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Editorial
A revista CAIS CULTURAL,
p ro d u z i d a p o r a l u n o s d o
Colégio Técnico de Floriano
(CTF), é um projeto realizado
pelo Laboratório de Produção
Textual (LPT/CNPq), que visa
apresentar informações sobre
as mais diver sas culturas
existentes na cidade de
Floriano. Esta edição, que inicia
o segundo ano do projeto, trata,
na reportagem de capa, das
religiões na Princesa do Sul,
mostrando brevemente as
crenças, as tradições e os
fundamentos das vertentes
c a tó l i c a e p ro te s t a n te . A
Segunda reportagem aborda a
importância do controle de
abelhas no município de
Floriano Temos ainda uma
entrevista com o professor de
Apicultura, Laurielson Chaves
A l e n c a r. E s p e r a m o s q u e
gostem. Ótima leitura.
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Crenças e
costumes
religiosos
A religião é um dos fenômenos mais
importantes entre os pertencentes
exclusivamente ao ser humano. Toda
cultura ou civilização desenvolveu um
sistema religioso, fosse ele mais
elementar ou mais complexo. Sua
deﬁnição advém de um conjunto de
sistemas de culturas e crenças, assim
como visões de mundo, capaz de
estabelecer os símbolos que relacionam
a humanidade com a espiritualidade e
seus próprios valores morais.
O Piauí é um estado brasileiro que
contempla uma grande diversiﬁcação de
crenças religiosas, sendo a católica e a
evangélica as vertentes predominantes.
Considerado pelo censo do IBGE, em
2010, o estado mais católico do país, o
Piauí já possui cerca de 4.731 pessoas
que se declaram adeptas da Umbanda e
do Candomblé.
Entre as festividades religiosas católicas,
pode ser citado o Festejo de Nossa
Senhora da Guia, que acontece em
Floriano/PI todos os anos, geralmente de
11 a 20 de setembro, no bairro que
recebeu também o nome da santa.
Nossa Senhora da Guia já faz parte da
história de Floriano há mais de 30 anos,
sendo a festividade responsável por
celebrar a história de uma imagem da
santa encontrada sob um cajueiro por
trabalhadores da região.
Durante os festejos, é realizado um café
da manhã para os ﬁéis, além da
celebração de missas, procissões, missa
campal e leilões.
Por causa do grande número de
romeiros que participam do festejo
pedindo ou agradecendo bênçãos
concedidas pela santa, foi construída,
pelos organizadores do evento, a Casa
dos Romeiros, que é um local de apoio
criado para que os ﬁéis que vêm de fora
possam ﬁcar hospedados.
A devoção católica de Floriano já se faz
presente desde a formação do

município, criando suas raízes desde
1978, com a Catedral de São Pedro de
Alcântara, localizada na Praça Dr.
Sebastião Martins, no centro da cidade. A
igreja já completou oito décadas com a
presença de padres, ﬁéis e com Dom
Edivalter Andrade, novo bispo do
município.
Contudo, por mais que o catolicismo seja
mais acentuado, há um forte
crescimento no número de protestantes,
principalmente em meio aos jovens,
podendo ser representado, por exemplo,
pela Igreja Batista de Floriano, que
completa 104 anos de sua fundação em
2018. No início de sua disseminação, a
Igreja Batista passou por muitas
diﬁculdades, pois, em 1914, o estado do
Piauí não era completamente aberto aos
evangélicos. Assim, eles receberam o
nome de aleluia ou protestantes. Desde
essa época, a igreja vem contando com
vários pastores que estiveram à frente do
ministério, pregando os escritos
contidos na Bíblia.
Por ser uma das mais antigas da cidade, a
igreja já sediou o Seminário Teológico
Batista do Nordeste, um evento muito
importante representado por
americanos.
Há também outras igrejas que foram
surgindo ao longo do tempo, podendo
ser citadas a Assembleia de Deus, que
possui várias congregações; a
Adventista; a Luterana; a Quadrangular;
etc. Algumas religiões que não eram
muito comuns na região surgem com
inﬂuência na cidade, como, por exemplo,
o candomblé e a umbanda, entre outras.
O princípio religioso, não só na cidade de
Floriano, mas no mundo em si, abrange
inúmeras diversidades, cujo objetivo
comum é viver de acordo com suas
crenças.

