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Renan afirma que Virada Cultural veio para ficar

Governador prestigia festa em homenagem ao bicentenário; em dois dias, evento recebe cerca de 100 mil pessoas em Jaraguá

“A

Virada
Cultural
veio para ficar!” A
afirmação é do governador Renan Filho, ao se
referir ao evento realizado no
sábado (16) e domingo (17)
pela Secretaria de Estado da
Cultura (Secult), no bairro
do Jaraguá, em Maceió, para
celebrar os 200 anos de Alagoas. Ele prestigiou a festa
que reuniu cerca de 50 mil
pessoas por noite.
Renan Filho garantiu que
a Virada Cultural será um
evento permanente, promovido pelo Governo do Estado.
Nesta primeira edição, mais
de cem atrações se apresentaram em sete polos montados no bairro do Jaraguá.
“Eu observei que a Virada
Cultural é um grande sucesso, um evento lindo que reúne as melhores e genuínas
tradições culturais de Alagoas. A Virada Cultural veio
para ficar. A gente tem que
fazer a Virada Cultural todos
os anos, porque o povo adora
e as pessoas estão felizes,
pois resgata a nossa autoes-

tima, apresenta as nossas
virtudes na música erudita,
na arte popular, no artesanato, na moda, na culinária”,
declarou Renan Filho.
No domingo (17), o governador iniciou a visita à Virada Cultural prestigiando
o polo de Música de Câmara
instalada no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), onde
assistiu às apresentações
do Coro Prisma de Maceió
e do Quarteto de Clarinetes
da Manguaba, de Marechal
Deodoro.
O operador de processo petroquímico Durvian Gomes
Tavares Viana aprovou a
programação multicultural
do evento realizado em Jaraguá. “Foi perfeito, porque
abrange todo o tipo de público, toda a demanda. E o Estado estava precisando disso:
apoiar a cultura e desenvolvê
-la, porque há muita carência. Com um evento desses,
você consegue atingir todas
as classes, todos os gostos”,
avaliou Tavares, que esteve

no polo Música de Câmara,
no Iphan.
O maestro Gustavo Campos, do Coro Prisma de
Maceió, já participou das
diversas viradas culturais
promovidas em São Paulo
– “um movimento fantástico” – e confessou ter chegado a duvidar da capacidade
do alagoano de realizar um
evento desta magnitude.
“Quando eu soube que aqui
ia ter eu pensei: ‘Meu Deus
do céu, será que a gente consegue?’ E não é que a gente
conseguiu! Eu creio que tudo
ocorreu dentro dos conformes. Algumas falhas eventuais ocorreram, é verdade,
mas a gente perdoa porque é
a primeira execução. Tenho
certeza que, nos próximos
anos, se a gente tiver isso
como tradição, será muito
bom. O público em geral precisa conhecer essa miscelânea, essa diversidade de música e de arte em geral que
temos. Foi algo fenomenal,
estou felicíssimo”, declarou
Campos.
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Para celebrar 200 anos de Alagoas, Virada Cultural reuniu cerca de 50 mil pessoas por noite no fim de semana em Jaraguá

200 ANOS

Em comitiva, secretários
também prestigiam evento
Renan Filho foi à Virada Cultural acompanhado
pelos secretários de Desenvolvimento Econômico e
Turismo, Hélder Lima; da
Comunicação, Enio Lins; da
Infraestrutura, Humberto
Carvalho; do Planejamento,
Gestão e Patrimônio, Fabrício Marques; e do presidente
da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de Alagoas (Fapeal), Fábio Guedes.
Eles estiveram na Praça
Dois Leões, onde um palco
foi montado para as apresentações dos artistas alagoanos, dentre os quais,
Carlos Moura, que cantou
sucessos como Minha Sereia

e Rosa de Sol. Em seguida,
a comitiva prestigiou o estande gastronômico e de artesanato para depois seguir
ao polo central, no estacionamento do Jaraguá, onde
se apresentaram atrações a
exemplo do cantor e compositor Dorgival Dantas.
“Vamos manter a Virada Cultural. Não tem como
acabar com um evento como
esse. Esse ano, o Governo do
Estado fez o Carnaval com
o desfile do Pinto da Madrugada, fez o São João e
agora está fazendo a Virada
Cultural, ou seja, ficaram a
cargo do Governo as grandes
atrações culturais do ano”,
finalizou Renan Filho.
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Alagoas: 200 anos

