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Um pedido
de proteção
para a folia

Olinda
tem 98
prédios
em risco

Tradicional cerimônia Águas de Oxalá emocionou
olindenses e visitantes com lavagem das ladeiras
do Sítio Histórico e escadaria da Igreja do Bonﬁm
ROSÁLIA VASCONCELOS
Rosalia.vasconcelos@diariodepernambuco.com.br

O

linda se vestiu de branco ontem para pedir paz
e proteção aos orixás no
carnaval 2020. A 37ª edição do
Águas de Oxalá foi marcada
pela famosa lavagem das ladeiras do Sítio Histórico e da
escadaria da Igreja do Bonfim.
A festa deste ano trouxe duas
novidades. A primeira foi a
participação do grupo feminino Voz Nagô, que abriu a celebração com louvações a orixalá. A outra foi a participação do padre dom André dos
Santos, da Igreja do Bonfim,
que deu abençoou em oração
a festa e os carnavalescos e pediu respeito, tolerância e
união entre as diferentes religiões. Um dos homenageados foi o pai de santo Tata Raminho de Oxossi, que puxou
diversos cânticos durante a
benção dos orixás.
“Estamos aqui reunidos neste dia festivo para comemo-

rar a prática da fraternidade
entre todas as religiões e todas as pessoas, independentemente de seu credo, condição
social e sua cor. Quem tem
preconceito não pertence a
Deus”, ressaltou o padre, finalizando a benção com uma
oração, acompanhada pelos
presentes. Para Preta Ana,
uma das sete integrantes do
grupo Voz Nagô, cada cântico
entoado durante o Águas de
Oxalá foi um pedido de paz,
proteção e saúde para todos.
“É a primeira vez que participamos da lavagem e é um privilégio. Para quem faz música negra, africana, é um evento tradicional para celebrar
nossa religião”, disse.
Mais de 40 terreiros do Recife e região metropolitana estiveram presentes. Um dos representantes do Quilombo Cultural Malunguinho, Alexandre L’Omi Lodó, explicou que
o Águas de Oxalá abre o calendário oficial do povo de terrei-

ro no Carnaval. “Essa cerimônia é uma espécie de Réveillon para nosso povo. É importante destacar que o carnaval
é uma festa que genuinamente começou dentro dos terreiros e suas manifestações são
todas de raiz africana, como
o maracatu, o afoxé, os bois,
as La Ursas. E Oxalá é o grande pai da nossa religião. Para
ele, fazemos essa procissão,
porque ele é o orixá da paz. E
esse é o objetivo da festa: pedir paz para o mundo”, destacou Alexandre.
Após as primeiras louvações,
o típico som dos trombones
anunciaram a chegada do pai
Raminho Oxossi, que puxou
os cânticos acompanhado do
grupo de percussão de Olinda

Ara Ode. Nesse momento, diversos pais de santos jogaram
arroz, água de cheiro e flores
nos carnavalescos, que representa a benção de Oxalá. A multidão acompanhou com palmas os louvores enquanto era
benzida. “Os carnavalescos precisam de axé”, disse um dos
organizadores do evento, Silvio Botelho.
O arroz branco é uma das
comidas oferecidas a Oxalá,
orixá associado à criação do
mundo e da espécie humana.
“E a água tem a função de renovar os ciclos, remete à fecundidade e representa a evolução da vida. Tanto que nós
somos gestados dentro de
uma bolsa d’água”, explicou
Silvio Botelho.

Cerca de 40 terreiros
participaram do
encontro, que também
teve a presença da
Igreja Católica

“Eu sou cristã,
frequentadora da
Igreja Batista, mas
não deixo de estar em
contato com minha
ancestralidade.
Essa festa é muito
parecida com a
lavagem do Bonfim,
em Salvador”
Gabriela Silva de Jesus,
turista baiana

Pitombeira atrai multidão ao 1º ensaio do ano
No primeiro ensaio carnavalesco de 2020, a Pitombeira
dos Quatro Cantos atraiu uma
multidão pessoas às ladeiras
do Sítio Histórico de Olinda
ontem. Nem mesmo a sensação térmica de 32 graus impediu que os foliões se reunissem desde as 13h30 em frente à sede do bloco - há 46 anos
localizada na Rua 27 de Janeiro - quando a Orquestra Mistura Fina, com 28 músicos, começou a entoar hinos da Festa de Momo.
Já no fim da tarde, 26 pas-

sistas de frevo se juntaram à
multidão para o cortejo que
seguiu pelas ruas Prudentes
de Morais, Bernardo Vieira de
Melo e São Bento.
Não dá para saber se “a turma da Pitombeira na cachaça
é a maior”, mas é uma das troças que mais reúne foliões fiéis.
A vendedora Alcinete Tomaz,
50, se vestiu a caráter, em paetê furta-cor, combinando com
a sua sombrinha de frevo, era
uma das mais animadas. “Eu
amo esse bloco. Já acompanho
há uns 30 anos e quando che-

DESABAMENTO

ga setembro, já tenho endereço certo nas tardes de domingos. A orquestra é sempre muito boa e nessa sede me sinto
acolhida”, confessou.
A gastrônoma Ana Soares,
47 anos, estava vestida de caboclo de lança, segundo ela,
uma de suas fantasias clássicas e obrigatórias do carnaval. “Nas prévias, gosto de me
fantasiar, como durante o carnaval. Sem fantasia, para
mim, não tem graça, porque
o importante é a brincadeira
da festa”, contou Ana.
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Orquestra entoou principais hinos carnavalescos

Levantamento da Prefeitura de Olinda contabilizou
98 imóveis em risco de desabamento na cidade. Um
deles, o Edifício Verbena,
em Casa Caiada, foi objeto
de recomendação de desocupação imediata emitida
pelo Ministério Público de
Pernambuco, na semana
passada, já que está com sua
estrutura condenada desde
2001. Na sexta-feira, uma
reunião na Procuradoria
Geral de Olinda definiu que
será solicitado apoio da Polícia Militar para resguardar a segurança de agentes
da prefeitura no cadastramento e notificação das 24
famílias que ocupam o local irregularmente.
A data dependerá da disponibilidade da PM. “As famílias cadastradas passarão por análise de perfil para identificar se entrarão
na lista de espera para receber o auxílio-moradia”,
informou a Prefeitura de
Olinda, por nota.
O município explica que
atualmente 1.376 famílias
recebem auxílio moradia.
“Aquelas famílias que desejarem sair espontaneamente de imóveis interditados
poderão contar com o apoio
da Defesa Civil para o transporte dos móveis e eletros.
No tocante à demolição, a
gestão deverá acionar a Caixa Seguradora, responsável
legal pela grande maioria
dos imóveis em questão, ou
outra gestora pertinente”,
acrescenta o comunicado.
Em Rio Doce, dois blocos
interditados também foram
invadidos por populares. Os
moradores foram notificados sobre a necessidade de
desocupação. Além do perigo de colapso, existe nível
elevado de risco de incêndio por gerado por gambiarras”, diz a prefeitura.
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