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Porto de Galinhas, Muro Alto, Maracaípe e Serrambi 

são algumas das praias que podem ilustrar os 

cartões-postais de Ipojuca, município próximo a 

Recife e cujas origens remontam às primeiras eta-

pas da colonização do território brasileiro. Nesta 

publicação, porém, apresentamos um retrato de 

Ipojuca que está distante do mar verde e das areias 

claras estampadas nas fotos de viagem.

Nos relatos de Josefa, Ivanildo, da Paz, dona Zezé, 

Nice, tia Aninha e tantos outros, abrem-se as por-

tas da zona rural, dos engenhos e de memórias 

que expressam tanto dificuldades quanto deter-

minação. Há lembranças da fome, das escolas sem 

infraestrutura e da maternidade precoce, mas há 

também a memória da diversão no rio Ipojuca, das 

conquistas proporcionadas pelo trabalho na usina 

de açúcar, do desenvolvimento do município que 

tinha salas de aula de taipa e hoje tem laborató-

rios de informática para os estudantes. 

Ouvir essas histórias foi possível em razão da par-

ceria entre o Museu da Pessoa, o Instituto Avisa 

Lá e as escolas locais. O trabalho possibilitou a 

realização de 15 entrevistas. No ano em que as di-

nâmicas de aula ainda estavam prejudicadas pelo 

contexto da pandemia de covid-19, 15 escolas, 26 

professores e cerca de 510 alunos e alunas se mo-

bilizaram para movimentar suas comunidades em 

tempos de isolamento. 

Nessa jornada, professoras e professores parti-

ciparam de quatro encontros de formação a dis-

tância com as equipes do Museu da Pessoa e do 

Instituto Avisa Lá. Aprenderam a realizar ativida-

des de escuta de histórias das crianças e depois 

de moradores do entorno da escola. Aprenderam 

e ensinaram os estudantes a escolher uma pes-

soa para ser entrevistada, a preparar o roteiro, a 

entrevistar, a produzir um texto e a desenhar as 

histórias que ouviram. O resultado está aqui e na 

coleção virtual que os professores criaram no por-

tal do Museu da Pessoa. 

Esta ação faz parte do Plano Anual de Atividades 

do Museu da Pessoa de 2021 (Pronac 20.4741), 

realizado pelo Ministério da Cidadania, Secretaria 

Especial da Cultura e pelo Instituto Museu da 

Pessoa, com o apoio do Instituto Avisa Lá, através 

do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), 

com patrocínio da Cia. Ultragaz S/A.

Por fim, fica registrado o agradecimento a todos 

os participantes do projeto, aos alunos, professo-

res, técnicos, depoentes e aos parceiros que viabi-

lizaram esta jornada. 

Boa leitura!

Instituto Museu da Pessoa

Instituto Avisa Lá

APRESENTAção

3



5

De luta e de sonho

Alcione mora em Ipojuca, no Campo do Avião, há 40 anos. 

Sua infância foi bem difícil, mas era uma criança feliz, tinha 

muitos amigos, brincavam de pega-pega, pula-corda, boca-

-de-forno, esconde-esconde e elásticos. Confeccionava seus 

próprios brinquedos: usava latas de óleo para fazer mesa e 

cadeiras de bonecas e mangueira usada para os bambolês.

Começou a frequentar a escola aos 7 anos. Caminhava até 

lá por uma estrada de barro. Sua escola era feita de taipa e 

com telhado de palha. Ao lado, tinha um campo de futebol 

em que ela brincava com seus colegas. Não possuía mate-

rial escolar: muitas vezes usava o mesmo caderno por dois 

anos; sua mochila era um saquinho plástico.

Veio estudar na cidade, na Escola Municipal Joaquim do 

Rêgo Cavalcanti, e conheceu a professora Marilande, que 

marcou sua vida e fez com que ela se apaixonasse pela pro-

fissão. Mesmo diante de tantas dificuldades, entrou na fa-

culdade e realizou seu sonho de ser professora.

Alcione Maria da Silva nasceu em 25 de setembro de 1977, na cidade 
de Ribeirão (PE). É filha de Amaro Alves da Silva e Maria do Carmo da 
Silva e tem sete irmãos. É casada há 17 anos e tem uma filha. 
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De bem com a vida

Dona Fatima nasceu em Camela, distrito 

de Ipojuca, Pernambuco. Seus pais eram 

agricultores e comerciantes na feira. 