O

Estado de Alagoas celebrou no último sábado, 16 de
setembro, 200 anos de Emancipação Política, histórias e
conquistas. Constantemente lembrado pelas paisagens
paradísiacas do litoral ao sertão; riqueza gastronômica; cidades
tombadas e territórios reconhecidos como patrimônios mundiais a
exemplo da Serra da Barriga onde se articulou o maior quilombo
de resistência e luta por liberdade tendo como grande líder negro
Zumbi dos Palmares. Infelizmente, também, é muitas vezes
hostilizado na grande mídia diante dos casos de corrupção e atuação dos representantes políticos; o analfabetismo; o caos nos
serviços públicos e os índices alarmantes de violência, especialmente, contra a juventude. Porém, o grande potencial deste Estado encontra-se no seu próprio povo, que é trabalhador, alegre
e acolhedor. E não podemos esquecer da diversidade cultural,
sendo detentor do maior número de manifestações folclóricas
com vários folguedos e danças; além dos ícones nacionais na
música, literatura, artes, esportes e nas áreas do conhecimento,
como: Graciliano Ramos, Aurélio Buarque de Holanda, Lêdo Ivo,
Théo Brandão, Djavan, Hermeto Pascoal, Nise da Silveira, Kaká
Diegues, Linda Mascarenhas, Marta Vieira da Silva, entre outros.
Desejamos uma nova Alagoas, com mais oportunidades, economia forte e justiça social. Para isso, é necessário conhecer mais
a nossa terra, valorizar as raízes e continuar lutando por políticas
públicas! Axé!

Palmares in loco
O Centro de Cultura e Estudos Étnicos Anajô realizou, no último
sábado (16), mais uma edição do projeto Palmares in Loco
na Serra da Barriga, município de União dos Palmares (AL).
Cerca de 50 pessoas participaram da visita ao Parque Memorial Quilombo dos Palmares, incluindo gestores, pesquisadores,
integrantes do grupo de Capoeira Muzenza de Porto de Pedras,
estudantes e duas sul africanas. Como parte do projeto, ocorreu
a apresentação dos espaços contemplativos e explanação da
história de resistência e luta do Quilombo dos Palmares e seus
heróis, da importância histórica e cultural para o povo negro.
Os participantes enfrentaram dificuldades no acesso devido às
precárias condições da estrada e a chuva.

Palmares in loco 2
(HELENA LUNA/CORTESIA)

O

projeto da instituição alagoana
é apresentado pelo coordenador de Formação e Pesquisa
do Anajô, Helcias Pereira (foto) e,
desta vez, contou com o registro da
equipe da TV Brasil, para o programa
“Caminhos da Reportagem” que
tem previsão para ser transmitido no
dia 23 de novembro e conta com a
parceria da Fundação Cultural Palmares (FCP/Ministério da Cultura). A
repórter escolhida para missão, foi a
jornalista Juliana Cézar Nunes (foto),
que também integra a Comissão de
Jornalistas pela Igualdade Racial em
Brasília (Cojira-DF) existente há dez
anos e é uma estudiosa sobre “mídia
étnica e racismo”. Em sua rede social,
a jornalista destacou a emoção de
conhecer o solo sagrado: “Viva Zumbi!
Viva Dandara! Sonho realizado.”

