depois

da

graduação

e pós-

graduação

em

fisioterapia,

decidi

seguir

um

sonho.

Seguindo

esse

sonho,

comecei

Maceió /
AL

    
  

CON…

QUEM VIU TAMBÉM CURTIU



co ece

a me

sentir

completa.

Hoje, a

fotografia

faz parte

do que

eu sou,

minha

fotografia

fala

sobre

mim.

Fotografo

vida.

Famílias,...

S…
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Última edição deste ano do Chá de Memória apresenta o jornalista Enio
Lins para conversar sobre fatos e mitos de 1817, ano de emancipação
política de Alagoas

André Palmeira

Compartilhe: Facebook Twitter

Terça, 19 Dezembro 2017 09:47

AGENDA 200 ANOS

Último Chá de
Memória de 2017
abordará fatos e mitos
do ano da
emancipação
Jornalista Enio Lins destacará tema, durante
evento, no Arquivo Público de Alagoas, às 19h



GGovernador assina ordem de
serviço para reconstrução do
Farinheiro de Capela

Governo
entrega
obras de

infraestrutura em mais três grotas
de Maceió

Governador
anuncia

investimentos para Estrela de
Alagoas durante inauguração de
adutora

Semudh bene cia mais de 100
mil pessoas com ações em
2017

Gestão do
Detran é
marcada
por

modernização e transparência

Após ano

movimentado, gramado do Rei Pelé
passa por reparos para 2018

FOTOS

TTexto de Maria Barreiros 

 

O projeto Chá de Memória apresenta em sua última
edição do ano nesta terça-feira (19) o arquiteto,
jornalista e atual secretário de Estado da
Comunicação, Enio Lins, para conversar sobre os
fatos e mitos de 1817, ano de emancipação política
de Alagoas. O evento ocorre às 19h, no Arquivo
Público de Alagoas (APA).

Estudantes, professores, pesquisadores, toda a
comunidade acadêmica e público em geral, tiveram
em 2017 diversas possibilidades de ouvirem,
aprenderem e trocarem informações sobre temas
que fortalecem a alagoanidade.

 
O Chá de Memória, entre outras fatores, possibilita a
aproximação do conhecimento de ilustres alagoanos
que zeram história no Estado, no Brasil e no
mundo.

 
De acordo com Enio Lins, esse tema está cercado de
fatos e mitos, e é sobre o assunto, que ele irá bater
um papo com o público do Chá de Memória, de
forma interativa e até divertida.
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“Vamos abordar a questão do mito da revolução
pernambucana de 1817 e as consequências desse
movimento para a emancipação de Alagoas, Rio
Grande do Norte, Sergipe, e a de nição, de todo o
mapa do Nordeste, ainda naquele século, e que
marcará daí pra frente o desenho dos limites
provinciais do século XIX e estaduais, no século XX,”
ressaltou Lins.

"O Chá de Memória é um marco de uma nova
conduta de aproximação adotada pelo Governo de
Alagoas, por meio do Gabinete Civil, possibilitando
uma relação mais direta com a comunidade
alagoana”, disse Wilma Nóbrega, superintendente
do Arquivo Público.



Coleção Alagoas Bicentenário ganha noite de autógrafos



Redação



Cinco obras serão
lançadas em evento
nesta quinta-feira
(21), no Complexo
Cultural do Teatro
Deodoro
Alagoas trilhou 2017 promovendo

ações de resgate cultural alusivas

aos seus 200 anos de emancipação

política. Participando desse

calendário festivo, a Fundação de

Amparo à Pesquisa do Estado de

Alagoas (Fapeal) deu o tom

Notícias





fl



Clique para ampliar

científico às comemorações, com a

publicação de pesquisas em forma

de livros, editais e o financiamento

de eventos relevantes.

Ao todo, 20 obras foram

criteriosamente selecionadas para

publicação. Dessas, cinco serão

lançadas e disponibilizadas à venda

no próximo dia 21 de dezembro, no

Complexo Cultural Teatro Deodoro,

às 9h. A ocasião reunirá membros

do Governo de Alagoas e das

editoras públicas do Estado, os

pesquisadores autores, a

comunidade acadêmica e todo o

público interessado.

A “Coleção Alagoas Bicentenário” é

uma iniciativa conjunta da Fapeal e

Imprensa Oficial Graciliano Ramos.

O projeto é mais uma ação da

Fundação em 2017 pautada pelos

200 anos da história alagoana, que



também foram resgatados no

calendário temático.

A ocasião vem cumprir uma

prerrogativa de arrematar o

contexto festivo, trazendo o

universo da CT&I para a construção

de uma memória histórica e

documentada, além de publicizar a

atividade de pesquisa que é fruto

de teses, dissertações, tendo sido

algumas fomentadas pela

instituição ao longo de 27 anos.

Os cinco primeiros livros que

compõem a “Coleção Alagoas

Bicentenário” abordam questões

diversas, como o trabalho e a vida

na Zona da Mata Canavieira, o

comércio interprovincial de

escravos, os desafios para uma

nova emancipação alagoana, a

mulher, família e sociedade de

Arapiraca no século XXI, e a

urbanidade e memória dos

moradores da Ponta Grossa.

O lançamento fecha o ciclo aberto

em 2017, além de corroborar com o

compromisso de tornar público o

conhecimento produzido pela

pesquisa local.

Serviço

Lançamento dos livros Da

Coleção Alagoas Bicentenário

Data: 21 de Dezembro



Local: Complexo Cultural Teatro

Deodoro

Horário: 9h

Informações: Ascom Fapeal –

3315-2256

Charles Santos – A Construção do

Meia Sola – Trabalho, Pobreza e o

Programa Bolsa Família na Zona

da Mata Canavieira de Alagoas

Luana Teixeira – Comércio

Interprovincial de Escravos em

Alagoas no Segundo Reinado

Vinícius Lages – Para Além do

Jogo de Espelhos: Desafios para

uma Nova Emancipação de

Alagoas.

Jean Baptiste Nardi – (In)

Confidências Alagoanas. Mulher,

Família e Sociedade na Alvorada

do Século XXI em Arapiraca.

Jose de Oliveira Junior – “É

Subúrbio Isto Aqui”

Urbanidade e Memória dos

Moradores do Bairro de

Ponta Grossa – Maceió –

Alagoas
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SSemarh inicia visitas técnicas
em aterros sanitários do
interior do Estado

Centro
oferece
mais de mil
vagas para
matrícula da
Educação

de Jovens e Adultos em Maceió

Casal adota
medidas
para
garantir

abastecimento durante o Carnaval

NOTÍCIAS

VIDEOS

Coleção Alagoas Bicentenário é uma iniciativa conjunta da Fapeal e
Imprensa O cial Graciliano Ramos

Divulgação

Compartilhe: Facebook Twitter

Segunda, 18 Dezembro 2017 11:06

COLEÇÃO

Fapeal conclui ações
do Bicentenário
Alagoano com a
publicação de
pesquisas
Cinco obras serão lançadas em evento nesta
quinta-feira (21), no Complexo Cultural do
Teatro Deodoro



GGovernador e secretário
visitam instituição bene ciada
pela Nota Fiscal Cidadã

Renan Filho
lança o PAA
Alagoas e
garante
foco na
agricultura

em 2018

Cestas
nutricionais
já
bene ciam
25 mil
pessoas em

102 municípios

Novo diretor-presidente da
Arsal garante diálogo com
sociedade e transportadores

Seprev visita

comerciantes do Jacintinho
bene ciados com Ronda no Bairro

Centro de
Educação
Integral
deve car
pronto no
primeiro

semestre de 2018

FOTOS

TTexto de Tárcila Cabral 

 

Alagoas trilhou 2017 promovendo ações de resgate
cultural alusivas aos seus 200 anos de emancipação
política. Participando desse calendário festivo, a
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Alagoas (Fapeal) deu o tom cientí co às
comemorações, com a publicação de pesquisas em
forma de livros, editais e o nanciamento de eventos
relevantes.

Ao todo, 20 obras foram criteriosamente
selecionadas para publicação. Dessas, cinco serão
lançadas e disponibilizadas à venda no próximo dia
21 de dezembro, no Complexo Cultural Teatro
Deodoro, às 9h. A ocasião reunirá membros do
Governo de Alagoas e das editoras públicas do
Estado, os pesquisadores autores, a comunidade
acadêmica e todo o público interessado.

A “Coleção Alagoas Bicentenário” é uma iniciativa
conjunta da Fapeal e Imprensa O cial Graciliano
Ramos. O projeto é mais uma ação da Fundação em
2017 pautada pelos 200 anos da história alagoana,
que também foram resgatados no calendário
temático.

A ocasião vem cumprir uma prerrogativa de
arrematar o contexto festivo, trazendo o universo da
CT&I para a construção de uma memória histórica e
documentada, além de publicizar a atividade de
pesquisa que é fruto de teses, dissertações, tendo
sido algumas fomentadas pela instituição ao longo
de 27 anos.

Os cinco primeiros livros que compõem a “Coleção
Alagoas Bicentenário” abordam questões diversas,
como o trabalho e a vida na Zona da Mata
Canavieira, o comércio interprovincial de escravos,
os desa os para uma nova emancipação alagoana, a
mulher, família e sociedade de Arapiraca no século



XXI, e a urbanidade e memória dos moradores da
Ponta Grossa.

O lançamento fecha o ciclo aberto em 2017, além de
corroborar com o compromisso de tornar público o
conhecimento produzido pela pesquisa local.

Charles Santos - A Construção do Meia Sola -
Trabalho, Pobreza e o Programa Bolsa Família na
Zona da Mata Canavieira de Alagoas

Luana Teixeira - Comércio Interprovincial de
Escravos em Alagoas no Segundo Reinado

Vinícius Nobre Lages - Para Além do Jogo de
Espelhos: Desa os para uma Nova Emancipação de
Alagoas.

Jean Baptiste Nardi - (In) Con dências Alagoanas.
Mulher, Família e Sociedade na Alvorada do Século
XXI em Arapiraca.

Jose de Oliveira Junior - “É Subúrbio Isto Aqui”
Urbanidade e Memória dos Moradores do Bairro de
Ponta Grossa – Maceió – Alagoas

SServiço

Lançamento dos livros Da Coleção Alagoas
Bicentenário

Data: 21 de Dezembro

Local: Complexo Cultural Teatro Deodoro

Horário: 9h

Informações: Ascom Fapeal – 3315-2256
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Fapeal e Imprensa O cial lançam Coleção
Alagoas Bicentenário

Publicações são o resgate de trabalhos cientí cos
selecionados, vários deles apoiados pela Fundação ao

longo de sua história

Texto de Naísia Xavier
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (Fapeal) e a Imprensa O cial
Graciliano Ramos lançaram os primeiros cinco volumes da Coleção Alagoas Bicentenário.
Ao todo, serão 20 volumes resgatando pesquisas de temas diversos, que contribuam para o
conhecimento e o patrimônio cultural dos 200 anos do Estado.
Os títulos estarão disponíveis em breve, em todos os pontos físicos que vendem os
produtos da Imprensa O cial, na loja digital da própria editora e no portal Quilombada,
dedicado a autores alagoanos.

Os cinco primeiros livros que compõem a “Coleção Alagoas Bicentenário” abordam
questões diversas, como o trabalho e a vida na Zona da Mata Canavieira, o comércio
interprovincial de escravos, os desa os para uma nova emancipação alagoana, a mulher,
família e sociedade de Arapiraca no século XXI, e a urbanidade e memória dos moradores
da Ponta Grossa.

Parceria

 U a



O comitê que compôs o projeto foi coordenado pela doutora em Biblioteconomia Rosaline
Mota, responsável pelo arquivo da Fapeal, e composto também por Shirley Nascimento,
jornalista e gestora especializada em CT&I da Fundação, pelo seu diretor cientí co João
Vicente Lima e pelo analista de sistemas Hans Pon ck, também integrante do arquivo da
Fapeal.

Todas as obras foram criteriosamente selecionadas por um time de pareceristas de Alagoas
e de outros estados. O economista Cícero Péricles de Carvalho, membro do Conselho
Superior da Fapeal, também participou da coleção.

O diretor-presidente da Imprensa O cial, Dagoberto Omena, classi cou a Fapeal como
“arrojada” ao optar por uma coleção de 20 obras. “Todos os autores selecionados passaram
por critérios rígidos e merecem todo o mérito por suas obras, mas isso não é apenas uma
questão pessoal deles, é algo que vai car para a sociedade”, comentou o gestor.

O diretor presidente da Fapeal, professor Fábio Guedes, destacou a parceria com a
Impressa O cial “sem a qual seria muito difícil para a Fundação atuar em várias frentes“ e
estendeu seu muito obrigado aos autores, “pela con ança que depositaram na Fapeal e na
Graciliano. Desejamos que esses livros alcancem os resultados pretendidos pelos
escritores”.

Con ra os títulos e autores:

Charles Santos – A Construção do Meia Sola – Trabalho, Pobreza e o Programa Bolsa
Família na Zona da Mata Canavieira de Alagoas

Luana Teixeira – Comércio Interprovincial de Escravos em Alagoas no Segundo Reinado

Vinícius Lages – Para Além do Jogo de Espelhos: Desa os para uma Nova Emancipação de
Alagoas.

Jean Baptiste Nardi – (In) Con dências Alagoanas. Mulher, Família e Sociedade na Alvorada
do Século XXI em Arapiraca.