Teve uma infância divertida. Gostava de 

brincar na chuva fazendo barquinho para 

descer na enxurrada, de fazer panelinha 

de barro e comidinha para suas bonecas 

de pano. Também brincava de pega-pega 

e barra-bandeira. 

Quando ela era criança, as ruas de Camela 

eram calmas. As pessoas podiam dormir 

de portas abertas, os terraços não pre-

cisavam de grades e as ruas não eram 

calçadas nem tão povoadas como hoje. 

A primeira escola em que estudou foi a 

Joaquim Manoel Bandeira. A primeira pro-

fessora dela foi dona Creusa, de quem 

se lembra com muito carinho, porque foi 

ela quem a alfabetizou, aos 7 anos. 

Fatima passou a maior parte da infância 

em Porto de Galinhas. Os pais dela abri-

ram a primeira lanchonete e restaurante 

daquele lugar. Foi lá que conheceu um 

rapaz, se apaixonaram e, em 1980, se 

casaram. Mais tarde, tiveram duas filhas. 

Algum tempo depois, dona Fatima ado-

tou um menino ao qual deu o nome de 

Antônio Gabriel.

Antonia de Fatima Oliveira dos Santos é 
professora aposentada e continua morando 
em Camela, distrito de Ipojuca. Seu primeiro 
trabalho foi em 1981, na Escola Municipal 
Ministro Jarbas Passarinho.
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Infância no engenho

Quando criança, Maria José da Silva mora-

va em um engenho e brincava sozinha de 

boneca, porque não tinha irmãos. Naquela 

época, a escola era muito longe do engenho 

e, por esse motivo, ela não estudou.

Casou-se, teve quatro filhos, mas um deles 

veio a falecer. Em seguida, ela se mudou 

para Alagoas e lá passou alguns anos.

Dona Maria voltou para Ipojuca e foi morar no 

bairro de São Miguel, que tinha poucas casas 

– a dela era de taipa. Hoje, o lugar está dife-

rente, com muitos moradores. Atualmente, 

dona Maria é casada e já não trabalha.

Maria José da Silva tem 63 anos e não estudou por 
falta de acesso à escola, mas aconselha todas as 
crianças e jovens que podem a se dedicarem  
aos estudos. 
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Nas águas antes límpidas do Ipojuca

Nascida em uma família de 11 irmãos, Ana Maria Soares 

chegou à usina [Ipojuca S/A, de açúcar e álcool] com 7 

meses de vida. Teve uma vida difícil, mas a usina deu um 

emprego ao seus pais e ainda dá a muitos pais de família.

Quando criança, vivia brincando no rio Ipojuca e na pedra 

vulcânica. Ela nos contou muitas lendas sobre os dois 

lugares. Naquela época, o rio era muito limpo e as mulhe-

res lavavam roupas nele enquanto as crianças brincavam. 

Falava-se que as pessoas não deviam mergulhar muito 

no fundo do rio Ipojuca porque lá tinha uma outra cidade 

toda de ouro e quem chegasse lá não retornava mais. 

Havia também a lenda de que existia um boi com chifre 

de ouro que aparecia na pedra vulcânica e quem conse-

guisse dominar o boi ficaria rico.

Ela nos contou que foi muito feliz em sua infância e que 

estudou na escola Nossa Senhora de Lourdes, onde de-

pois foi professora e hoje é a atual gestora.

Ana Maria Soares  conhecida como Tia Aninha, ama a natureza, 
gostaria de ver o rio Ipojuca limpo como na sua infância e  
incentiva as crianças a cuidarem do meio ambiente.
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Pioneira da educação

Com apenas 13 dias de nascida, Maria Rute 

Damasco veio morar em Ipojuca. Primeiro, residiu 

no engenho Sibiró do Mato, depois, aos 5 anos, se 

mudou para Rurópolis de Ipojuca.

Durante seu relato, falou com carinho da importân-

cia do Natal em família: “Íamos na mata buscar um 

tronco da árvore e todos se reuniam em família para 

ornamentar esse símbolo natalino. Era mágico!”