Conferências
Acontece hoje (19), no auditório do Instituto Federal de Alagoas
(IFAL) em Palmeira dos Índios, a Conferência Intermunicipal de Promoção da Igualdade Racial, que contemplará a Região Planalto do
Borborema, composta por quinze municípios: Belém, Cacimbinhas,
Chã Preta, Estrela de Alagoas, Igaci, Major Isidoro, Mar Vermelho,
Maribondo, Minador do Negrão, Palmeira dos Índios, Paulo Jacinto,
Pindoba, Quebrangulo, Tanque d’Arca e Viçosa. E na sexta-feira (22)
será a vez da Região Metropolitana, que reunirá representantes de
onze municípios: Barra de Santo Antônio, Barra de São Miguel, Coqueiro Seco, Maceió, Marechal Deodoro, Messias, Paripueira, Pilar,
Rio Largo, Santa Luzia do Norte e Satuba. Outras informações: (82)
3315-1791 / 99809-1015 / 99999-1301 / conepir.al@gmail.com.

A

população alagoana e turistas têm um importante local de
entretenimento e arte, o Complexo Cultural Teatro Deodoro,
que tem apresentado exposições surpreendentes. Nesse
momento, dois artistas, referências na fotografia alagoana, estão
apresentando seus trabalhos em exposições simultâneas: o repórter
fotográfico Ailton Cruz revela seu olhar sobre povos africanos em
“Angola: viajando com os olhos” e o antropólogo Siloé Amorim
expõe sua visão sobre tribos indígenas em “Memórias: narrativas
em preto e branco”. São mostras que trazem culturas distintas,
peculiares, mas dialogam ao trazer à tona traços de povos marcados pela luta e resistência. O público poderá conferir gratuitamente
até o 17 de outubro; de segunda a sábado, das 8h às 18h, exceto
às quartas quando o horário se estende até 20h, e, aos domingos e
feriados, das 14h às 17h. As visitas de grupos de escolas e instituições devem ser agendadas pelo email escolasditeal@gmail.com
ou por telefone (82) 98884-6885 e (82) 98819-5010.

1º Copenor
Entre os dias 24 e 27 de outubro acontecerá na Universidade
Federal do Maranhão (UFMA) o I Congresso de Pesquisadores/
as Negros/as do Nordeste – Copenor. O evento é organizado pelos
parceiros UFMA, Instituto Federal do Maranhão (IFMA), Universidade Estadual do Maranhão (Uema) e a Associação Brasileira de
Pesquisadores/as Negros/as – ABPN e discutirá o tema: “Presença
Negra no Nordeste para além dos tambores: Saberes Culturais e
Produção do Conhecimento”. As inscrições para o evento, com
apresentação de trabalhos foram prorrogadas até o dia 20 de setembro. Confira a programação completa no site: https://www.abpn.
org.br/ .

CURTAS
§ Chegamos à edição nº459 da Coluna Axé. Encaminhe suas
sugestões de eventos e ações étnicorraciais para o email cojira.al@
gmail.com. Acesse o nosso blog: http://cojira-al.blogspot.com.br/ .
§ A aula inaugural do curso Disseminadores de Cidadania
será na quinta-feira(21) às 19h, na unidade SENAC POÇO em
Maceió. É uma realização do Instituto Sílvio Vianna em parceria com a Universidade Federal de Alagoas (Ufal), que busca
capacitar membros da sociedade civil sobre o exercício do
controle social da gestão pública. As aulas serão às terças
e quintas-feiras no horário noturno, com carga horária de 30
horas e certificado de participação. Últimas vagas! Contato:
(82) 99969-8770.
§ Nos dias 28 e 29 de setembro acontecerá a Oficina de Modelagem de Negócios Criativos para Empreendimentos Culturais,
promovido pelo CENAFRO 2017. Podem participar artistas,
músicos, produtores, estudantes e entre outros interessados. Acesse: https://www.doity.com.br/gestaoculturalnapratica-20170821174347-20170903123128.
§ A Prefeitura de Maceió, por meio da Fundação Municipal
de Ação Cultural (FMAC), lançou o edital destinado à implantação da Rede Municipal de Pontos de Cultura. Trata-se de um
convênio firmado com o Ministério da Cultura que envolverá R$
900 mil no total; 15 instituições serão selecionadas e receberão
o valor de R$ 60 mil para desenvolverem atividades culturais
que complementarão a formação dos estudantes durante o período de um ano. A Rede Municipal de Pontos de Cultura será
implantada com o apoio da Secretaria Municipal de Educação
(Semed) e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).