Jose de Oliveira Junior – “É Subúrbio Isto Aqui” Urbanidade e Memória dos Moradores do
Bairro de Ponta Grossa – Maceió – Alagoas

Contato
Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas (Cepal) 
CNPJ - 04.308.836/0001-09 
Av. Fernandes Lima, s/n, Km 7 - Gruta de Lourdes, Maceió - Alagoas - Brasil 
CEP 57.052-000

Telefone: +55 82 3315-8300 
contato@imprensao cialal.com.br
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CCultura prepara programação especial de Natal na orla de Maceió

Por Agência Alagoas | Portal Gazetaweb.com  20/12/2017 19h14

Concerto Natalino celebra os festejos de m de ano neste sábado (23)  COMENTE 

 

A

Concerto de Natal tem vasta programação na orla da Pajuçara

FOTO: DIVULGAÇÃO

música erudita e o espírito natalino se encontram neste sábado (23), na orla

da Pajuçara, em Maceió, marcando a programação especial de fim de ano

em Alagoas. O Concerto Natalino, idealizado pelo Governo de Alagoas, por

meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), em parceria com

Fundação Municipal de Ação Cultural (FMAC), promete apresentações

culturais emocionantes aos alagoanos e turistas, a partir das 18h.

Um palco especial montado na Praça Multieventos, na orla da Pajuçara,

recebe diversas apresentações. A partir das 18h, a Orquestra Sinfônica de

Alagoas dá início às apresentações do Concerto Natalino. Em seguida,

haverá a chegada do Papai Noel. 

A música clássica volta para a programação para encantar o público. Cento

e vinte músicos estarão no palco para realizar a apresentação do Coro dos

200 anos, em comemoração ao Bicentenário de Alagoas. 



/ NOTÍCIAS (/PORTAL/CANAL.PHP?C=3)



A orquestra Manuel Alves, de Marechal Deodoro, a Camerata Erro Dictus, o

Coral do Instituto Federal de Alagoas (Coretfal) e o grupo Pró-Música, além

do soprano Elvira Rebelo e o barítono Fellipe Oliveira, fazem parte do Coro

dos 200 anos, todos sob a regência do maestro Roberval Max e direção

artística de Fátima Menezes. 

Ainda dentro da programação, um trio de forró comandado por

Xameguinho traz a autêntica música nordestina aos alagoanos e turistas. A

festa foi preparada para todas as faixas etárias. 

Para a secretária de Estado da Cultura, Mellina Freitas, celebrar as festas de

fim de ano com apresentações culturais é de grande importância para

Alagoas. 

"Nosso povo precisa conhecer ainda mais a nossa cultura, e é por isso que

lutamos durante todo o ano pelos nossos costumes, apresentando ao

alagoano o que é dele. Será uma linda festa! Esperamos comemorar o Natal

juntos, com este momento tão especial, em uma época encantadora",

destacou a titular da Secult. 

Leia tudo sobre: Culura

(http://gazetaweb.globo.com/portal/busca.php?q=Culura) •

especial (http://gazetaweb.globo.com/portal/busca.php?

q=especial) •  orla de Maceió

(http://gazetaweb.globo.com/portal/busca.php?q=orla de

MaceiÃ³) •  programação

(http://gazetaweb.globo.com/portal/busca.php?q=programaÃ§Ã£o)

VEJA TAMBÉM

(http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/12/apos-ano-

movimentado-gramado-do-rei-pele-passa-por-reparos-para-

2018_46289.php)



(http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/12/_46287.php)

(http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/12/namorada-de-

biel-entra-na-briga-com-mc-kevinho-deixa-o-defunto-

ensinar_46286.php)



(http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/12/jogo-das-estrelas-

reune-zico-romario-adriano-tite-e-irmao-de-michael-

jackson_46284.php)

(http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/12/pai-aciona-a-

policia-apos-desconfiar-de-roubo-praticado-pelo-filho_46258.php)
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Quarta, 20 Dezembro 2017 17:20

FIM DE ANO CULTURAL

Cultura prepara
programação especial
de Natal na orla de
Maceió
Concerto Natalino celebra os festejos de m
de ano neste sábado (23)

TTexto de Paula Nunes 

 

A música erudita e o espírito natalino se encontram
neste sábado (23), na orla da Pajuçara, em Maceió,
marcando a programação especial de m de ano em
Alagoas. O Concerto Natalino, idealizado pelo
Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de
Estado da Cultura (Secult), em parceria com
Fundação Municipal de Ação Cultural (FMAC),
promete apresentações culturais emocionantes aos
alagoanos e turistas, a partir das 18h.

Um palco especial montado na Praça Multieventos,
na orla da Pajuçara, recebe diversas apresentações.
A partir das 19h, a Orquestra Sinfônica de Alagoas
dá início às apresentações do Concerto Natalino. Em
seguida, haverá a chegada do Papai Noel.



GGovernador assina ordem de
serviço para reconstrução do
Farinheiro de Capela

Governo
entrega
obras de

infraestrutura em mais três grotas
de Maceió

Governador
anuncia
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A música clássica volta para a programação para
encantar o público. Cento e vinte músicos estarão
no palco para realizar a apresentação do Coro dos
200 anos, em comemoração ao Bicentenário de
Alagoas.

A orquestra Manuel Alves, de Marechal Deodoro, a
Camerata Erro Dictus, o Coral do Instituto Federal de
Alagoas (Coretfal) e o grupo Pró-Música, além do
soprano Elvira Rebelo e o barítono Fellipe Oliveira,
fazem parte do Coro dos 200 anos, todos sob a
regência do maestro Roberval Max e direção
artística de Fátima Menezes.

Ainda dentro da programação, um trio de forró
comandado por Xameguinho traz a autêntica música
nordestina aos alagoanos e turistas. A festa foi
preparada para todas as faixas etárias.

Para a secretária de Estado da Cultura, Mellina
Freitas, celebrar as festas de m de ano com
apresentações culturais é de grande importância
para Alagoas.

“Nosso povo precisa conhecer ainda mais a nossa
cultura, e é por isso que lutamos durante todo o ano
pelos nossos costumes, apresentando ao alagoano o
que é dele. Será uma linda festa! Esperamos
comemorar o Natal juntos, com este momento tão
especial, em uma época encantadora”, destacou a
titular da Secult.
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tistas locais fazem festa de Réveillon nos
rros mais populosos de Maceió

nedito Bentes haverá o '1º. Encontro de MCs', abrindo o evento, seguido pela banda
go de Menina; o cantor Marciel Valente encerra a noite com estilo 'breganejo'

ra Millane Hora se apresenta no bairro do Jacintinho

César Moreira

retaria de Estado da Cultura (Secult) promove
de Réveillon nos dois bairros mais populosos da
, Jacintinho e Benedito Bentes. As comemorações

o novo ano começam a partir das 19h, na praça
Cícero, ao lado do Terminal Integrado de Ônibus

mplexo 1, no Benedito Bentes. O “1o Encontro de
abre o evento, com a apresentação de duplas de
p. A partir das 21h30, a banda Xamego de Menina
o palco, e à 0h30 o cantor Marciel Valente anima
lico. No Jacintinho, a festa que começa às 21h
por conta do sertanejo Matheus Moraes, seguido
antora Millane Hora e a banda Arroxonados.

O artista Homar Cbm, integrante do grupo de
rap Catraca Baixa Mob, conta que irão
apresentar duas músicas, “Pior Trap do Biu” e
“Rockstar”. “‘Pior Trap do Biu’ foi o primeiro
som da Mob, e ‘Rockstar’ é o meu mais
recente single, com clipe previsto para ser
públicado no próximo mês.”

Para Homar, a inclusão do “1o Encontro de
MCs” no Réveillon do Benedito Bentes é “uma
grande iniciativa”. “Dá espaço para muitos
que sempre sonharam em subir em um
palco, fortalece a cultura e dá maior
visibilidade para o nosso trabalho. O
responsável pelo projeto é o agitador cultural
e MC Nego Zika, e tivemos o apoio do
vereador Silvano Barbosa.”

Fotos/ Página Facebook

Grupo de rap Catraca Baixa Mob se
apresenta no '1º. Encontro de MCs', no
bairro do Benedito Bentes
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ordo com a secretária Mellina Freitas, será uma festa “muito bonita, organizada e segura
população”. “Realizar esse Réveillon", a rma no informativo enviado à Redação, "é uma
de democratizar o acesso à cultura e lazer, contribuindo para o desenvolvimento do

cio local e disseminando a arte dos nossos músicos locais."

mpo: nos dois bairros haverá queima de fogos, estrutura de banheiros químicos e
nça com a presença da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. É o que o governo garante.
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acontecer ao lado do Terminal Integrado de ônibus do complexo, e terá início às 19h do dia 31 de
dezembro.

Grupos de Hip Hop se apresentarão no local entre às 19h e 21h da noite, e partir das 21h30, a atração
será a banda Xamego de Minina. Meia noite e meia, a festa fica por conta do cantor Marciel Valente.

A estrutura do local contará com banheiros químicos, palco e camarins, além da presença da Polícia
Militar (PM). A realização do evento tem o apoio do Governo do Estado e da Secretaria de Estado da
Cultura de Alagoas.
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Réveillon Benedito Bentes – Programação Maceió 2018
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Cidade celebra Ano Novo com muita animação e show pirotécnico. Foto: Jorgen Kesseler (Flickr - creative commons 2.0)

Na capital de Alagoas, a festa não deve parar em comemoração à chegada do novo ano com muito hip hop e forró nos bairros.

Está con�rmado o Réveillon Maceió 2018 em Benedito Bentes, segundo informou a Prefeitura Comunitária do complexo. Os organizadores divulgam, ainda, informações
sobre a data, o local e as atrações.

Desta vez, o Réveillon Maceió em Benedito Bentes começa no dia 31 de dezembro de 2017 e segue até 01 de janeiro de 2018.

Na programação, estão agendados shows de Xamego de Minina, Marciel Valente e grupos de hip hop regionais.

O local da virada, localizado ao lado do Terminal Integrado de Ônibus, recebe reforço da polícia e estrutura com palco, camarins e banheiros químicas.

O evento tem a realização do Governo de Alagoas, junto à Secretaria de Estado da Cultura.

A capital é conhecida por oferecer algumas das principais festas privadas de Ano Novo (https://con�ramais.com.br/reveillon-maceio-programacao-celebration-absoluto-e-
mais/). Nomes como Pablo Vittar, Gustavo Lima, Bell Marques e Aviões são algumas das atrações con�rmadas em Maceió.

Programação Réveillon Benedito Bentes AL 2018
Con�ra todas as atrações con�rmadas para o Réveillon Benedito Bentes em Maceió este ano.

– Grupos de hip hop

– Xamego de Minina

– Marciel Valente

R$ 30
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Artistas locais farão parte da programação
do Réveillon

FOTO: ASSESSORIA

/ NOTÍCIAS

MACEIÓ

Secult garante festejos de Réveillon no Jacintinho e
Benedito Bentes

 Por Madysson W eslley | Portal Gazetaweb.com      22/12/2017 16h00 - Atualizada Ã s 22/12/2017 17h00

Artistas locais devem celebrar, junto à população, a chegada do novo ano

Os maceioenses que vivem nos bairros do Jacintinho e do
Benedito Bentes, em Maceió, terão a oportunidade de festejar
a 'virada do ano' no local onde moram. A secretária estadual
de cultura, Melina Freitas, garantiu que nos dois locais haverá
programação para comemorar a chegada do novo ano. A
festa contará com a presença de artistas alagoanos. Os
festejos na orla marítima de Maceió estão sendo discutidos e
ainda não estão confirmados. 

"São as duas localidades com mais habitantes na capital,
então, por isso, o governo do estado, através da Secult, vai
realizar essas duas festas. Ainda não posso adiantar os
nomes dos artistas, mas até por uma questão de valorização
do que é nosso, com certeza, os que subirão aos palcos
serão músicos de Alagoas. Vamos fazer uma festa muito
bonita, organizada e segura", revela Melina. 

Em relação às comemorações na orla da capital, a secretária
disse que haverá uma reunião, ainda nesta sexta-feira (22),
para definir se terá ou não festa por lá. Ela informou que caso

seja decidido que a festa acontecerá também à beira-mar, os artistas que brindarão a chegada do ano novo serão todos
locais.  

O diretor de produção cultural da Fundação Municipal de Ação Cultural (FMAC), Keyler Simões, informou que, apenas
na próxima terça-feira (26), a prefeitura deverá anunciar como será as comemorações do Réveillon. "Estamos
adiantados nos preparativos, no entanto, ainda não podemos divulgar nada por questões burocráticas. Nosso objetivo é
preparar uma festa à altura do maceioense e estamos empenhados nisso", disse.  

No ano passado, o maceioense e os turistas que brindaram o início de 2017 na capital prestigiaram um show piromusical
nas praias de Ponta Verde, Pajuçara, Jatiúca e Cruz das Almas. A queima de fogos durou pouco mais de 10 minutos e o
espetáculo reuniu milhares de pessoas. As balsas com os fogos foram colocadas em locais estratégicos do mar de
Maceió. 
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Secult garante festejos de réveillon no
Jacintinho e Benedito Bentes
Artistas locais devem celebrar, junto à população, a
chegada do novo ano

Por Redação com informações do Portal Gazetaweb
 Publicado em 22 de dezembro de 2017, 8h31 PM

Os maceioenses
que vivem nos
bairros do
Jacintinho e do
Benedito Bentes,
em Maceió, terão
a oportunidade de
festejar a Virada
do Ano no local
onde vivem. A
secretária estadual
de cultura, Melina

Freitas, garantiu que nos dois locais haverá programação
para comemorar a chegada do novo ano. A festa contará
com a presença de artistas alagoanos. Os festejos na orla
marítima de Maceió estão sendo discutidos e ainda não
estão confirmados.

“São as duas localidades com mais habitantes na capital,
então, por isso, o governo do estado, através da Secult, vai
realizar essas duas festas. Ainda não posso adiantar os

1

Ouça este conteúdo
0:00 100%



nomes dos artistas, mas até por uma questão de
valorização do que é nosso, com certeza, os que subirão
aos palcos serão músicos de Alagoas. Vamos fazer uma
festa muito bonita, organizada e segura”, revela Melina.