Importância
do controle
de abelhas
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Amor para um escocês (2016): “Se
você quer romance, chame um
escocês.”. Nesta grande obra, a
autora Sarah Maclean conta a vida
da linda Lillian Hargrove, que tem
sua reputação manchada pelo
grande pintor Derek Halkins. Para
salvá-la de sua ruína, ela conta com
a ajuda de um Bruto escocês, recém
intitulado Duque de Warnick e seu
guardião. A linda Lily só não contava
com as surpresas que o destino
traria.

Em caso de enxame em suas casas ou
qualquer lugar povoado, o professor
recomenda a população que evite fazer
barulhos, ataques e luzes acesas, pois
isso incomoda as abelhas que tendem a
atacar o local iluminado.
As abelhas capturadas pelo professor e
sua equipe são encaminhadas para o
apiário da Fazenda Experimental do
Colégio Técnico de Floriano, para
serem estudadas e utilizadas para a
produção de mel e cera, por exemplo.

SERIADO

Atualmente, o grupo está inativo,
porém o trabalho continua sendo feito
gratuitamente pelo professor com a
ajuda de alguns alunos da instituição.

Além de ser uma atividade
beneﬁciadora aos alunos que
aprendem, de certa forma, a salvar
vidas, eles também podem utilizar a
atividade como uma oportunidade de
trabalho. Além disso, ajuda a
população, pois, quando há colmeia
povoada – nidiﬁcada ou não – em
qualquer ponto da cidade, Laurielson
vai pessoalmente ou envia pessoas da
sua conﬁança para a retirada do
enxame do local.

REIGN (2013): Uma grande
produção estadunidense que conta
a história de Mary Stuart, rainha da
Escócia, e sua chegada ao poder.
Acompanhada das amigas, Mary
enfrenta intrigas, inimigos e forças
obscuras que tomam conta da corte.

FILME

A captura de enxames está se tornando
uma prática bastante comum na cidade
de Floriano, graças à iniciativa do
professor de Apicultura do Colégio
Técnico de Floriano, Laurielson Alencar.
A prática vem sendo realizada pelo
professor desde 2009, em conjunto
com o Grupo de Estudo e Trabalho em
Apicultura (GTA), por meio do projeto
de extensão “Remoção de enxames de
abelhas africanizadas das zonas rural e
urbana de Floriano”, coordenado pelo
p r o f e s s o r, q u e c o n t a c o m a
colaboração dos alunos do Curso
Técnico em Agropecuária.
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“Vingadores - Guerra Inﬁnita
(2018): Após descobrirem que
Thanos está a procura seis joias do
inﬁnito para implantar seu desejo
sombrio sobre a existência do
universo, um grupo de heróis,
juntamente com os Vingadores
unem-se e lutam nesse momento
épico em que o destino do planeta e
da própria existência é mais incerto
do que nunca.