Aos 13 anos, descobriu sua vocação, começou a 

ensinar catequese na igreja local e passou a dar 

aulas particulares. Afirma que não escolheu essa 

profissão, mas sim foi escolhida. Fez magistério e 

foi estudar em Olinda (PE). Já formada, Rute voltou 

para Rurópolis e passou a ser referência como edu-

cadora na comunidade.

Adulta e casada, construiu sua casa no bairro São 

Miguel 33 anos atrás, quando o prefeito Jaime 

Agostinho arrendou alguns terrenos não produti-

vos da usina para lotear. Naquela época, não exis-

tia água encanada. Havia um riacho onde eram la-

vados roupas e pratos. A água era bem cristalina, 

mas hoje parece um canal de tão poluído. Outros 

moradores iam até a Cacimba do Vigário, por onde 

se dizia que o espírito de um padre vagava.

Mais tarde, chegaram água encanada, pavimenta-

ção de rua, área de lazer, posto de saúde e escola. 

Com o tempo, a Escola Municipal Elisa Emília de 

Almeida já não conseguia atender todo o bairro. 

Tornou-se diretora e ampliou o acesso à educação 

ao criar vários anexos. O dia da inauguração da 

creche ficou marcado em sua memória, pois ela 

sabia que as crianças poderiam nascer e crescer 

tendo educação em seu bairro de origem.

Maria Rute Damasco nasceu em Escada, Pernambuco. É filha 
de Luiz Francelino Damasco e Maria Carmelita Damasco.

12



14

Uma vida dedicada à arte

Impossível definir Letinha em uma palavra. Ela é ar-

tista plástica, artesã e arte-educadora. Seu interesse 

pelas artes começou aos 12 anos, quando surgiu a 

oportunidade de conhecer e conviver com uma ar-

tesã ipojucana que a incentivou nas pesquisas das 

mais variadas técnicas do artesanato.

Aos 15 anos, mudou-se para Recife com o objetivo 

de concluir seus estudos. Até os 17, era totalmente 

autodidata. Foi aí que viu a necessidade de mais 

informações para facilitar sua caminhada na arte. 

Fez cursos de especialização no Senac, na Fundação 

Guararapes, na Escolinha de Artes do Recife, na 

Escola de Artes e Ofícios de Pernambuco e em ins-

tituições particulares. Especializou-se pelo Centro 

de Arte da Universidade Federal de Pernambuco em 

história da arte barroca, estamparia, pintura moder-

na e modelagem em argila e concreto.

Fundou a Escola Municipal de Arte de Ipojuca, que 

coordenou por 25 anos. Hoje participa ativamente 

do Espaço Colaborativo de Artesanato em Ipojuca e 

trabalha em seu ateliê individual em Serrambi, onde 

confecciona peças diversificadas, com prioridade 

para relicários (oratórios), imagens sacras, costura 

criativa e sua maior paixão, as bonecas de pano.

Letícia Maria Lopes Cavalcanti é filha natural de Ipojuca (PE). 
Nasceu em 1º de outubro de 1953. É casada, tem três filhos, 
cinco netos e um bisneto. 
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Uma chuva devastadora

Vindo da zona rural do município de Escada, seu Antônio 

chegou, ainda criança, com sua família e algumas outras, 

ao Engenho Cachoeira no final dos anos 1960. Nessa em-

preitada, foram auxiliados por Padre Melo.

Enfrentaram muitas dificuldades. Seu pai construiu uma 

casa com madeira e barro e, poucos dias depois, vieram 

fortes chuvas e a água tirou o barro da parede. Ficaram 

com a casa “pelada”, só a estrutura de madeira ficou em pé.

Seu Antônio estudava na antiga casa-grande do Engenho. O 

curioso é que ela ficava onde hoje é a escola, que já se cha-

mava Santos Cosme e Damião. Infelizmente, a casa-grande 

se foi; segundo seu Antônio, não cuidaram dela. 

Ele nos contou que estudar era difícil naquela época. A es-

cola só tinha até a 4ª série e, quem quisesse estudar mais, 

tinha que ir pra “rua”. Só em Ipojuca havia 8ª série e segun-

do grau, que poucos conseguiam cursar. Hoje, ele acha que 

as coisas melhoraram bastante, há até transporte para as 

crianças irem estudar.