Em relação às comemorações na orla da capital, a
secretária disse que haverá uma reunião, ainda nesta
sexta-feira (22), para definir se terá ou não festa por lá. Ela
informou que caso seja decidido que a festa acontecerá
também à beira-mar, os artistas que brindarão a chegada
do ano novo serão todos locais.

O diretor de produção cultural da Fundação Municipal de
Ação Cultural (FMAC), Keyler Simões, informou que,
apenas na próxima terça-feira (26), a prefeitura deverá
anunciar como será as comemorações do Réveillon.
“Estamos adiantados nos preparativos, no entanto, ainda
não podemos divulgar nada por questões burocráticas.
Nosso objetivo é preparar uma festa à altura do
maceioense e estamos empenhados nisso”, disse.

No ano passado, o maceioense e os turistas que brindaram
o início de 2017 na capital prestigiaram um show
piromusical nas praias de Ponta Verde, Pajuçara, Jatiúca e
Cruz das Almas. A queima de fogos durou pouco mais de
10 minutos e o espetáculo reuniu milhares de pessoas. As
balsas com os fogos foram colocadas em locais
estratégicos do mar de Maceió.
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Lançados livro e documentário Navegar é
Preciso - Na Rota dos 200 anos
Obras do jornalista Mário Lima e do cineasta Charles Northrup retratam expedição pelo
rio São Francisco

28/04/2018 - 11:41 - Atualizado em 28/04/2018 - 11:50
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O governador Renan Filho prestigiou, na noite desta sexta-feira (27), o lançamento do livro e
do documentário Navegar é Preciso – Na Rota dos 200 anos. A cerimônia foi realizada no
Museu Palácio Floriano Peixoto (Mupa) e reuniu escritores, jornalistas e defensores do rio
São Francisco. 

A obra escrita foi produzida pelo jornalista Mário Lima e o audiovisual pelo cineasta Charles
Northrup. Trata-se do diário de bordo bem como outras histórias da expedição organizada
pelo Governo de Alagoas, entre os dias 14 e 15 de setembro de 2017. A caravana percorreu
o rio São Francisco em catamarãs. Foram cerca de 100 km singrando o Rio da Integração
Nacional, de Piranhas a Penedo. 

Mário Lima recordou que a ideia de transformar o Navegar é Preciso num libelo pela
revitalização do São Francisco foi do governador Renan Filho. O jornalista revelou que,
durante o percurso, as embarcações tiveram vários problemas de navegabilidade em
decorrência dos impactos ambientais que afetam o rio. "O livro mostra exatamente isso.
Esse tom escuro, de �ltro, da fotogra�a do Neno Canuto na capa é para dizer que lá dentro o
rio está seco, degradado e salinizado. É preciso que esse brado repercuta ainda mais para
que se lance um olhar sobre o Velho Chico porque ele está morrendo", alertou Mário Lima.
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Charles observa que as pessoas que se encontram distantes do São Francisco não têm
noção da triste realidade que vivem os ribeirinhos. Segundo ele, o documentário procurou
mostrar um pouco desse drama, que se confunde com o sofrimento do próprio rio. "Na
realidade, a gente fez um levantamento atual da situação hídrica do Velho Chico em diversos
aspectos: navegação, pesca, abastecimento de água; então viajamos colhendo as
informações do próprio ribeirinho, que é aquele que vive o dia a dia do São Francisco",
contou Charles. 

A viagem fez parte da programação do Bicentenário de Alagoas e culminou, em Penedo, com
a realização de um ato em defesa do São Francisco e a criação de um Grupo de Trabalho
(GT), que contou com a participação do governador de Sergipe, Jackson Barreto.

Renan Filho a�rmou que é necessário um esforço coletivo para revitalizar o Rio da
Integração Nacional. "Quando imaginamos a programação do Bicentenário de Alagoas,
pensamos, obviamente, que queríamos deixar algo para o futuro que mostrasse a nossa
realidade. Esses dois trabalhos, sem dúvidas, daqui a cem anos, serão observados. O tempo
voa e lá na frente vão olhar para trás e lembrar que no Bicentenário de Alagoas o Estado
deixou para a posteridade um �lme de Charles e um livro de Mário", declarou o governador. 

Segundo o diretor-presidente da Imprensa O�cial Graciliano Ramos, Dagoberto Omena, o
livro Navegar é Preciso estará à venda a partir de segunda-feira (30) nas lojas física e virtual
da Imprensa O�cial Graciliano Ramos. "Esse livro é o primeiro da coleção 200 Anos de
Alagoas, que retrata os principais pontos do Estado. Teremos, ainda, Porto Calvo, Marechal
Deodoro, União dos Palmares e Maceió", citou Omena. 

Prestigiaram, ainda, o lançamento das obras os deputados federal, Maurício Quintella, e
estadual, Ronaldo Medeiros; o secretário de Estado da Comunicação, Ênio Lins; e da Cultura,
Mellina Freitas; o vice-reitor do Cesmac, Douglas Apratto; o ex-prefeito de Traipu, Eduardo
Tavares; a museóloga Carmen Lúcia Dantas, dentre outros convidados.
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BICENTENÁRIO Lançados livro e documentário Navegar é
Preciso – Na Rota dos 200 anos

Abril 28, 2018



O governador Renan Filho prestigiou, na noite desta sexta-feira (27), o lançamento do livro e do documentário Navegar

é Preciso – Na Rota dos 200 anos. A cerimônia foi realizada no Museu Palácio Floriano Peixoto (Mupa) e reuniu

escritores, jornalistas e defensores do rio São Francisco.

 

A obra escrita foi produzida pelo jornalista Mário Lima e o audiovisual pelo cineasta Charles Northrup. Trata-se do diário

de bordo bem como outras histórias da expedição organizada pelo Governo de Alagoas, entre os dias 14 e 15 de

setembro de 2017. A caravana percorreu o rio São Francisco em catamarãs. Foram cerca de 100 km singrando o Rio da

Integração Nacional, de Piranhas a Penedo.

 

Mário Lima recordou que a ideia de transformar o Navegar é Preciso num libelo pela revitalização do São Francisco foi

do governador Renan Filho. O jornalista revelou que, durante o percurso, as embarcações tiveram vários problemas de

navegabilidade em decorrência dos problemas ambientais que afetam o rio. “O livro mostra exatamente isso. Esse tom

escuro, de �ltro, da fotogra�a do Neno Canuto na capa é para dizer que lá dentro o rio está seco, degradado e

salinizado. É preciso que esse brado repercuta ainda mais para que se lance um olhar sobre o Velho Chico porque ele

está morrendo”, alertou Mário Lima.

 

Charles observa que as pessoas que se encontram distantes do São Francisco não têm noção da triste realidade que

vivem os ribeirinhos. Segundo ele, o documentário procurou mostrar um pouco desse drama, que se confunde com o

sofrimento do próprio rio. “Na realidade, a gente fez um levantamento atual da situação hídrica do Velho Chico em

diversos aspectos: navegação, pesca, abastecimento de água; então viajamos colhendo as informações do próprio

ribeirinho, que é aquele que vive o dia a dia do São Francisco”, contou Charles.

 



A viagem fez parte da programação do Bicentenário de Alagoas e culminou, em Penedo, com a realização de um ato em

defesa do São Francisco e a criação de um Grupo de Trabalho (GT), que contou com a participação do governador de

Sergipe, Jackson Barreto.

 

Renan Filho a�rmou que é necessário um esforço coletivo para revitalizar o Rio da Integração Nacional. “Quando

imaginamos a programação do Bicentenário de Alagoas, pensamos, obviamente, que queríamos deixar algo para o

futuro que mostrasse a nossa realidade. Esses dois trabalhos, sem dúvidas, daqui a cem anos, serão observados. O

tempo voa e lá na frente vão olhar para trás e lembrar que no Bicentenário de Alagoas o Estado deixou para a

posteridade um �lme de Charles e um livro de Mário”, declarou o governador.

 

Segundo o diretor-presidente da Imprensa O�cial Graciliano Ramos, Dagoberto Omena, o livro Navegar é Preciso estará

à venda a partir de segunda-feira (30) nas lojas física e virtual da Imprensa O�cial Graciliano Ramos. “Esse livro é o

primeiro da coleção 200 Anos de Alagoas, que retrata os principais pontos do Estado. Teremos, ainda, Porto Calvo,

Marechal Deodoro, União dos Palmares e Maceió”, citou Omena.

 

Prestigiaram, ainda, o lançamento das obras os deputados federal, Maurício Quintella, e estadual, Ronaldo Medeiros; o

secretário de Estado da Comunicação, Ênio Lins; e da Cultura, Melina Freitas; o vice-reitor do Cesmac, Douglas Apratto; o

ex-prefeito de Traipu, Eduardo Tavares; a museóloga Carmem Lúcia Dantas, dentre outros convidados.

 



Documentário e livro sobre o rio São Francisco serão lançados em Alagoas
Obras de mesmo nome, 'Navegar é Preciso - na Rota dos 200 anos', são do jornalista Mário Lima e do cineasta Charles Northrup.

Por G1 AL
25/04/2018 10h23 · Atualizado 25/04/2018 10h23

Livro e documentário serão lançados no Palácio Floriano Peixoto (Foto: Adasilson Calheiros/Assessoria)

Para celebrar o bicentenário de Alagoas, será lançado o livro e o documentário de mesmo nome “Navegar é Preciso - Na

Rota dos 200 anos”, feitos pelo jornalista Mário Lima e o cineasta Charles Northrup. A solenidade acontece na Museu

Palácio Floriano Peixoto, na noite de sexta-feira (27).
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O projeto "Na Rota dos 200 Anos" foi elaborado pelo governador Renan Filho no ano passado e levou autoridades e

membros da sociedade civil a acompanhar uma viagem a bordo de catamarãs pelo rio São Francisco, um dos mais

importantes do Nordeste e do Brasil. Com início em Piranhas, a expedição fez paradas em Pão de Açúcar, Traipu, Porto

Real do Colégio e Penedo.

Para o jornalista Mário Lima, o livro mostra a atual realidade da Bacia Hidrográ�ca do rio, com foco no Baixo São Francisco

alagoano, a partir de uma série de reportagens, pesquisas e entrevistas realizadas durante a expedição.

“Neste primeiro livro, além de contar com o diário de bordo do governador Renan Filho, ao longo das cidades ribeirinhas,

de Piranhas a Penedo, o livro traz um brado alerta sobre a atual situação do rio São Francisco, e seus atuais problemas

(controle de vazão da água, falta de chuvas, degradação das águas e das terras, navegabilidade, abastecimento, salinização

das águas e saneamento básicos)”, a�rmou Lima.

Ainda segundo o jornalista, dos negros de Palmares comandados por Zumbi, na Serra da Barriga; até Porto Calvo, no

Norte, com o surgimento dos engenhos de açúcar e a escravidão negra e índia; as guerras luso-�amengas, a luta e a morte

do herói Calabar.

A terra dos marechais que fundaram a República Brasileira, na antiga província Alagoa do Sul, hoje Marechal Deodoro; e

Maceió, a capital das Alagoas, com sua história e re�exões sobre seu passado, presente e futuro, serão temas abordados

em mais outros quatro livros que serão lançados.

Para o cineasta Charles Northrup, através do documentário serão contadas histórias pelos ribeirinhos, seus con�itos,

reivindicações e a relação umbilical e poética com o Velho Chico. Além disso, o levantamento feito durante a expedição e

mostrado no �lme é também um pedido de socorro.

“Através de pesquisas ao longo dos últimos dez anos e dos relatos dos próprios ribeirinhos, conclui que uma das grandes

missões deste projeto é mostrar que o rio São Francisco precisa ser revitalizado, pois a população clama por água”,

ressaltou.
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Livro e documentário é em comemoração ao bicentenário de Alagoas (Foto: Adailson Calheiros/Assessoria)

Veja mais notícias da região no G1 Alagoas

MAIS DO G1

Mudança no ICMS

Após redução no RJ e MS, mais 4 estados avaliam baixar imposto sobre o diesel
Governos do Acre, Amapá, Espírito Santo e Sergipe estudam reduzir tributo. Já 16 estados e o DF descartam a possibilidade.

HÁ 5 HORAS ･ EM ECONOMIA

Cerimônia em Moscou

Abertura da Copa terá Robbie Williams e
Ronaldo; veja detalhes

SIGA: Copa ganha emojis o�ciais; veja as últimas notícias da Rússia

HÁ 2 HORAS ･ EM COPA DO MUNDO

Saúde

Campanha de vacinação gratuita contra a
gripe vai até sexta
Veja grupos que podem se vacinar.

HÁ 40 MINUTOS ･ EM BEM ESTAR

Transporte públicoAO VIVO



globo.com
© Copyright 2000-2018 Globo Comunicação e Participações S.A.

VEJA MAIS

SIGA: Paralisação gera �las e deixa usuários
sem ônibus no Rio

Funcionários de 4 empresas pararam; categoria quer 10% de reajuste

Manifestantes apedrejam ônibus e fazem motorista entregar as chaves

HÁ 1 HORA ･ EM RIO DE JANEIRO

Baía de Sepetiba

Bombeiros encontram corpo de 10ª vítima de
naufrágio no RJ
Outras 2 pessoas seguem desaparecidas após barcos baterem em
Itaguaí.

HÁ 1 HORA ･ EM RIO DE JANEIRO

São Paulo

Motorista mata ciclista de 15 anos atropelado
e é preso em SP
Motorista de aplicativo seguiu suspeito, que estava bêbado, e ligou
para a polícia.

