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A França, antes de incursionar pelo Norte do Brasil, rumo a Amazônia, com seu pro-
jeto de implantar do lado de cá do Atlântico a França Equinocial, nos imensos espaços 
territoriais que Portugal não dava conta de controlar, chegou a questionar a autoridade 
do papa, sobre o Tratado de Tordesilha. 
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ELEIÇÕES  2020

VEJA TAMBÉM
Saiba a  história  da criação 

do bairros de São Luís
Conheça os monumentos da 

capital e suas curiosas histórias

Veja o porquê dos nomes
 inusitados  de becos e ruas do centro

Edivaldo Holanda Jr., 
prefeito de São Luís, fala do  

seu legado, sucessão e  avanços 
na capital maranhense

O prefeito Edivaldo Holanda Junior conversou com exclusivade com o
 jornal O Imparcial sobre as ações que ainda serão implementadas até

 o fim do ano.  PÁGINA 3
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Se for convocado, o eleitor receberá uma carta de convocação no endereço cadastrado
na Justiça Eleitoral

Nú me ros

2018

Ins cri ções

Con vo ca ção

Re qui si tos

Quem po de so li ci tar

Va lo res do be ne fí cio

VOLUNTÁRIO

Recorde de inscrições
para mesários

M
es mo com a pan de mia do
no vo co ro na ví rus, Tri bu- 
nais Re gi o nais Elei to rais
(TREs) de to do país já co- 

me mo ram um re cor de de ins cri ções
pa ra me sá ri os vo lun tá ri os pa ra elei- 
ções mu ni ci pais de 2020.

O TRE de To can tins, por exem plo,
con ta bi li zou um au men to de 11,52%
nas ins cri ções de me sá ri os vo lun tá ri- 
os pa ra o plei to des te ano, em re la ção
às Elei ções Ge rais de 2018. Se com pa- 
ra dos com as úl ti mas elei ções mu ni ci- 
pais, os nú me ros são ain da mais ex- 
pres si vos: um sal to de 83,21% em
qua tro anos. Em 2016, fo ram 8.388
me sá ri os vo lun tá ri os no es ta do e, em
2020, até o mo men to, já são 15.368. Só
no dia 25 de agos to, fo ram re gis tra das
785 ins cri ções.

Se gun do a Jus ti ça Elei to ral, Pa ra ná,
Rio de Ja nei ro e Per nam bu co tam bém
re gis tra ram uma pro cu ra mai or de
pes so as in te res sa das em tra ba lhar
nas elei ções de no vem bro. De 2016
pa ra 2020, so men te o TRE-PR re gis- 
trou um acrés ci mo de 98,27% na pro- 
cu ra: de 26.247 pa ra mais de 52 mil vo- 
lun tá ri os.

Já o TRE-RJ con ta bi li zou um cres ci- 
men to de 97,26% en tre as du as elei- 
ções mu ni ci pais: de 11.784 vo lun tá ri- 
os pa ra 23.246 es te ano. São Pau lo, por
sua vez, con ta com 115.100 pau lis tas
que se ins cre ve ram pa ra tra ba lhar nas

elei ções des te ano, con tra 99.343 me- 
sá ri os vo lun tá ri os em 2016, um au- 
men to de 15,86%.

Na com pa ra ção com nú me ros das
Elei ções Ge rais de 2018, o au men to da
pro cu ra de elei to res dis pos tos a tra ba- 
lhar nas Elei ções Mu ni ci pais de 2020
tam bém é ex pres si vo. O Tri bu nal Re- 
gi o nal Elei to ral per nam bu ca no re gis- 
trou um au men to de 78,48% en tre os
dois anos: de 16.808 em 2018 pa ra 30
mil me sá ri os vo lun tá ri os em 2020.