José Antônio dos Santos chegou a Ipojuca no final dos anos 1960, 
quando a região era muito diferente de hoje, e quer ver sempre a 
comunidade unida para que se desenvolva ainda mais.
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Uma vida no engenho

Nossa entrevistada reside na comunidade do 

Engenho Crauassu desde 1981, para onde 

foi acompanhando seus pais, o senhor João 

Fabrício da Silva e a senhora Cicera Maria da 

Silva. Tem cinco filhos e sete netos, que são 

“a paixão de sua vida”. No Engenho Crauassu, 

construiu a sua família. É grata por morar ali 

e vivenciar o cotidiano junto aos filhos, pa-

rentes, vizinhos e amigos. Hoje, agradece a 

Deus por fazer parte da história do lugar.  

Desejou para a turma um excelente projeto 

e que sua contribuição tenha ajudado.

Gracilene Maria da Silva nasceu em 26 de janeiro de 
1967, no engenho Piedade, em Ipojuca (PE).
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À luz do candeeiro

Nascida em 16 de março de 1955, dona Josefa che-

gou a Rurópolis, do Engenho Santa Rosa, aos 28 

anos. Encontrou muita lama e mato – as estradas 

eram praticamente trilhas para caminharem. As ca-

sas eram quase todas feitas de taipas e cobertas de 

palhas de dendê, coqueiro ou sapê. Na época, não 

havia energia elétrica como hoje, usavam candeei-

ro para iluminar as casas. 

Ela não teve a oportunidade de estudar, pois preci-

sava ajudar os pais na roça. Passou por muitas di-

ficuldades, como a falta de alimentos. No entanto, 

mesmo em meio às privações, houve momentos de 

diversão. Corriam na chuva, rolavam na lama, pula-

vam nos rios em tempos de enchente, brincavam com 

bonecas artesanais feitas pela mãe e com panelas de 

barro. Também se divertia muito nas quadrilhas.

Com o passar do tempo, houve a construção de 

casas de tijolos, as estradas foram melhoradas e, 

posteriormente, parte delas foi asfaltada. A comu-

nidade passou a ser assistida por serviços públicos. 

Contou-nos que se sente uma vitoriosa, pois mes-

mo com muitas dificuldades criou seus filhos e, de-

pois de adulta, conseguiu retomar os estudos na 

própria comunidade.

Josefa Maria Gomes tem 66 anos. É de uma família de 14 
irmãos, mãe de 11 filhos. Hoje tem 16 netos e 4 bisnetos. 
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Embalado pela música

Morador de Serrambi, praia de Ipojuca, Ivanildo teve 

uma infância muito sofrida, pois, em muitos momen-

tos, em vez de estudar, estava trabalhando para ajudar 

os pais. As poucas brincadeiras eram carrinho de nó 

de cana-de-açúcar, burrica, carrinho de rolimã, escon-

de-esconde e polícia e ladrão.

Estudava numa escola bastante simples, construída 

com taipa e barro e onde faltava muita coisa. Porém, a 

educação era muito rígida e o respeito existia. Quando 

ele era jovem, gostava muito de fazer seresta, tocar 

violão e compor músicas. Então, o que mais marcou 

sua juventude foi a música. Também foi quando come-

çou a trabalhar com a pesca, já que não tinha tantas 

oportunidades de emprego. 

Daí veio o casamento com Ivonete da Silva Santos. 

Tiveram 9 filhos, 14 netos e 5 bisnetos. Ele dá graças 

a Deus por ter criado seus filhos, netos e bisnetos, 

passando uma boa educação de geração em geração.

Ivanildo José dos Santos é morador antigo de Serrambi. Nasceu 
em 15 de maio de 1945, no Engenho Cachoeira do Morcego, em 
Catende (PE). Filho de José Antônio dos Santos e Alice Maria da 
Conceição. Trabalha fazendo redes de pesca e tocando em festas.
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A primeira professora

Conhecida por dona Julita, nossa entrevistada 

é professora dos anos iniciais do ensino fun-

damental. Ela nos relatou um pouco da sua 

história de vida, possibilitando a compreen-

são da sua trajetória pessoal e profissional.

Ela foi fundadora da escola no bairro da 

Rurópolis, em 1978. Ainda reside no local e é 

muito querida por todos. Sente-se privilegiada 

por ser a primeira professora da escola, em 

que também exerceu outros cargos, porque 

na época só havia ela como profissional. 