HÁ 19 MINUTOS ･ EM SÃO PAULO

4 min



Buscar

Notícias Secretarias Assessorias Diário O�cial
Agenda do Governador

 

AGÊNCIA ALAGOAS
Governo do Estado de Alagoas

Início Institucional Fotos Vídeos Newsletter Fale Conosco

Governo de Alagoas investiu mais
de R$ 7 milhões em diversas áreas
culturais

Governo
entrega nova
sede do
Batalhão de
Polícia
Ambiental nesta

segunda (11)

Ações de
conscientização
marcarão
semana de
combate ao
trabalho infantil

Polícia Civil de Alagoas ganha novo
Complexo de Delegacias

Ordem de
serviço para
construção do
primeiro Cisp
tipo II é

NOTÍCIAS

VIDEOS

Livro traz um alerta sobre a situação do rio São Francisco e os atuais problemas
enfrentados pelas comunidades ribeirinhas

Adaílson Calheiros

Compartilhe: Facebook Twitter

Quinta, 26 Abril 2018 12:03

EM MACEIÓ

Documentário e livro sobre
rio São Francisco serão
lançados nesta sexta (27)
“Navegar é Preciso – Na Rota dos 200 anos” traz um
panorama atual da Bacia Hidrográ�ca do rio, com foco
no Baixo São Francisco alagoano

Texto de Renata Arruda 

 

Resultado da expedição organizada pelo Governo de Alagoas,
em 2017, para celebrar o bicentenário alagoano, o jornalista
Mário Lima e o cineasta Charles Northrup irão lançar nesta
sexta-feira (27), às 18h, na residência O�cial do Museu Palácio
Floriano Peixoto, o livro e o documentário “Navegar é Preciso
– Na Rota dos 200 anos”.

 
O projeto "Na Rota dos 200 Anos" foi elaborado pelo
governador Renan Filho no ano passado e levou autoridades
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e membros da sociedade civil a acompanhar uma viagem a
bordo de catamarãs pelo rio São Francisco, um dos mais
importantes do Nordeste e do Brasil. Com início em Piranhas,
a expedição fez paradas em Pão de Açúcar, Traipu, Porto Real
do Colégio e Penedo.

 
De acordo com o jornalista Mário Lima, o livro, que foi
impresso pela Imprensa O�cial, mostra a atual realidade da
Bacia Hidrográ�ca do rio, com foco no Baixo São Francisco
alagoano, a partir de uma série de reportagens, pesquisas e
entrevistas realizadas durante a expedição.

 

 

“Neste primeiro livro, além de contar com o diário de bordo
do governador Renan Filho, ao longo das cidades ribeirinhas,
de Piranhas a Penedo, o livro traz um brado alerta sobre a
atual situação do rio São Francisco, e seu atuais problemas
(controle de vazão da água, falta de chuvas, degradação das
águas e das terras, navegabilidade, abastecimento,
salinização das águas e saneamento básicos), e a busca de
soluções pelos Estados que integram a bacia e por
instituições públicas e privadas que discutem as saídas. As
grandes vozes em defesa do Velho Chico também estão
presentes”, a�rmou Lima.

 

Ainda segundo o jornalista, dos negros de Palmares
comandados por Zumbi, na Serra da Barriga; até Porto Calvo,
no Norte, com o surgimento dos engenhos de açúcar e a
escravidão negra e índia; as guerras luso-�amengas, a luta e a
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morte do herói Calabar. A terra dos marechais que fundaram
a República brasileira, na antiga província Alagoa do Sul, hoje
Marechal Deodoro; e Maceió, a capital das Alagoas, com sua
história e re�exões sobre seu passado, presente e futuro,
serão temas abordados em mais outros quatros livros que
serão lançados.

 

Para o cineasta Charles Northrup, através do documentário
serão contadas histórias pelos ribeirinhos, seus con�itos,
reivindicações e a relação umbilical e poética com o Velho
Chico. Além disso, o levantamento feito durante a expedição
e mostrado no �lme é também um pedido de socorro.
“Através de pesquisas ao longo dos últimos dez anos e dos
relatos dos próprios ribeirinhos, conclui que uma das grandes
missões deste projeto é mostrar que o rio São Francisco
precisa ser revitalizado, pois a população clama por água”,
ressaltou.

 



Livro II 

Assessoria

LANÇAMENTO

Documentário e livro sobre rio São Francisco serão lançados nesta sexta-
feira (27)

POR: Agência Alagoas e 7Segundos  24 abril 2018, 17h25

 ()  ()  ()  ()  ()

 (whatsapp://send?text=Documentário e livro sobre rio São Francisco serão
lançados nesta sexta-feira (27) -https://arapiraca.7segundos.com.br/noticias/2018/04/24/109484/documentario-e-livro-sobre-rio-sao-francisco-serao-lancados-nesta-sexta-feira-27.html)

Resultado da expedição organizada pelo Governo de Alagoas, em 2017, para celebrar o bicentenário

alagoano, o jornalista Mário Lima e o cineasta Charles Northrup irão lançar nesta sexta-feira (27), às
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18h, na residência O cial do Museu Palácio Floriano Peixoto, o livro e o documentário “Navegar é

Preciso – Na Rota dos 200 anos”.

 

O projeto "Na Rota dos 200 Anos" foi elaborado pelo governador Renan Filho no ano passado e levou

autoridades e membros da sociedade civil a acompanhar uma viagem a bordo de catamarãs pelo rio

São Francisco, um dos mais importantes do Nordeste e do Brasil. Com início em Piranhas, a expedição

fez paradas em Pão de Açúcar, Traipu, Porto Real do Colégio e Penedo.

 

De acordo com o jornalista Mário Lima, o livro mostra a atual realidade da Bacia Hidrográ ca do rio,

com foco no Baixo São Francisco alagoano, a partir de uma série de reportagens, pesquisas e

entrevistas realizadas durante a expedição.

“Neste primeiro livro, além de contar com o diário de bordo do governador Renan Filho, ao longo das

cidades ribeirinhas, de Piranhas a Penedo, o livro traz um brado alerta sobre a atual situação do rio São

Francisco, e seu atuais problemas (controle de vazão da água, falta de chuvas, degradação das águas e

das terras, navegabilidade, abastecimento, salinização das águas e saneamento básicos), e a busca de

soluções pelos Estados que integram a bacia e por instituições públicas e privadas que discutem as

saídas. As grandes vozes em defesa do Velho Chico também estão presentes”, a rmou Lima.

Ainda segundo o jornalista, dos negros de Palmares comandados por Zumbi, na Serra da Barriga; até

Porto Calvo, no Norte, com o surgimento dos engenhos de açúcar e a escravidão negra e índia; as

guerras luso- amengas, a luta e a morte do herói Calabar. A terra dos marechais que fundaram a

República brasileira, na antiga província Alagoa do Sul, hoje Marechal Deodoro; e Maceió, a capital das

Alagoas, com sua história e re exões sobre seu passado, presente e futuro, serão temas abordados em

mais outros quatros livros que serão lançados.

Para o cineasta Charles Northrup, através do documentário serão contadas histórias pelos ribeirinhos,

seus con itos, reivindicações e a relação umbilical e poética com o Velho Chico. Além disso, o

levantamento feito durante a expedição e mostrado no lme é também um pedido de socorro. “Através

de pesquisas ao longo dos últimos dez anos e dos relatos dos próprios ribeirinhos, conclui que uma das

grandes missões deste projeto é mostrar que o rio São Francisco precisa ser revitalizado, pois a

população clama por água”, ressaltou.
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Obras são inspiradas viagem fez parte da programação do Bicentenário de Alagoas e
culminou, em Penedo, com a realização de um ato em defesa do São Francisco

Foto: Thiago Sampaio

Compartilhe: Facebook Twitter

Sexta, 27 Abril 2018 22:06

BICENTENÁRIO

Lançados livro e
documentário Navegar é
Preciso
Obras do jornalista Mário Lima e do cineasta Charles
Northrup retratam expedição pelo rio São Francisco

Texto de Severino Carvalho 

 

O governador Renan Filho prestigiou, na noite desta sexta-
feira (27), o lançamento do livro e do documentário Navegar é
Preciso – Na Rota dos 200 anos. A cerimônia foi realizada no
Museu Palácio Floriano Peixoto (Mupa) e reuniu escritores,
jornalistas e defensores do rio São Francisco.

 

A obra escrita foi produzida pelo jornalista Mário Lima e o
audiovisual pelo cineasta Charles Northrup. Trata-se do diário
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de bordo bem como outras histórias da expedição
organizada pelo Governo de Alagoas, entre os dias 14 e 15 de
setembro de 2017. A caravana percorreu o rio São Francisco
em catamarãs. Foram cerca de 100 km singrando o Rio da
Integração Nacional, de Piranhas a Penedo.

 

Mário Lima recordou que a ideia de transformar o Navegar é
Preciso num libelo pela revitalização do São Francisco foi do
governador Renan Filho. O jornalista revelou que, durante o
percurso, as embarcações tiveram vários problemas de
navegabilidade em decorrência dos impactos ambientais que
afetam o rio. "O livro mostra exatamente isso. Esse tom
escuro, de �ltro, da fotogra�a do Neno Canuto na capa é para
dizer que lá dentro o rio está seco, degradado e salinizado. É
preciso que esse brado repercuta ainda mais para que se
lance um olhar sobre o Velho Chico porque ele está
morrendo", alertou Mário Lima.

 

Charles observa que as pessoas que se encontram distantes
do São Francisco não têm noção da triste realidade que vivem
os ribeirinhos. Segundo ele, o documentário procurou
mostrar um pouco desse drama, que se confunde com o
sofrimento do próprio rio. "Na realidade, a gente fez um
levantamento atual da situação hídrica do Velho Chico em
diversos aspectos: navegação, pesca, abastecimento de água;
então viajamos colhendo as informações do próprio
ribeirinho, que é aquele que vive o dia a dia do São
Francisco", contou Charles.

 

A viagem fez parte da programação do Bicentenário de
Alagoas e culminou, em Penedo, com a realização de um ato
em defesa do São Francisco e a criação de um Grupo de
Trabalho (GT), que contou com a participação do governador
de Sergipe, Jackson Barreto.



 

Renan Filho a�rmou que é necessário um esforço coletivo
para revitalizar o Rio da Integração Nacional. "Quando
imaginamos a programação do Bicentenário de Alagoas,
pensamos, obviamente, que queríamos deixar algo para o
futuro que mostrasse a nossa realidade. Esses dois trabalhos,
sem dúvidas, daqui a cem anos, serão observados. O tempo
voa e lá na frente vão olhar para trás e lembrar que no
Bicentenário de Alagoas o Estado deixou para a posteridade
um �lme de Charles e um livro de Mário", declarou o
governador.

 

Segundo o diretor-presidente da Imprensa O�cial Graciliano
Ramos, Dagoberto Omena, o livro Navegar é Preciso estará à
venda a partir de segunda-feira (30) nas lojas física e virtual
da Imprensa O�cial Graciliano Ramos. "Esse livro é o primeiro
da coleção 200 Anos de Alagoas, que retrata os principais
pontos do Estado. Teremos, ainda, Porto Calvo, Marechal
Deodoro, União dos Palmares e Maceió", citou Omena.

 

Prestigiaram, ainda, o lançamento das obras os deputados
federal, Maurício Quintella, e estadual, Ronaldo Medeiros; o
secretário de Estado da Comunicação, Ênio Lins; e da Cultura,
Mellina Freitas; o vice-reitor do Cesmac, Douglas Apratto; o
ex-prefeito de Traipu, Eduardo Tavares; a museóloga Carmen
Lúcia Dantas, dentre outros convidados.

 



Agência Alagoas
Governo do Estado de Alagoas

(82) 3315-3608
Rua Cincinato Pinto, s/n  
Centro - CEP 57020-050 
Maceió - Alagoas

Governo do Estado de Alagoas © - 2016

Início
Institucional
Fotos
Vídeos

Notícias
Secretarias
Assessoria
Diário O�cial

 



Navegar é preciso - Na Rota dos 200 anos

261

Governo de Alagoas
Publicado em 28 de abr de 2018

Pela revitalização do Rio São Francisco 
Direção: Charles Northup

Próximo REPRODUÇÃO AUTOMÁTICA

17 0 COMPARTILHAR

INSCREVER-SE 905

MOSTRAR MAIS

TVE EM DIA - Lançamento do
documentário "Navegar é Preciso"
TVE Alagoas
29 visualizações

3:01

PROVEI A COMIDA DOS
ASTRONAUTAS I VOLGOGRADO -…

ÚDanielle Noce
Recomendado
Novo15:40

Al Green - A Change Is Gonna Come
ritchie2333
Recomendado

5:00

Mando Diao - Dance With
Somebody
MandoDiao
Recomendado

4:51

Integrantes do Roupa Nova revelam
arrependimentos durante a carreira
Câmera Record
Recomendado
Novo6:09

Joss Stone - Al Green - How Can
You Mend A BrokenHeart



R esultado da expedição organizada pelo Governo de Alagoas, em 2017, para celebrar o bicentenário alagoano, o jornalista Mário Lima e o cineasta Charles Northrup

irão lançar nesta sexta-feira (27), às 18h, na residência O�cial do Museu Palácio Floriano Peixoto, o livro e o documentário “Navegar é Preciso – Na Rota dos 200 anos”. 

 

O projeto "Na Rota dos 200 Anos" foi elaborado pelo governador Renan Filho no ano passado e levou autoridades e membros da sociedade civil a acompanhar uma viagem

a bordo de catamarãs pelo rio São Francisco, um dos mais importantes do Nordeste e do Brasil. Com início em Piranhas, a expedição fez paradas em Pão de Açúcar, Traipu,

Porto Real do Colégio e Penedo. 