Quem ti ver in te res se em par ti ci par
ain da po de se ins cre ver, até 16 de se- 
tem bro, nos car tó ri os elei to rais de su- 
as ci da des, pre en cher um ca das tro no
si te de ca da TRE ou ain da fa zer a ins- 
cri ção por meio do apli ca ti vo e-Tí tu lo,
que es tá dis po ní vel gra tui ta men te pa- 
ra down lo ad em ta blets e smartpho- 
nes com os sis te mas ope ra ci o nais iOS
ou An droid.

Se for con vo ca do, o elei tor re ce be rá
uma car ta de con vo ca ção no en de re- 
ço ca das tra do na Jus ti ça Elei to ral. Na
car ta de con vo ca ção, já são in for ma- 
dos a da ta e o lo cal em que o elei tor
de ve com pa re cer pa ra re ce ber o trei- 
na men to. 

O tra ba lho de me sá rio não é re mu- 
ne ra do, mas dá di rei to à au xí lio-ali- 

men ta ção no 1º tur no e, se hou ver,
tam bém no 2º tur no das elei ções.

O me sá rio tam bém tem di rei to a
dois di as de fol ga pa ra ca da dia que
pas sar nos trei na men tos ofe re ci dos
pe la Jus ti ça Elei to ral, ou tra ba lhan do
na fun ção a que for de sig na do no dia
da vo ta ção.O re cru ta do re ce be ain da
um cer ti fi ca do pe los ser vi ços pres ta-
dos e tem pre fe rên cia no de sem pa te
em con cur sos pú bli cos, des de que is-
so se ja pre vis to no edi tal.

Pa ra ser me sá rio é pre ci so es tar em
si tu a ção re gu lar com a Jus ti ça Elei to- 
ral e ser mai or de 18 anos. Os me sá ri os
são de sig na dos pa ra se ções elei to rais
den tro da Zo na Elei to ral em que es tão
ins cri tos.

Qual quer elei tor po de ser es co lhi- 
do pa ra ser me sá rio, mas há ex ce ções.
Nes sa lis ta es tão can di da tos e seus pa-
ren tes, até o se gun do grau, ain da que
por afi ni da de, in clu si ve o côn ju ge;
mem bros de di re tó ri os de par ti dos
po lí ti cos que exer çam fun ção exe cu ti- 
va; au to ri da des, agen tes po li ci ais e
fun ci o ná ri os no de sem pe nho de fun- 
ções de con fi an ça do Exe cu ti vo; e fun-
ci o ná ri os do ser vi ço elei to ral.

Es te ano, por cau sa da pan de mia
do no vo co ro na ví rus, o pri mei ro e o
se gun do tur no do plei to foi adi a do
pa ra 15 e 29 de no vem bro, res pec ti va- 
men te.

INSS

Como solicitar salário-maternidade

É NECESSÁRIO TER INSCRIÇÃO NO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) E FAZER UM CADASTRO PARA SER ACESSO AO SITE

In te res sa dos em pe dir o be ne fí cio
do sa lá rio-ma ter ni da de, pre vis to na
Lei nº 8.213/1991, de vem fa zer a so li- 
ci ta ção pe la in ter net, no por tal de
aten di men to Meu INSS. É ne ces sá rio
ter ins cri ção no Ins ti tu to Na ci o nal do
Se gu ro So ci al (INSS) e fa zer um ca das- 
tro pa ra ser aces so ao si te.

As re gras e as con di ções pa ra ob ter
o be ne fí cio po dem ser en con tra das na
pá gi na do INSS na in ter net.

De acor do com o INSS, “o aten di- 
men to des te ser vi ço se rá re a li za do a
dis tân cia, não sen do ne ces sá rio o
com pa re ci men to pre sen ci al nas uni- 
da des do INSS, a não ser quan do so li- 
ci ta do pa ra com pro va ção”. No mo- 
men to da com pro va ção, é ne ces sá rio
apre sen tar uma sé rie de do cu men tos
ori gi nais.