É uma mulher simples, guerreira, conselheira, 

que criou e educou seus sobrinhos, hoje con-

siderados e amados como seus filhos. É uma 

pessoa religiosa, participa das missas junto 

com sua família. No final da entrevista, dona 

Julita nos agradeceu e falou que estava muito 

feliz por ter participado desse momento.

Maria Júlia dos Santos nasceu em 23 de julho de 1945 
e adora o que faz. Muitos de seus alunos já são adultos 
e, quando a encontram na rua, sempre agradecem 
pelos ensinamentos. 
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A memória das pequenas conquistas

A infância de Maria José da Silva Santos foi difícil, mas mes-

mo assim encontrava alegria em brincar de guerra e subir 

nas árvores com os colegas.

Seu pai tinha um engenho, onde fabricava rapadura e cria-

va animais. Ele costumava amarrar seus animais com um 

cipó e ganhou o nome de Antônio Correia Cipó.

Aos 10 anos, começou a trabalhar como semeadora de 

mão. Tudo era muito difícil, nem roupa tinha. Quando sua 

mãe lhe dava um vestido da pior chita, ela achava o melhor 

e mais bonito.

O tempo passou e ela foi morar em um sítio, onde conhe-

ceu o esposo. Casaram-se e tiveram filhos.

Mudaram-se para Camela. Ao chegar, encontrou um lugar 

com muito verde, poucas casas e nenhum comércio. Escola 

não tinha, o que havia muito era canavial. Compraram uma 

casinha com o pouco dinheiro que tinham. Diz se achar rica 

por possuir uma casa que comprou com muito sacrifício.

Por fim, com emoção, nos contou sobre sua mãe. Lembrou 

da última visita que fez a ela. Vendo-a fraca, perguntou o 

que acontecia e ela respondeu que era fome. Após alguns 

dias, a senhora faleceu.

Maria José Silva Santos nasceu em Maceió e ganhou o apelido 
carinhoso de Maria Alagoa. Aprendeu a ler e a escrever aos 68 anos.
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Pedagogia da transformação

A escola ficava muito distante da casa de Sônia, 

por isso ela começou os estudos um pouco tarde. 

Ela morava na zona rural e as escolas eram pre-

cárias, com paredes de taipa, telhado de palha 

e piso de barro. Não tinha material escolar nem 

merenda. As professoras eram rígidas: quando 

alguém desobedecia, levava uma palmada como 

castigo. No sítio, havia turmas da 1ª até a 5ª sé-

rie. Depois, era preciso ir para a cidade estudar, 

por esse motivo parou aos 14 anos. Aos 17, vol-

tou à escola. Fez supletivo e magistério, com o 

incentivo da sua finada professora Severina.

Ela se casou e teve dois filhos quando ainda era 

bem nova e relatou que teve algumas dificulda-

des para terminar os estudos porque suas crian-

ças eram pequenas. Além disso, ela não sabia 

usar as ferramentas tecnológicas, mas queria 

mudar aquela realidade, ensinar seus alunos a 

serem críticos.

Com esforço, fez a licenciatura em pedagogia, 

foi alfabetizadora na EJA (Ensino de Jovens e 

Adultos), mas hoje não está lecionando. Sônia ain-

da acredita que o ensino representa esperança em 

nosso país e citou algumas comodidades para os 

estudantes de hoje, como transporte, merenda, 

fardamento, salas de aula climatizadas, livros di-

dáticos, laboratório de informática e sala de mul-

timídia, coisas que antes não existiam.

Sônia Soares é residente da Vila do Estaleiro, em Ipojuca 
(PE). Tem 56 anos e foi alfabetizadora da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA).
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A palavra é solidariedade

Aos 56 anos, a professora Maria da Paz Porfírio 

mora em Camela (distrito de Ipojuca, PE), mes-

mo lugar em que nasceu.

Sua infância foi muito sofrida e, ainda criança, 

trabalhou em casa de família para ajudar sua 

mãe, pois o pai havia falecido. Quando tinha 

tempo, brincava de amarelinha, pulava corda e 

com boneca. Começou a frequentar a escola aos 

10 anos, quando aprendeu a ler. 

Camela, sob o olhar dela, mudou muito, mas ela 

não quer se mudar. Já tentou e não conseguiu, 

pois ama Camela. É tranquilo, não há trânsito e 

tem belezas naturais nos engenhos. 