 

De acordo com o jornalista Mário Lima, o livro mostra a atual realidade da Bacia Hidrográ�ca do rio, com foco no Baixo São Francisco alagoano, a partir de uma série de

reportagens, pesquisas e entrevistas realizadas durante a expedição. 

 

Documentário e livro sobre rio São Francisco serão lançados nesta sexta (27)
Por Renata Arruda - Agência Alagoas   25/04/2018 - 22h 30min   Adaílson Calheiros

Livro traz um alerta sobre a situação do rio São Francisco e os atuais problemas enfrentados pelas comunidades ribeirinhas

CULTURA (/V2/EDITORIA/CULTURA)
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“Neste primeiro livro, além de contar com o diário de bordo do governador Renan Filho, ao longo das cidades ribeirinhas, de Piranhas a Penedo, o livro traz um brado alerta

sobre a atual situação do rio São Francisco, e seu atuais problemas (controle de vazão da água, falta de chuvas, degradação das águas e das terras, navegabilidade,

abastecimento, salinização das águas e saneamento básicos), e a busca de soluções pelos Estados que integram a bacia e por instituições públicas e privadas que discutem

as saídas. As grandes vozes em defesa do Velho Chico também estão presentes”, a�rmou Lima. 

 

Ainda segundo o jornalista, dos negros de Palmares comandados por Zumbi, na Serra da Barriga; até Porto Calvo, no Norte, com o surgimento dos engenhos de açúcar e a

escravidão negra e índia; as guerras luso-�amengas, a luta e a morte do herói Calabar. A terra dos marechais que fundaram a República brasileira, na antiga província

Alagoa do Sul, hoje Marechal Deodoro; e Maceió, a capital das Alagoas, com sua história e re�exões sobre seu passado, presente e futuro, serão temas abordados em mais

outros quatros livros que serão lançados. 

 

Para o cineasta Charles Northrup, através do documentário serão contadas histórias pelos ribeirinhos, seus con�itos, reivindicações e a relação umbilical e poética com o

Velho Chico. Além disso, o levantamento feito durante a expedição e mostrado no �lme é também um pedido de socorro. “Através de pesquisas ao longo dos últimos dez

anos e dos relatos dos próprios ribeirinhos, conclui que uma das grandes missões deste projeto é mostrar que o rio São Francisco precisa ser revitalizado, pois a população

clama por água”, ressaltou. 
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Cartas inéditas trocadas entre Alceu e Jorge de
Lima serão tema de projeto literário
Projeto ‘Correspondência Alceu Amoroso Lima e Jorge de Lima’ aborda os 30
anos da amizade presencial e epistolar entre os escritores brasileiros

Com o intuito de valorizar a história e cultura de Alagoas, o

projeto ‘Correspondência Alceu Amoroso Lima e Jorge de

Lima’ aborda os 30 anos da amizade presencial e epistolar

entre os escritores brasileiros.

 A convite

do

Governo

do Estado,

por meio

da

Imprensa

Oficial

Graciliano

Ramos, o

Prof. Dr. Leandro Garcia Rodrigues ministrará palestras nesta quinta-feira (3), às 19h, na Universidade Estadual de

Alagoas, em União dos Palmares, e na sexta-feira (4), às 20h, no Centro Universitário Cesmac, onde vai expor sua

análise das correspondências.

O crítico literário Alceu Amoroso Lima adotava o pseudônimo de Tristão de Ataíde ao se corresponder com o alagoano

Jorge de Lima. A relação deles rendeu, aproximadamente, 200 cartas, que se tornaram objeto de pesquisa do Prof. Dr.

Leandro Garcia Rodrigues. “Todas as cartas são inéditas, com um conteúdo relevante, inclusive com poemas inusitados

no interior de muitas dessas cartas”, afirma.

Com experiência na área de Teoria da Literatura e Literatura Comparada da Universidade Federal de Minas Gerais

(UFMG), Leandro Garcia analisou a correspondência que, posteriormente, será consagrada em livro.

A segunda palestra do projeto acontece em União dos Palmares, terra natal do poeta Jorge de Lima, famoso por sua

obra máxima ‘Invenção de Orfeu’. Os estudantes de Literatura estão empolgados para conhecer um pouco mais do seu

conterrâneo.

Nilton Resende, professor adjunto de Literatura Brasileira da Uneal, acredita que é uma grande possibilidade para

perceber a variedade dos modos literários e os diversos caminhos para se chegar até eles. “Acompanhar uma

discussão sobre a relação entre Alceu Amoroso Lima e Jorge de Lima é, de certo modo, atentar para como a linguagem

está intimamente ligada à história e à experiência de alguém”.

Fonte: Agência Alagoas
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HISTÓRIA E CULTURA

Cartas inéditas trocadas
entre Alceu e Jorge de Lima
serão tema de projeto
literário
Projeto ‘Correspondência Alceu Amoroso Lima e Jorge
de Lima’ aborda os 30 anos da amizade presencial e
epistolar entre os escritores brasileiros

Texto de Dayris Carvalho e Diego Teixeira 

 

Com o intuito de valorizar a história e cultura de Alagoas, o
projeto ‘Correspondência Alceu Amoroso Lima e Jorge de
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Lima’ aborda os 30 anos da amizade presencial e epistolar
entre os escritores brasileiros.

 

A convite do Governo do Estado, por meio da Imprensa
O�cial Graciliano Ramos, o Prof. Dr. Leandro Garcia Rodrigues
ministrará palestras nesta quinta-feira (3), às 19h, na
Universidade Estadual de Alagoas, em União dos Palmares, e
na sexta-feira (4), às 20h, no Centro Universitário Cesmac,
onde vai expor sua análise das correspondências.

 

O crítico literário Alceu Amoroso Lima adotava o pseudônimo
de Tristão de Ataíde ao se corresponder com o alagoano
Jorge de Lima. A relação deles rendeu, aproximadamente, 200
cartas, que se tornaram objeto de pesquisa do Prof. Dr.
Leandro Garcia Rodrigues. “Todas as cartas são inéditas, com
um conteúdo relevante, inclusive com poemas inusitados no
interior de muitas dessas cartas”, a�rma.

 

Com experiência na área de Teoria da Literatura e Literatura
Comparada da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
Leandro Garcia analisou a correspondência que,
posteriormente, será consagrada em livro.

 

A segunda palestra do projeto acontece em União dos
Palmares, terra natal do poeta Jorge de Lima, famoso por sua
obra máxima ‘Invenção de Orfeu’. Os estudantes de Literatura
estão empolgados para conhecer um pouco mais do seu
conterrâneo.

 

Nilton Resende, professor adjunto de Literatura Brasileira da
Uneal, acredita que é uma grande possibilidade para
perceber a variedade dos modos literários e os diversos
caminhos para se chegar até eles. “Acompanhar uma
discussão sobre a relação entre Alceu Amoroso Lima e Jorge
de Lima é, de certo modo, atentar para como a linguagem
está intimamente ligada à história e à experiência de alguém”.
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A correspondência entre Alceu Amoroso e Jorge de Lima
Palestra com crítico literário Leandro Garcia acontece nesta sexta-feira, dia 04, no Campus IV

04/05/2018 às 10h06

A correspondência inédita entre o poeta alagoano Jorge de Lima (1893 – 1953) e o pensador, escritor e
crítico literário Alceu Amoroso Lima (1893 – 1983), que adotou o pseudônimo de Tristão de Ataíde, é o
tema da palestra do Prof. Dr. Leandro Garcia Rodrigues.

A conversa literária acontece nesta sexta-feira, dia 04, às 19h, na Cinemateca Elinaldo Barros, que
funciona no Campus IV do Centro Universitário Cesmac, no Farol (antigo Colégio Guido de
Fontgalland).  O evento é uma parceria entre a Imprensa Oficial Graciliano Ramos, secretaria estadual
de Comunicação e o Centro Universitário Cesmac.

Especialista na obra de Alceu Amoroso Lima, o professor, pesquisador e crítico literário Leandro Garcia
é autor de cinco livros sobre a obra de Alceu Amoroso. Ele é professor Adjunto de Teoria da Literatura
e Literatura Comparada na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

De acordo com ele, a amizade de mais de 30 anos de Alceu Amoroso e Jorge de Lima rendeu
aproximadamente 200 cartas. “Todas as cartas são inéditas com um conteúdo relevante, inclusive
com poemas inusitados no interior de muitas dessas cartas”, adianta Leandro Garcia.

Leandro Garcia tem experiência na área de Letras, com ênfase em Teoria Literária e Literatura
Brasileira, atuando principalmente nos seguintes temas: epistolografia, crítica epistolográfica,
interdisciplinariedade, modernismo, cultura e comparatismo.

Início Notícias A correspondência entre Alceu Amoroso e Jorge de Lima/ /
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Projeto do Prof. Dr. Leandro Garcia Rodrigues resgata 30 anos de amizades entre
Alceu Amoroso e Jorge de Lima

(Fotos: Adaílson Calheiros e Uneal)
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PROJETO LITERÁRIO

'Correspondência Alceu
Amoroso e Jorge de Lima'
re�ete sobre poemas,
cultura e história
Trinta anos de amizade presencial e epistolar entre os
escritores brasileiros inspiram estudantes de Alagoas

Texto de Dayris Carvalho 

 

Poesia, música e história foram os componentes adicionados
às palestras do projeto ‘Correspondência Alceu Amoroso e
Jorge de Lima', ministradas pelo Prof. Dr. Leandro Garcia
Rodrigues, na Universidade Estadual de Alagoas (Uneal) de
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União dos Palmares, na quinta-feira (3), e no Centro
Universitário Cesmac, na sexta-feira (4), em Maceió.

 

 

 

Cerca de 150 pessoas compareceram à primeira palestra,
ocorrida na terra do poeta Jorge de Lima. A abertura para a
sessão de perguntas contou com a participação de muitos
conterrâneos interessados na vida e obra do poeta. Todas as
cartas não foram expostas, mas Leandro Garcia selecionou
seus melhores ‘achados’, como considera. Dentre elas,
poemas inéditos, recortes de jornais antigos e até mesmo a
conexão com outros escritores, a exemplo de Graciliano
Ramos.

 

“Eventos como esse nos traz uma excelente oportunidade de
conhecer ainda mais nossa história e cultura. Ter esse
encontro com a obra de Jorge de Lima agregou muito no meu
conhecimento. Eu me interessei, especialmente, pela vida
deste poeta.”, conta Lívia Gabriela, graduanda em Pedagogia.

 



 

Jorge de Lima que fez quatro tentativas de entrar na
Academia de Letras. Pedia conselhos e ajuda ao seu amigo e
crítico literário Alceu Amoroso, que acreditava no potencial
do alagoano. “Muitas das cartas do Jorge de Lima foram
datilografas pela sua esposa, o que facilitou a transcrição. Por
outro lado, as cartas de Alceu, entre os anos 60 e 70, vão
�cando cada vez mais ilegíveis, pois o escritor começa a
sofrer de Parkinson.”, explica o Prof. Dr. Leandro Garcia.

 

O palestrante apresentou ainda seus dois livros já publicados:
‘Drummond & Alceu' e 'Cartas da Esperança em tempos de
ditadura'. Ambos tratam de cartas de escritores enviadas a
Alceu Amoroso. Seu próximo livro contará com as cartas de
Jorge de Lima.

 

 

Elementos da negritude e de sua crença religiosa eram a
essência dos poemas de Jorge de Lima e foram
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representados com muito fulgor. Ao som do pandeiro e
berimbau, o ator Chico de Assis, convidado para se
apresentar no �m da palestra, recitou poemas. Com uma
excelente atuação arrancou sorrisos e muitas palmas da
plateia e fez todos acompanharem cantigas antigas que
fazem parte da infância e cultura não só dos alagoanos, mas,
também, dos brasileiros.
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Agência Alagoas compartilhar:

Correspondência reflete sobre poemas,
cultura e história
Escritores brasileiros inspiram estudantes de Alagoas

Poesia, música e história foram os componentes adicionados às palestras do projeto
‘Correspondência Alceu Amoroso e Jorge de Lima', ministradas pelo Prof. Dr. Leandro Garcia
Rodrigues, na Universidade Estadual de Alagoas (Uneal) de União dos Palmares, na quinta-feira
(3), e no Centro Universitário Cesmac, na sexta-feira (4), em Maceió.

Cerca de 150 pessoas compareceram à primeira palestra, ocorrida na terra do poeta Jorge de
Lima. A abertura para a sessão de perguntas contou com a participação de muitos conterrâneos
interessados na vida e obra do poeta. Todas as cartas não foram expostas, mas Leandro Garcia
selecionou seus melhores ‘achados’, como considera. Dentre elas, poemas inéditos, recortes de
jornais antigos e até mesmo a conexão com outros escritores, a exemplo de Graciliano Ramos.

“Eventos como esse nos traz uma excelente oportunidade de conhecer ainda mais nossa história
e cultura. Ter esse encontro com a obra de Jorge de Lima agregou muito no meu conhecimento.
Eu me interessei, especialmente, pela vida deste poeta.”, conta Lívia Gabriela, graduanda em
Pedagogia.

Jorge de Lima que fez quatro tentativas de entrar na Academia de Letras. Pedia conselhos e ajuda
ao seu amigo e crítico literário Alceu Amoroso, que acreditava no potencial do alagoano. “Muitas
das cartas do Jorge de Lima foram datilografas pela sua esposa, o que facilitou a transcrição. Por
outro lado, as cartas de Alceu, entre os anos 60 e 70, vão ficando cada vez mais ilegíveis, pois o
escritor começa a sofrer de Parkinson.”, explica o Prof. Dr. Leandro Garcia.

O palestrante apresentou ainda seus dois livros já publicados: ‘Drummond & Alceu' e 'Cartas da
Esperança em tempos de ditadura'. Ambos tratam de cartas de escritores enviadas a Alceu
Amoroso. Seu próximo livro contará com as cartas de Jorge de Lima.