CAIS CULTURAL ENTREVISTA
Cais Cultural conversou com Laurielson
Chaves Alencar, professor do Curso
Técnico em Agropecuária do Colégio
Técnico de Floriano, sobre a criação de
abelhas e o trabalho de captura de
enxames no município de Floriano e
cidade circunvizinhas.
Cais Cultural: Quais abelhas são criadas na
Fazenda Experimental do Colégio Técnico de
Floriano? Por que elas foram escolhidas?
Laurielson Alencar: A maioria das abelhas são
africanizadas, mas nós estamos desenvolvendo um
novo meliponário de abelhas sem ferrão. Já temos a
madeira para construí-lo e uma abelha doada pelo
Gênio (antigo aluno do projeto GTA). Cada abelha
tem sua importância na natureza.
CC: Qual a importância da criação de abelhas?
LA: Impor tâncias diversas. Tanto na par te
econômica, pois dá renda às famílias e aos
agricultores familiares, como na questão da
preservação ambiental, porque a abelha faz a
polinização das plantas cultivadas. Cerca de 72%
das plantas cultivadas no mundo precisam de
abelhas para polinizar, então, a abelha termina
inﬂuenciando a produção de frutos e de sementes
por conta da eﬁciência na polinização feita por ela.
CC: Quais produtos são gerados por elas na fazenda
e para onde vão esses produtos?
LA: Elas produzem cera, geleia real, apitoxina,
pólen, entre vários outros. Contudo, na fazenda só é
produzido o mel, que é distribuído entre os
servidores do campus e discentes da instituição.
Esse mel não é comercializado.
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CC: Em média, que quantidade de mel é produzida
na fazenda experimental do CTF?
LA: Na realidade, o nosso mel é usado de forma
didática, podemos até dizer que o mel é um
subproduto do nosso produto, que é o ensino.
Portanto, não podemos mexer muito nas colmeias e
isso afeta a produção, que não é tão grande, até
porque nossa área não é muito rica em ﬂorada. Foi
feito um estudo em parceria com o campus, que
está publicado em artigos. Diante de tudo isso, a
nossa produção geral, por ano, é em média de 20kg.
Inclusive, estamos desenvolvendo um projeto de
fruticultura, que é um reﬂorestamento da beira rio
com árvores frutíferas, e isso pode ajudar as nossas
abelhas na produção de mel e talvez não

precisaremos alimentar mais as abelhas durante o
ano, diante desse projeto que pode ser uma solução
para muitos problemas.
CC: Cerca de quantos enxames são capturados por
ano? E o que é necessário para a captura?
LA: Capturamos em torno de 70 enxames nos
últimos dez anos, ou seja, mais ou menos oito por
ano. Precisamos pelo menos de duas pessoas para
fazer essa captura e o material necessário é o
fumegador, colmeia com quadros de cera alveolada
e quadros com quatro arames, além de um
recipiente para colocar todo o mel, uma escada, se
for um local de difícil acesso, e os EPIs
(equipamentos de proteção e segurança). Deve-se
também isolar a área para não comprometer a
população. E nós utilizamos dois métodos para
captura: um é a caixa isca, que evita a abelha chegar
a residências, e outro é o translado, que é chegar ao
local e transferir os favos para o ninho deﬁnitivo.
CC: Qual o local mais inusitado que você já fez
captura de enxames?
LA: Fui chamado pelo pessoal da Usina de Boa
Esperança, em Guadalupe, onde havia um enxame
em um lugar muito alto, então precisei fazer um
treinamento com um funcionário que já fez rapel,
para que ele pudesse retirar de lá o enxame, pois
estava pondo em risco os visitantes.
CC: Por ﬁm, qual a importância dessa atividade para
a população ﬂorianense?
LA: É muito importante do ponto de vista que você
vai proteger a população, ao evitar acidentes, como
a da morte de animais e até mesmo pessoas
alérgicas. Teve um caso em que peguei um enxame
que já havia matado um cachorro rottweiller. Então,
nós prestamos esse serviço gratuito para a
população por meio desse projeto em parceria com
o GTA (projeto de extensão mencionado na
reportagem “Importância do controle de abelhas”,
nesta edição).

O professor Laurielson Alencar acrescenta que a
captura de enxame é uma atividade perigosa e
exige, no mínimo, formação técnica. Portanto,
caso alguém precise do serviço, deverá entrar
em contato com o Colégio Técnico de Floriano
para que a captura seja realizada com total
segurança. O telefone de contato é (89) 35221768 ou 3522-3284.