Um sonho que Da Paz, seu apelido, conseguiu re-

alizar foi o de ser professora. Depois da aposen-

tadoria, também conseguiu criar uma organiza-

ção não governamental chamada Natal Solidário 

e, junto a voluntários, organiza uma festa de 

Natal para crianças carentes há dez anos.

Maria da Paz Porfírio gosta de viajar e pretende um dia 
conhecer Nova York. 
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Saber sem distâncias

A mãe de dona Zezé faleceu quando tinha 28 anos 

e ela, ainda criança, foi morar com sua avó materna, 

por quem foi criada e cuidada por mais de um ano. 

Depois, viveu com sua madrinha e prima Maria Das 

Dores Ribeiro. Lá, fazia os afazeres do lar e cuidava 

dos filhos de sua madrinha. 

Estudou até a 4ª série e, aos 15 anos, casou-se contra 

a vontade de sua madrinha. Foi viver na casa de seu 

sogro. Seu esposo, Antônio Carlos Gomes, hoje fa-

lecido, machadeiro, trabalhava no campo e ganhava 

pouco, mal dava para pagar os custos de seu aluguel. 

Viveu uma vida simples, mas com muita união. 

Em 1976, mudou-se para Ipojuca e foi uma das pri-

meiras moradoras do bairro de São Miguel, que viu 

se desenvolver e onde vive até hoje. Anos antes, ti-

nha dado aulas em escolas de engenhos como pro-

fessora leiga e, em 1982, voltou à sala de aula. Para 

chegar à escola em que lecionava, montava a cavalo. 

Formou-se no magistério em 1985 e foi transferida 

para a sede, onde mais tarde pediu a aposentadoria.

Criou 7 filhos, tem 14 netos e 9 bisnetos. É dona de 

um alto-astral incomparável e gosta de participar de 

desfiles cívicos, carnaval, pastoril, grupos de idosos, 

danças e passeios.

Maria José da Silva Gomes nasceu em 4 de novembro de 1945, 
filha de uma humilde senhora, Eurídice Maria Ribeiro.
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Cartão-postal na memória

A hoje simpática e alegre senhora mudou-se para 

Camela aos 9 meses de idade, juntamente com 

seus pais, o senhor Filemon José de Barros (sar-

gento reformado da polícia) e sua mãe, a senhora 

Maria José de Oliveira Barros (merendeira).

Dona Nicinha é de uma família de quatro irmãos, 

com quem adorava brincar de esconde-esconde, 

barra-bandeira, queimado, amarelinha e de pular 

cordas, subir em árvores e correr de bicicleta.

Em sua juventude, gostava de ir a festas, ouvir 

música, dançar e ir à missa aos domingos. Casou-

se aos 23 anos com Aguinaldo Ribeiro da Paz, 

com quem teve dois filhos, que lhe deram quatro 

lindos netos.

Seu sonho era ser professora. Batalhou bastante 

e conseguiu realizá-lo. Trabalhou por 35 anos na 

função de professora e secretária escolar até se 

aposentar. Hoje, cuida da casa, do esposo e de um 

neto que mora com ela.

Fala com muito carinho do lugar onde vive, das 

fontes naturais, como a bica do careca, do rio São 

Pedro e do rio Tajaí. 

Gosta de frequentar a praia de Serrambi, de ir à 

missa e fala com alegria da festa de Santo Antônio, 

Padroeiro de Camela.

Cleonice Maria de Barros Ribeiro, conhecida por  
dona Nicinha, é natural de Ipojuca (PE) e nasceu em  
15 de maio de 1964.
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Histórias que o açúcar conta

Uma das herdeiras da Usina Ipojuca, Bernadete chegou 

ao município com os pais, que moravam em Recife. 

Acompanha o desenvolvimento da escola que foi cons-

truída e fundada pela família e o desenvolvimento de 

trabalhos sociais com a comunidade da usina, como 

cursos de corte e costura, palestras e catequese.

Sua trajetória é marcada pela cooperação com a co-

munidade e pela continuidade do trabalho dos seus 

pais. Comenta que se dedica muito à igreja católica e 

participa de vários eventos.

Maria Bernadete Dourado atua com os irmãos e 
familiares junto à comunidade que se desenvolveu 
ao redor da usina açucareira.
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