Pa ra a pes soa se gu ra da que tem
vín cu lo com car tei ra de tra ba lho, o sa- 
lá rio-ma ter ni da de de ve ser so li ci ta do
di re ta men te ao em pre ga dor. Em ne- 
nhum ca so é ne ces sá ria a in ter me di a- 
ção de ad vo ga do, des pa chan te ou ou- 
tra pes soa.

Po dem so li ci tar o be ne fí cio as mu- 
lhe res que se afas tam do tra ba lho por
cau sa do nas ci men to de fi lho e em ra- 
zão de ado ção ou de guar da ju di ci al
pa ra fins de ado ção. Tam bém têm di- 
rei to as mu lhe res que pre ci sa ram pas- 
sar por pro ce di men to le gal de abor to.

A Lei nº 12.873 pre vê a pos si bi li da- 
de de ho mens so li ci ta rem o be ne fí cio.

“O sa lá rio-ma ter ni da de se rá de vi- 
do ao ado tan te do se xo mas cu li no,
pa ra ado ção ou guar da pa ra fins de
ado ção”, diz ins ti tu to pa ra ca sos de
fa mí li as mo no pa ren tais ou de pais
ho mo a fe ti vos.

O INSS tam bém as si na la a pre vi são
de pa ga men to “no ca so de fa le ci men- 
to do se gu ra do, que ti nha di rei to ao
re ce bi men to de sa lá rio-ma ter ni da de”
pa ra o côn ju ge ou com pa nhei ro so- 
bre vi ven te, se es te tam bém pos suir
“as con di ções ne ces sá ri as à con ces- 
são do be ne fí cio em ra zão de su as
pró pri as con tri bui ções.”

O pa ga men to do sa lá rio ma ter ni- 
da de é re a li za do por até 120 di as. O
cál cu lo do va lor do be ne fí cio va ria

con for me vín cu lo em pre ga tí cio e a
con di ção da se gu ra da. “Pa ra a em pre- 
ga da ou tra ba lha do ra avul sa, a Lei de- 
ter mi na que o va lor do be ne fí cio se ja
no mes mo va lor da sua re mu ne ra ção
in te gral equi va len te a um mês de tra- 
ba lho”, in for ma o INSS.

No ca so da em pre ga da do més ti ca
em ati vi da de, o INSS sa li en ta que “a
Lei de ter mi na que o va lor do be ne fí- 
cio se ja no mes mo va lor do seu úl ti mo
sa lá rio de con tri bui ção.”

Pa ra a se gu ra da es pe ci al, o INSS
des cre ve que o va lor men sal do be ne- 
fí cio é de um sa lá rio-mí ni mo. Mas,
“ca so efe tue con tri bui ções fa cul ta ti-
va men te, se rá o va lor de 1/12 avos da
so ma dos 12 úl ti mos sa lá ri os de con- 
tri bui ção apu ra dos em um pe río do
não su pe ri or a 15 me ses.”

A con tri buin te in di vi du al do INSS,
fa cul ta ti va e de sem pre ga da – ain da
com sta tus de se gu ra da – te rá di rei to a
1/12 avos da so ma dos úl ti mos 12 úl ti- 
mos sa lá ri os de con tri bui ção apu ra-
dos em pe río do não su pe ri or a 15 me- 
ses. Exem plos das for mas de cál cu lo
do be ne fí cio es tão dis po ní veis no si te
do INSS.

STF

Assembleias mudam
regras para reeleição

Al vo de crí ti cas e po lê mi ca, a es tra té gia pla ne ja da pa- 
ra per mi tir a re e lei ção dos pre si den tes da Câ ma ra, Ro- 
dri go Maia (DEM-RJ), e do Se na do, Da vi Al co lum bre
(DEM-AP), em fe ve rei ro de 2021, é prá ti ca ado ta da há
dé ca das na mai o ria das As sem blei as Le gis la ti vas do
País. En quan to Al co lum bre te ve até mes mo con ver sas
re ser va das com mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
(STF), em bus ca de al ter na ti vas, de pu ta dos es ta du ais já
al te ra ram leis, re gi men tos e, nos úl ti mos anos, con se- 
gui ram bre chas pa ra se “eter ni zar” no po der.