Elementos da negritude e de sua crença religiosa eram a essência dos poemas de Jorge de Lima
e foram representados com muito fulgor. Ao som do pandeiro e berimbau, o ator Chico de Assis,
convidado para se apresentar no fim da palestra, recitou poemas. Com uma excelente atuação
arrancou sorrisos e muitas palmas da plateia e fez todos acompanharem cantigas antigas que
fazem parte da infância e cultura não só dos alagoanos, mas, também, dos brasileiros.
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Abertas as memórias do Sertão: Jornal Correio da
Pedra
Importante momento se abre à pesquisa sobre o sertão alagoano/nordestino com o lançamento da coleção  do Jornal Correio da
Pedra, ocorrida na noite ontem,…

By Ana Cláudia Laurindo  On 6 de junho de 2018 

Importante momento se abre à pesquisa sobre o sertão alagoano/nordestino com o lançamento da coleção  do Jornal Correio da
Pedra, ocorrida na noite ontem, 05 de junho, no Instituto Histórico e Geográ�co de Alagoas.

Para além das homenagens justas e formalidades inerentes, o evento marcou o acesso de pesquisadores e interessados comuns
a estas informações mantidas sob os cuidados de memorialistas e instituições por tanto tempo. Para nós, do blog “A Melhor
Política”, o ponto de louvor é exatamente este, abrir as memórias do sertão ao povo alagoano!

Aproximar povo e  memórias é tão importante quanto preservá-las! Em nome desta sutil e imensa contribuição parabenizamos a
Secretaria de Comunicação Estadual e a Imprensa O�cial Graciliano Ramos pela iniciativa. Ao tempo em que reconhecemos a boa
escolha das equipes que atuam hoje nestas áreas, pelo governador Renan Filho.

Às descobertas, então!
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 Venci os nãos: sou escritora!

 Impopularidade de Michel Temer afasta aliados locais

 Morte de professor custou uma moto, diz PC
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 O Cinema Educativo em Pernambuco, livro de Cláudio Jorge

 Líder em rejeição no Datafolha, Collor é o principal estorvo dele mesmo
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Bisneto de Delmiro
Gouveia participa do
relançamento do Jornal
Correio da Pedra
Michael Gouveia veio do Rio de Janeiro especialmente
para assistir ao lançamento da coleção

Texto de Marina Ferro 

 

O bisneto de Delmiro Gouveia, Michael Gouveia de Carvalho,
mora em Petrópolis, no Rio de Janeiro, mas já está em Maceió
para participar do lançamento da coleção do Jornal Correio
da Pedra, que acontece nesta terça-feira (5), no Instituto
Histórico e Geográ�co de Alagoas (IHGAL), às 20h.
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Michael é �lho de Maria Helena Gouveia, que faleceu em
2007, neta de Delmiro. “Crescemos ouvindo as biogra�as do
meu bisavô, guardadas por minha mãe com muito carinho”,
relatou.

 

“Minha mãe sempre teve uma �xação pelas histórias do avô,
ela falava a mim e a minha irmã da importância de Delmiro
Gouveia no Nordeste brasileiro, como fundador da primeira
hidrelétrica”, disse Michael.

 

Em 2007, quando esteve em Alagoas pela última vez, Michael
visitou a cidade do avô “foi quando me deparei com essa
importância tão grande que é a �gura de Delmiro Gouveia e
seu legado”.

 

O Jornal Correio da Pedra circulou durante a 1ª república e é
considerado uma relíquia do jornalismo alagoano e Brasileiro.
A ideia da publicação da coleção foi do professor Edvaldo
Francisco do Nascimento, que teve acesso ao semanário
enquanto desenvolvia sua pesquisa de mestrado.
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Coletânea do jornal Correio da Pedra resgata a história e a cultura sertanejas

 7 de junho de 2018  Programa Cidadania (http://programacidadania.com.br/author/progcidadania/)  Eventos (http://programacidadania.com.br/sessao/eventos/)

 0 (http://programacidadania.com.br/coletanea-do-jornal-correio-da-pedra-resgata-a-historia-e-a-cultura-sertanejas/#respond)

 (https://www.detran.al.gov.br/)

Administrações públicas, ferrovias, a seca e o cangaço eram os principais assuntos retratados nas páginas amareladas do jornal Correio da Pedra,
que circulou durante a 1° República entre 1918 e 1930, na Vila da Pedra em Delmiro Gouveia. Preservado pelo Instituto Histórico e Geográfico de
Alagoas (IHGAL), a coleção do jornal foi organizada pelas mãos do professor Edvaldo Nascimento e da antropóloga Luitgarde Oliveira.

 

A obra foi lançada durante solenidade realizada na noite de terça-feira (5), na sede do IHGAL, e reuniu escritores, jornalistas, historiadores, dentre
outros convidados.

 

O governador Renan Filho prestigiou a cerimônia. Ele recordou que o Correio da Pedra retratou, durante muito tempo, os fatos do Sertão nordestino
que viraram história, sobretudo a região de Delmiro Gouveia.

 

“Preservar o Correio da Pedra é olhar para trás e ver que Alagoas participou de muitos momentos da história do nosso País, retratando para o
sertanejo de outrora, que certamente tinha muitas dificuldades – talvez até mais do que hoje –, o que acontecia no país e no mundo. Ao
reconstituirmos essa coleção, a gente tem muita chance de olhar para trás, ver o que foi feito e construir um caminho melhor para o futuro. Acredito
que esse é o nosso compromisso”, declarou o governador.
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Considerado uma verdadeira relíquia do jornalismo alagoano, o Correio da Pedra retratou desde eventos da primeira guerra até o primeiro ato do
cangaço em Água Branca, narrado com detalhes minuciosos que só a proximidade com a realidade do Sertão poderia trazer. A coleção é um
importante instrumento que fomentará a formação e a educação histórica de muitos estudiosos e profissionais, além das instituições de pesquisa e
bibliotecas.

 

“É um momento de muita alegria, principalmente por estar incluso nos 200 anos de Alagoas. Agradeço muito ao governador por ter demonstrado
sensibilidade com o resgate histórico e cultural, abraçando esse projeto que me dedico há oito anos”, disse Edvaldo Nascimento.

 

Idealizado por Delmiro Gouveia, o Correio da Pedra só chegou a circular em 12 de outubro de 1918, mantido por outras famílias da região. Muitos
descendentes marcaram presença no lançamento, como Michael Gouveia que representou a família e a memória do bisavô Delmiro Gouveia.

 

“Eu já li muitas biografias sobre meu bisavô, em algumas sempre tem um fato novo, uma curiosidade, então acreditava que já sabia bastante. Um dia
o Edvaldo me ligou para contar sobre o jornal. Eu fiquei tão empolgado e achei interessante que, mesmo depois de tanto tempo, ainda havia algo
para se descobrir a respeito dele,” relembra Michael.

 

Durante a solenidade, a antropóloga Luitgarde Oliveira, aos 80 anos, se emocionou ao agradecer os amigos que foram importantes no processo. “A
vida me deu o máximo.” Ela dedicou ainda a homenagem a todos os pensadores que estão mencionados no jornal e brinca: “Há 11 anos que o Enio
Lins [secretário de Estado da Comunicação] e o Edvaldo fazem carnificina da minha mente, então hoje, estamos aqui”.
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O secretário da Comunicação Enio Lins, que também é membro do IHGAL, considera não haver melhor comemoração para o aniversário de 155 anos
de Delmiro Gouveia. “É uma coleção única e rara, que por motivos de conservação não podia mais ser pesquisada, já que o papel estava se
decompondo. O Instituto, então, cedeu à coleção para que o que o Governo do Estado pudesse promover a digitalização página a página”, explicou.

 

Os primeiros 30 exemplares foram entregues a entidades de pesquisa e personalidades ligadas à história de Delmiro Gouveia. O material será
totalmente impresso e distribuído em meados de outubro.

Fonte: AGÊNCIA ALAGOAS
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         pra você! / Barragem Leste Alagoas.

    

Governo de Alagoas lança coleção do Jornal Correio da
Pedra nesta terça-feira, 5 de junho

Por Assessoria, com informações da Agência Alagoas (Severino Carvalho) | 4 de junho de 2018 às 23:59

Na próxima terça-feira (5), o Governo do Estado de Alagoas lança a coleção do Jornal Correio da Pedra,
importante fonte de pesquisa e de informação acerca do Sertão nordestino. A solenidade acontece no Instituto
Histórico e Geográ co de Alagoas (IHGAL), às 19h, e tem como idealizadores o Professor Edvaldo Nascimento e a
antropóloga Luitgarde Oliveira Cavalcante Barros.
 
O lançamento do Correio da Pedra é parte das comemorações dos 200 anos de Alagoas, celebrado pelo Estado, e
marca ainda os 155 anos de nascimento de Delmiro Gouveia e sua reedição é fruto empenho de Edvaldo, com
todo o apoio da Secretaria de Estado da Comunicação (Secom). De acordo com o professor, o acesso ao material
aconteceu quando ele realizava pesquisa de mestrado sobre Delmiro Augusto da Cruz Gouveia.
 
“O Correio da Pedra é uma preciosidade. Informações que não encontramos mais em outras fontes estão
disponíveis neste jornal. Fatos de muita importância para Alagoas, para o Nordeste e o Brasil eram noticiados
neste semanário”, a rmou o professor.
 
Durante o período de organização da publicação foram realizas pesquisa e levantadas informações sobre a
história da imprensa em Alagoas. “Do período do Império à República, os jornais alagoanos foram marcados por
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perseguições aos jornalistas e aos proprietários de jornais, além do empastelamento das tipogra as. Esse é um
dos motivos da inexistência de exemplares, bem como da interrupção da publicação de muitos dos nossos jornais”,
cita Luitgarde Oliveira.
 
Ela recorda que prisões, perseguições, tortura, ameaças e outros métodos foram utilizados ao longo da história
para cercear a imprensa, conforme estudos realizados pelo professor e historiador Moacir Medeiros de S’antana.
O Jornal Correio da Pedra teve sua criação dentro do contexto do ciclo de desenvolvimento ocorrido no Sertão
do São Francisco, liderado por Delmiro Gouveia.
 
Foi do industrial sertanejo a ideia de comprar o equipamento tipográ co e criar o semanário. Assassinado em
1917, ele não conseguiu ver o jornal em circulação. Foram seus sucessores que, em 1918, colocaram o Correio da
Pedra em atividade.
 











 

 

Edição foi organizada pelo professor Edvaldo Nascimento e a antropóloga Luitgarde Oliveira.

Nos primeiros anos de circulação, o jornal pertencia a uma associação dirigida por integrantes da Cia. Agro Fabril
Mercantil, conforme anunciado na edição de Nº. 68, de 25 de janeiro de 1920. Posteriormente, passou a ser uma
publicação de propriedade direta da Fábrica de Linha da Pedra, pertencente à Cia. Agro Fabril Mercantil.
 
CORREIO DA PEDRA 1
CORREIO DA PEDRA 2
 
A Coleção do Correio da Pedra, guardada no Instituto Histórico e Geográ co de Alagoas (IHGAL), está organizada
em dois volumes, sendo o primeiro deles referente ao período de 1919 a 1926. O volume II da coleção é referente
ao período de 1927 a 1930. Este se inicia na edição de número 431, com o jornal de 2 de janeiro de 1927.
 
O Correio da Pedra teve como fundadores Adolpho Santos e J. Roberto, respectivamente, gerente e auxiliar da
Fábrica de Linhas da Pedra; Enrico Turri, chefe de escritório comercial; José Ulisses Luna, bacharel em Direito;
Virgílio Lisboa, negociante; Aloysio Cravo, dentista. A impressão era feita na seção grá ca da Fábrica da Pedra,
sob a direção do tipógrafo Cleodon Mendes. A sede da redação cava na Rua 13 de Maio, n° 74, na Vila da Pedra.

 
 
Como diretores, o Correio da Pedra teve Adolpho Santos (out.
1918-nov. 1923); J. Roberto (dez. 1923-mai. 1925); João de Souza
(mai. 1925-jul. 1925); e, por m, Hildebrando Menezes (ago.
1925-mai. 1930). Comumente, os editoriais do jornal abordavam
temas de interesse nacional, estadual ou regional, tais como
instrução pública, seca, a emigração sertaneja, necessidades
sertanejas, estradas férreas (Great Western), a cachoeira de Paulo
Affonso, dívida externa brasileira, petróleo alagoano e o cangaço.
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O Correio da Pedra também reproduzia notícias inicialmente
publicadas por outros jornais, tais como O Globo, Correio do
Acre, Jornal de Alagoas, O Índio, A Vanguarda, Correio da Manhã,
Jornal do Commercio, O Paíz, Jornal de Maceió, O Luctador, O
Norte, Diário de Pernambuco e Jornal de Caruaru. Para o
governador Renan Filho, a memória jornalística do Sertão
alagoano no início do século passado estará ao alcance de
pesquisadores, historiadores, estudantes, educadores e do
público em geral.
 
“Sinto imensa alegria e orgulho por ter a oportunidade de
apresentar a Alagoas e ao país esta preciosidade histórica: a

coleção do jornal Correio da Pedra, idealizado por Delmiro Gouveia. Esta edição especial, que marca o centenário
da morte do grande empreendedor, simbolicamente passa a fazer parte do acervo”, citou o governador.
 
A publicação sairá em quatro volumes (formato box), sob a responsabilidade da Imprensa O cial Graciliano
Ramos, e será distribuída com as instituições de pesquisa, universidades, bibliotecas e outras instituições
educacionais.
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Vocal PRISMA BRASIL se apresenta em Paulo Afonso, no dia

16 de julho
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Motociclista de Delmiro Gouveia morre em acidente com
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Afonso

Lúcio Vieira Lima retorna a Paulo Afonso, fala de recomeço e

diz que MDB fará o futuro prefeito (Fotos)

Colisão frontal entre carros na BR-423 deixa oito feridos,

quatro são de Paulo Afonso; veja nomes
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Flávio Leandro destaca resgate histórico com lançamento da coletânea do Correio da
Pedra

Márcio Ferreira

Compartilhe: Facebook Twitter

Quarta, 06 Junho 2018 12:57

CORREIO DA PEDRA

Música e cultura sertaneja
dão brilho a lançamento de
coletânea
Cantor Flávio Leandro fala sobre referências e
conexões com o povo alagoano

Texto de Géssika Costa 

 

O cantor e compositor pernambucano Flávio Leandro esteve
presente, na noite dessa terça-feira (5),  durante a solenidade
de lançamento do Jornal Correio da Pedra, que circulou
durante a 1ª República entre 1918 e 1930, na Vila da Pedra,
em Delmiro Gouveia. 

 

Abrilhantando o evento, o representante da música
nordestina apresentou seus grandes sucessos ao público que
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compareceu à sede do Instituto Histórico e Geográ�co de
Alagoas (IHGAL), no bairro do Jaraguá, em Maceió.

 

“Eu  me senti prestigiado por ter participado desse momento
que o Estado de Alagoas passa a proporcionar. Acredito que é
um resgate histórico ao Correio da Pedra, além de
reconhecer o trabalho do professor Edvaldo Nascimento e da
antropóloga Luitigarde Oliveira”, contou.

 

O cantor ressaltou que esteve outras vezes ao Estado e que
tem grandes referências nos artistas locais.

 

“Alagoas só inspira com pessoas como Djavan, Hermeto
Pascoal, Jacinto Silva e Eliezer Setton. Acredito que estabeleci
uma nova conexão com os alagoanos e tenho a certeza
absoluta que muitas portas serão abertas para participar de
outros momentos importantes”, projeta.

 

Lançamento do Jornal Correio da Pedra

Administrações públicas, ferrovias, a seca e o cangaço eram
os principais assuntos retratados nas páginas amareladas do
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jornal Correio da Pedra, que circulou durante a 1° República
entre 1918 e 1930, na Vila da Pedra em Delmiro Gouveia.
Preservado pelo Instituto Histórico e Geográ�co de Alagoas
(IHGAL), a coleção do jornal foi organizada pelas mãos do
professor Edvaldo Nascimento e da antropóloga Luitgarde
Oliveira.

 

A obra foi lançada durante solenidade realizada na noite de
terça-feira, na sede do IHGAL, e reuniu escritores, jornalistas,
historiadores, dentre outros convidados.
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   4 de junho de 2018   

Um século depois, o Correio da Pedra está de volta em “alto estilo”
   Edivaldo  Júnior  │  │     16:43  │   1

Esse é um achado do fundo do baú – literalmente. Delmiro Gouveia, o “desbravador”, tem entre seus feitos a abertura de mais de
500 km de estradas nos sertões de Alagoas e Pernambuco, a primeira hidrelétrica do Nordeste – Angiquinhos -, o pioneirismo na
irrigação, a indústria têxtil… A lista é extensa.

Mas até hoje quem vai a Vila da Pedra ouve histórias ao mesmo tempo do forte temperamento e uma visão cultural e social à
frente do seu tempo. Delmiro Gouveia teria levado para a povoação que aos depois ganharia seu nome, teatros, escolas, água
enganada e até o projeto de um jornal, coisas que eram escassas até na capital das Alagoas, Maceió, naqueles tempos.

De fato, uma equipe de pesquisadores liderada pelo professor e historiador Edvaldo Nascimento conseguiu comprovar que
Delmiro Gouveia idealizou o Correio da Pedra. O jornal no entanto só começou a circular poucos meses depois da sua morte (ele
foi assassinado em 10 outubro de 2017), em 2018.

Agora, o jornal semanário que circulou por cerca de 12 anos, está de volta. E em alto estilo. A coleção do Correio da Pedra, em
fac-símile e edição limitada, será lançada sob a batuta de Ênio Lins, pela Secretaria de Comunicação do Estado nesta terça-feira,
5 de junho, ás 19h, no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas.

O semanário circulou de 1918 a 1930, na região de Delmiro Gouveia. A organização da coleção é do professor Edvaldo
Nascimento e da antropóloga Luitigarde Cavalcanti Barros.

Edvaldo Nascimento adianta que o Correio da Pedra é um achado – literalmente. “Conseguimos recuperar mais de 70% de todas
as edições. É um dos poucos registros históricos que existem sobre fatos revelantes que aconteceram não apenas no sertão de
Alagoas, mas também em todo o Estado. Era um jornal feito com a lavra de grandes pensadores da época”, explica.

Compartilhe isso:
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A área de comentários visa promover um debate sobre o assunto tratado na matéria. Comentários com tons ofensivos, preconceituosos
e que que firam a ética e a moral não serão liberados.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião do blogueiro.

http://edivaldojunior.blogsdagazetaweb.com/2018/06/04/um-seculo-depois
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Por favor, corrigi as datas do seguinte paragrafo: jornal no entanto só começou a circular poucos meses depois da sua morte (ele foi

assassinado em 10 outubro de 2017), em 2018.

Atenção!
6 de junho de 2018 at 09:03
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DESTAQUE / NOTÍCIAS

Fapeal e Imprensa
Oficial lançam,
nesta 5ª, oito livros
da Coleção
Bicentenário
Alagoano
BY VILMA NAÍSIA XAVIER · 11 DE DEZEMBRO

DE 2018

Lançamento será no
Complexo Cultural
Teatro Deodoro; obras
resgatam pesquisas
sobre o estado e
concluem a coleção, que
têm 20 livros
 

A Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Alagoas (Fapeal) e a
Imprensa Oficial Graciliano Ramos vão
lançar, nesta quinta-feira (13), mais oito
livros da Coleção Alagoas Bicentenário.
O evento acontece no Complexo
Cultural Teatro Deodoro, às 19h.

REDES SOCIAIS

Notícias

Governo de Alagoas apoia
pesquisa da Ufal contra o
Trabalho Infantil
28 DEZ, 2018

Imprensa Oficial e Fapeal
lançam oito livros da
Coleção Alagoas
Bicentenário
17 DEZ, 2018

Com apoio da Fapeal,
comunicadores conquistam
prêmio alagoano de
Jornalismo Científico
14 DEZ, 2018

Fapeal e Imprensa Oficial
lançam, nesta 5ª, oito livros
da Coleção Bicentenário
Alagoano
11 DEZ, 2018

PRÓXIMO

Com apoio da Fapeal, comunicadores
conquistam prêmio alagoano de

Jornalismo Científico



ANTERIOR

Investimento de R$ 2,5 mi da Fapeal
em eventos científicos incrementou

turismo em AL
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Com os lançamentos, a Fapeal e a
Imprensa Oficial concluem a coleção,
que resgata trabalhos científicos
selecionados que contribuem para uma
melhor compreensão do Estado em
seus dois séculos de emancipação
política, a partir de diversas áreas do
conhecimento.

Ao todo, 20 títulos foram
criteriosamente escolhidos para
publicação, por um time de pareceristas
de Alagoas e de outros estados. Deles,
cinco foram lançados em dezembro de
2017; sete, em julho de 2018 e os oito
restantes virão a público nesta quinta-
feira.

Os volumes abordam temas variados,
como economia, urbanização,
desenvolvimento, história, arquitetura,
cartografia, seca, comunidades
pesqueiras e a vivência de minorias.

Livros

 Ábia Marpin – Luzes para uma face no
escuro: a emergência de uma rede afro-
alagoana

Dhiego Medeiros – Financeirização do
território e circuitos da economia urbana
em Alagoas

Dionarí Santos – Maricultura no
Desenvolvimento Local: desafios e
oportunidades para a comunidade
pesqueira da Paleteia, no município de
Barra de São Miguel – Alagoas

Edna Telma – A conformação da
geografia escolar na província das



Alagoas oitocentista (1844:1890)

José Cícero Correia – Trabalho, Seca e
Capital: da construção da ferrovia Paulo
Afonso à fábrica de linhas de Pedra
(1878-1914)

Luiz Felipe Brandão – O Estado e o
Mercado no processo de produção do
espaço e do planejamento em Alagoas

Rachel Rocha – Solitários no Paraíso:
produção cultural e expressões de
isolamento em Maceió

Vanine Borges – Expressões
arquitetônicas de modernidade em
Maceió: uma perspectiva de
preservação

Serviço

Lançamento de livros da Coleção
Alagoas Bicentenário

Data: 13 de Dezembro

Local: Complexo Cultural Teatro
Deodoro

Horário: 19h







Tags:  Imprensa Oficial Graciliano Ramos
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Imprensa Oficial e
Fapeal lançam oito
livros da Coleção
Alagoas
Bicentenário
BY ASCOM FAPEAL · 17 DE DEZEMBRO DE 2018

Reprodução. Publicado originalmente 

em http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/not

icia/item/28285-imprensa-oficial-e-fapeal-

lancam-oito-livros-da-colecao-alagoas-

bicentenario

Obras resgatam pesquisas
sobre o Estado de Alagoas
e concluem a coleção,
composta por 20 livros
 Por Myllena Diniz / Ascom Imprensa
Oficial

 

A Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Alagoas (Fapeal) e a
Imprensa Oficial Graciliano Ramos
lançaram, nesta quinta-feira (13), oito
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comunicadores conquistam
prêmio alagoano de
Jornalismo Científico
14 DEZ, 2018

Fapeal e Imprensa Oficial
lançam, nesta 5ª, oito livros
da Coleção Bicentenário
Alagoano
11 DEZ, 2018

PRÓXIMO

Governo de Alagoas apoia pesquisa
da Ufal contra o Trabalho Infantil



ANTERIOR

Com apoio da Fapeal, comunicadores
conquistam prêmio alagoano de

Jornalismo Científico



      Institucional Acesso à Informação Ouvidoria Área do Pesquisador Serviços Sala de Imprensa
Contatos





Complexo Cultural Teatro Deodoro

livros da Coleção Alagoas Bicentenário,
no Complexo Cultural do Teatro
Deodoro. Com o lançamento, o
Governo de Alagoas conclui a coleção,
composta por 20 obras.

As publicações resgatam trabalhos
científicos selecionados com o intuito de
ampliar a compreensão do Estado, ao
longo de duzentos anos de
emancipação política, a partir de
diversas áreas do conhecimento. Todas
foram escolhidas, criteriosamente, por
equipe de pareceristas de Alagoas e de
outros estados.

O diretor-presidente da Imprensa Oficial
Graciliano Ramos, Dagoberto Omena,
destacou o legado deixado pela
Coleção do Bicentenário para os
próximos anos. “A editora oficial
também possui a missão de guardar a
memória do nosso Estado, não só por
meio dos atos públicos impressos no
Diário, mas por meio de obras de
grande relevância. Por isso, temos
orgulho de participar desse projeto, que
será arquivado no Instituto Histórico e
Geográfico de Alagoas e no Arquivo
Público, pela importância que tem.
Quando o Estado completar 300 anos



de emancipação, essas obras –
selecionadas de forma pública,
democrática e transparente – serão as
fontes de pesquisa”, destacou.

De acordo com o diretor-presidente da
Fapeal, Fábio Guedes, a coleção reúne
publicações científicas de excelência
que tratam da temática Alagoas, a partir
de diversos segmentos.

“Nesta nobre parceria da Fundação com
a Imprensa Oficial, colocamos à
disposição da sociedade alagoana
teses e dissertações que estavam em
nossos arquivos, além de trabalhos
publicados fora do Estado, em
programas de formação de Mestrado e
Doutorado de alta qualidade, que
versam sobre Alagoas. Então, hoje, o
alagoano tem à sua disposição um
material de qualidade, que, em
comemoração ao bicentenário, está
disponível para ser consultado e
explorado”, ressaltou Fábio Guedes.

Sob a coordenação da professora
Rosaline Mota, da Universidade Federal
de Alagoas, o projeto englobou
temáticas variadas, como economia,
urbanização, desenvolvimento, história,
arquitetura, cartografia, seca,
comunidades pesqueiras e vivência de
minorias.

A coordenadora explicou o grande
diferencial dos trabalhos selecionados
para compor a Coleção Alagoas
Bicentenário: “A temporalidade das
obras não obedece a uma questão
cronológica. Elas estão inseridas no



trabalho pela representatividade
temporal que tiveram e pelo intervalo de
que tratam. Temos obras belíssimas, de
riqueza cultural e científica muito
grande. Foi uma bela parceria da
Fapeal e da Imprensa Oficial”, avaliou
Rosaline Mota.

Entre os pesquisadores contemplados,
está a professora Rachel Rocha, autora
de “Solitários no paraíso”, fruto da tese
do doutorado realizado na França,
sobre a cultura alagoana. Para ela, a
coleção reflete um compromisso com a
divulgação científica em Alagoas. “É
muito gratificante ver a união de dois
órgãos do Governo do Estado em busca
de um propósito tão relevante, que é
fazer escoar a produção de várias
gerações”, destacou.

Livros

Ábia Marpin – Luzes para uma face no
escuro: a emergência de uma rede afro-
alagoana

Dhiego Medeiros – Financeirização do
território e circuitos da economia urbana
em Alagoas

Dionarí Santos – Maricultura no
Desenvolvimento Local: desafios e
oportunidades para a comunidade
pesqueira da Palateia, no município de
Barra de São Miguel – Alagoas

Edna Telma – A conformação da
geografia escolar na província das
Alagoas oitocentista (1844:1890)



José Cícero Correia – Trabalho, Seca e
Capital: da construção da ferrovia Paulo
Afonso à fábrica de linhas de Pedra
(1878-1914)

Luiz Felipe Brandão – O Estado e o
Mercado no processo de produção do
espaço e do planejamento em Alagoas

Rachel Rocha – Solitários no Paraíso:
produção cultural e expressões de
isolamento em Maceió

Vanine Borges – Expressões
arquitetônicas de modernidade em
Maceió: uma perspectiva de
preservação
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Arquivo Público chega aos 57 anos com programação especial a
partir desta terça (18)

 TWITTER
0

Compartilhar

Com o tema “Um arquivo vivo e aberto ao público”, o Arquivo Público de Alagoas (APA) - órgão pertencente ao
Gabinete Civil - inicia as comemorações de seus 57 anos de existência a partir desta terça-feira (18), às 16h, com o já
tradicional Chá de Memória.

A programação de aniversário se estenderá até o dia 21 deste mês, na sede do APA, à Rua Sá e Albuquerque, no
bairro de Jaraguá, em Maceió.

A semana comemorativa aos 57 anos de fundação do Arquivo Público é uma forma de apresentar à sociedade as
ações implementadas que vêm dando certo, a exemplo do Projeto Chá de Memória, que chega à sua 28ª edição,
sempre atraindo um número significativo de intelectuais, estudantes e profissionais de várias áreas.

"Neste Chá de Memória Especial ocorrerá o lançamento do catálogo de um dos acervos fotográficos mais valiosos
com as imagens do fotógrafo Luiz Lavenére, cujos negativos em vidro são únicos e pertencem ao Arquivo Público,
agora, disponíveis para os alagoanos. Outra atração será o lançamento das monografias premiadas no I Concurso de
Monografias do Gabinete Civil e Arquivo Público, como fomento à pesquisa na instituição, e a reinauguração da
galeria dos governadores desde a província", anuncia a superintendentente do Arquivo, Wilma Nóbrega.

Ainda na programação da Semana Comemorativa dos 57 anos, no dia 19, quarta-feira, será ofertada oficina de
preservação, conservação e pequenos reparos de acervos bibliográficos e arquivísticos, com vagas limitadas.

Já nos dias 20 e 21, ocorrem as visitas guiadas e palestra com o professor-doutor Edvânio Duarte, do Curso de
Biblioteconomia da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), que, junto à superintendente Wilma Nóbrega, abordará o
tema "Arquivos e Bibliotecas, equipamentos culturais indispensáveis para a formação do cidadão consciente".

Vinculação ao Gabinete Civil trouxe reconhecimento

Para a superintendente Wilma Nóbrega, comemorar 57 anos de fundação do Arquivo Público de Alagoas é uma grata
satisfação, principalmente depois que o Gabinete Civil o abrigou desde junho de 2008, quando passou a vivenciar
uma nova etapa de reconhecimento pela relevância de seu acervo histórico e de melhores condições de infraestrutura
e trabalho.

"A partir de sua vinculação ao Gabinete Civil, o Arquivo Público de Alagoas passou a vivenciar uma nova realidade,
não só como órgão central do Sistema Estadual de Arquivos, com a finalidade de implementar a política de gestão
documental e por meio do recolhimento, do tratamento técnico, da preservação e da divulgação do patrimônio





documental do governo, mas, também, como fiel depositário de um acervo que retrata a história do Estado e pela
otimização das ações e processos proporcionados pelo Gabinete Civil", ressalta a superintendente.

"Estamos comemorando não só a data de sua fundação, mas, especialmente, as conquistas dos últimos quatro anos
com a integração de entidades públicas e privadas, a ampliação do número de pesquisadores, a implantação de
arquivos públicos nos municípios alagoanos, fomento à pesquisa de jovens estudantes e a implementação de uma
política permanente de conservação, preservação e restauro de seu acervo", completa Wilma.

Secretários exaltam importância do acervo 

O secretário executivo de Integração Política e Social do Gabiniete Civil, Adrualdo Catão, também ressalta a
importância do APA para a proximidade da população, como mais um instrumento de resgate da memória do próprio
alagoano. 

“Os 57 anos desse importante equipamento e espaço de pesquisa, cuja missão é preservar, resguardar e conservar a
memória administrativa de Alagoas, representam motivo de muita alegria para todo o povo alagoano. Além de ser um
equipamento de preservação da memória, o Arquivo Público aproxima o cidadão da sua história”, destaca o
secretário. 

Já o secretário de Estado da Comunicação, Enio Lins, ressalta o pioneirismo e a continuidade incessante de melhorar
por parte dos gestores do APA. "É uma história de contribuição à inteligência alagoana. É bom destacar que é uma
das instituições públicas locais mais jovens. É um equipamento criado para guardar a memória governamental". 

E acrescenta: "Devemos relembrar, nesta comemoração, o historiador Moacir de Medeiros Santana, que criou o
Arquivo Público e recuperou documentos que estavam relegados a segundo plano, ao vislumbrar a memória do
serviço público de Alagoas. Ele organizou e enfrentou sozinho a situação de não ter um endereço próprio", relembra
Lins.

"Mas devemos ressaltar também que, durante os últimos três anos e meio, o Arquivo Público avançou no sentido
tecnológico e abertura da pesquisa no comando do Gabinete Civil, e que teve um avanço imenso na gestão do ex-
secretário Fábio Farias e a dedicação incessante da superintendente Wilma Nóbrega", completou.

O evento tem como parceiros a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (Fapeal), a Universidade
Federal de Alagoas (Ufal) e Universidade Estadual de Alagoas (Uneal), além de contar com o apoio das secretarias
de Estado da Cultura (Secult) e da Comunicação (Secom). 

por Agência Alagoas
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Com o tema “Um arquivo vivo e aberto ao público”, o
Arquivo Público de Alagoas (APA) - órgão pertencente ao
Gabinete Civil - inicia as comemorações de seus 57 anos de
existência a partir desta terça-feira (18), às 16h, com o já
tradicional Chá de Memória.

A programação de aniversário se estenderá até o dia 21
deste mês, na sede do APA, à Rua Sá e Albuquerque, no
bairro de Jaraguá, em Maceió.

A semana comemorativa aos 57 anos de fundação do
Arquivo Público é uma forma de apresentar à sociedade as
ações implementadas que vêm dando certo, a exemplo do
Projeto Chá de Memória, que chega à sua 28ª edição,
sempre atraindo um número signi�cativo de intelectuais,
estudantes e pro�ssionais de várias áreas.

"Neste Chá de Memória Especial ocorrerá o lançamento do
catálogo de um dos acervos fotográ�cos mais valiosos com
as imagens do fotógrafo Luiz Lavenére, cujos negativos em
vidro são únicos e pertencem ao Arquivo Público, agora,
disponíveis para os alagoanos. Outra atração será o
lançamento das monogra�as premiadas no I Concurso de
Monogra�as do Gabinete Civil e Arquivo Público, como
fomento à pesquisa na instituição, e a reinauguração da
galeria dos governadores desde a província", anuncia a
superintendentente do Arquivo, Wilma Nóbrega.

Ainda na programação da Semana Comemorativa dos 57
anos, no dia 19, quarta-feira, será ofertada o�cina de
preservação, conservação  e pequenos reparos de acervos
bibliográ�cos e arquivísticos, com vagas limitadas.

Já nos dias 20 e 21, ocorrem as visitas guiadas e palestra
com o professor-doutor Edvânio Duarte, do Curso de
Biblioteconomia da Universidade Federal de Alagoas (Ufal),
que, junto à superintendente Wilma Nóbrega, abordará o
tema "Arquivos e Bibliotecas, equipamentos culturais
indispensáveis para a formação do cidadão consciente". 
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AGENDE-SE NEGÓCIOS VIDA IDEIAS VÍDEOS 

Maceió há quase 100 anos: livro revela
um dos mais importantes acervos
fotográficos de Alagoas
Publicado em 28 de Dezembro de 2018

por Rodrigo Cavalcante

Como era a fisionomia das ruas, praças, casas, becos, igrejas, lojas e da orla de Maceió
nas primeiras décadas do século passado?  

Quem quiser conferir imagens detalhadas da capital alagoana no início do século 20 conta
agora com um guia precioso.

O Arquivo Público Alagoano, em parceria com a Imprensa Oficial, acaba de publicar o
livro Olhares de Maceió por Luiz Lavenére (Gian Carlo de Melo Silva e Wilma Maria
Nóbrega Lima), com mais de 150 imagens de um dos mais importantes acervos
fotográficos do Estado.

O livro, com tiragem inicial limitada a 500 exemplares (que serão vendidos por R$ 110 no
próprio Arquivo Público ou no site Quilombola), traz uma seleção de fotografias de Luiz
Lavenère Wanderley (1868 - 1966), jornalista, funcionário dos telégrafos, pesquisador,
musicista e um dos fotógrafos amadores mais importantes do Estado.

Amador, no caso, apenas pelo fato de não viver profissionalmente da fotografia.

Desde que, ainda criança, deparou-se com a câmara fotográfica e o material de
laboratório pertencentes ao seu pai (Stanislau Wanderley, fotógrafo amador), Lavenère se
apaixonou pelo universo da fotografia e decidiu clicar imagens da cidade (algumas usadas
como cartões postais, impressos pela Livraria Fonseca) e outras que permaneceram na
sua coleção particular.
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Sorte dos alagoanos.

Com a aquisição dos negativos de Lavenère na década de 1960 pelo Arquivo Público,
dirigido então pelo pesquisador Moacir Medeiros de Santana (cujo artigo pioneiro sobre a
história da fotografia em Alagoas é reproduzido no livro), a coleção permaneceu
armazenada por décadas (sem maiores cuidados) na instituição. Até que, nos últimos
anos, pesquisadores como a professora de Arquitetura da Ufal Maria de Fátima Campello
começaram a estudar e resgatar a importância do acervo, dando início ao trabalho de
digitalização das imagens até então pouco divulgadas.

Entre essas imagens, é possível ver a orla da Pajuçara num tempo em que ainda não
passava de uma vila de pescadores, antigos edifícios já demolidos como o do Teatro
Polytheama, o traçado urbano da Avenida da Paz, as obras de construção e reformas de
praças como a Deodoro e Floriano Peixoto (Na Praça dos Martírios), hotéis e lojas
comerciais no Centro, além de procissões, festas e eventos curiosos como o provável
primeiro pouso de um avião na areia da Praia da Avenida.

Apesar das fotos no livro não serem acompanhadas de legendas consistentes com
estimativas de data e outros dados sobre as imagens (o que pode e deve ser incluído em
uma próxima edição), trata-se de uma verdadeira viagem no tempo que revela apenas
uma pequena mostra de tesouros até então esquecidos no Arquivo Público do Estado.

“O lançamento faz parte do esforço que temos feito nos últimos anos de trazer à luz
algumas das joias do nosso acervo”, diz a atual superintendente do Arquivo Público,
Wilma Maria Nóbrega. “Com o apoio do governo e de instituições parceiras como a
Fapeal, pretendemos continuar esse trabalho de pesquisa e publicação de documentos
importantes que resgatam a nossa história”.

 

Pajuçara

Avenida da Paz



Teatro Polytheama

Praça Deodoro 



Estação da Great Western

Praça Floriano Peixoto em obras (em frente ao Palácio) 



Avião pousando na Praia da Avenida



O fotógrafo Luiz Lavenére
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Por: Diana Monteiro - jornalista - 18/12/2018 às 08h49 - Atualizado em
18/12/2018 às 12h10

Arte de divulgação

Pela passagem dos 57 anos de fundação do Arquivo Público de

Alagoas (APA) começam nesta terça-feira (18) e se estendem até o dia

21 as comemorações alusivas à data, contempladas no conhecido

evento Chá de Memória. A programação na terça-feira, (18), a partir das   



16h, será marcada pelo lançamento de três livros na sede do Arquivo,

localizada na Rua Sá e Albuquerque, bairro de Jaraguá.

Olhares de Maceió por Luiz Lavenére é uma obra que teve imagens

organizadas pelo professor Gian Carlo, do curso de História da Ufal e a

superintendente do Arquivo Público, Wilma Nóbrega. “As fotos,

reveladas a partir dos negativos em vidro foram tiradas por Lavenére

em suas andanças por Maceió. São imagens em sua maioria inéditas e

raras que mostram um pouco do cotidiano maceioense. São mais de

200 fotografias, além de um artigo escrito pelo próprio Lavenére que

estamos trazendo novamente para o público”, frisou o docente,

também orientador da pesquisa de Wellington Gomes.

O trabalho do ex-aluno da graduação e do mestrado em História da

Ufal obteve a segunda colocação no 1º Concurso de Monografia do

APA e resultou no livro A busca de um novo destino. O lançamento

também será nesta terça-feira, assim como o da obra intitulada Estudo

sobre a construção da paisagem das praças, de Myllena Azevedo. Ela

é vencedora do 1º Concurso de Monografia do Arquivo Público de

Alagoas, graduada e mestre em Arquitetura também pela instituição

alagoana. 

Contextualizado no tema comemorativo Um Arquivo vivo e aberto ao

público, a programação prossegue na quarta-feira (19) com oficina de

preservação, conservação e pequenos reparos de acervos

bibliográficos e arquivísticos. Nos dias 20 e 21 estão definidas visitas

guiadas e palestra com o professor Edvânio Duarte, do curso de

Biblioteconomia da Universidade Federal de Alagoas. Ele e Wilma

Nóbrega, falarão sobre o tema Arquivos e Bibliotecas - equipamentos

culturais indispensáveis para a formação do cidadão consciente.

A semana comemorativa aos 57 anos de fundação do Arquivo Público

reforça a positividade de um trabalho realizado em parceria, a exemplo

do prestigiado Projeto Chá de Memória, que está na 28ª edição e

sempre desperta a participação de variados segmentos sociais. 
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