O ce ná rio de lon ge vi da de nas As sem blei as foi usa do
co mo um dos ar gu men tos da cú pu la do Se na do pa ra pe- 
dir aval do Su pre mo ao pro je to de re e lei ção de Al co lum- 
bre. Além dis so, ali a dos do se na dor co le tam as si na tu ras
pa ra a apre sen ta ção de uma Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tui ção (PEC), mas o Cen trão pro me te en ter rar
qual quer ini ci a ti va nes se sen ti do na Câ ma ra.

O ca so mais em ble má ti co de per pe tu a ção no car go
es tá no Pi auí, on de o de pu ta do The mís to cles Fi lho
(MDB) sen tou na ca dei ra de pre si den te da As sem bleia
em 2005 e de lá nun ca mais saiu. Es tá há 15 anos no co- 
man do do Le gis la ti vo es ta du al e já ven ceu oi to elei ções
con se cu ti vas pa ra o pos to. Po lí ti co tra di ci o nal da re gião,
ele é au to ri za do pe lo re gi men to da Ca sa a se re e le ger
quan tas ve zes qui ser. À fren te da As sem bleia do Pi auí,
The mís to cles Fi lho pra ti ca men te não tem opo si ção. Na
úl ti ma dis pu ta pa ra a Me sa Di re to ra, con se guiu 28 dos
30 vo tos. “Se os par la men ta res a ní vel fe de ral, no Se na do
ou na Câ ma ra, as sim tam bém de se ja rem, eles po de rão
fa zer (a re e lei ção). É uma ques tão in ter na”, dis se o de- 
pu ta do. Em bo ra a Cons ti tui ção proí ba a re con du ção pa- 
ra o co man do da Câ ma ra e do Se na do na mes ma le gis la- 
tu ra, 21 dos 26 Es ta dos, além do Dis tri to Fe de ral, en con- 
tra ram bre chas e la cu nas pa ra per mi tir a re e lei ção de
pre si den tes das As sem blei as no pe río do que abran ge os
qua tro anos de man da to. O le van ta men to foi fei to pe lo
pro fes sor do Ins ti tu to Bra si li en se de Di rei to Pú bli co
(IDP) Da ni el Fal cão, dou tor em Di rei to pe la Uni ver si da- 
de de São Pau lo (USP). Em al guns ca sos, a pos si bi li da de
apa re ceu nas Cons ti tui ções es ta du ais e, em ou tros, em
re gi men tos in ter nos das Ca sas, de pen den do ape nas de
apro va ção dos pró pri os par la men ta res.

No Pi auí, The mís to cles Fi lho tem uma fór mu la pron- 
ta pa ra con se guir a per ma nên cia no po der por tan to
tem po: pro cu ra sem pre con tem plar in te res ses tan to do
go ver no quan to da opo si ção. O con tro le da pau ta e das
prin ci pais po lí ti cas do Es ta do fi cou ain da mais evi den te
du ran te a pan de mia do no vo co ro na ví rus.

PEDIDO

Governo retira urgência
da reforma tributária

BOLSONARO TIROU O  PEDIDO DE URGÊNCIA DA REFORMA

O pre si den te Jair Bol so na ro re ti rou o pe di do de ur- 
gên cia de tra mi ta ção da pro pos ta de re for ma tri bu tá ria,
que foi en tre gue ao Con gres so Na ci o nal em ju lho. A
men sa gem foi pu bli ca da em edi ção ex tra do Diá rio Ofi- 
ci al da União.

“A ur gên cia da CBS [Con tri bui ção So ci al so bre Ope ra- 
ções com Bens e Ser vi ços] tran ca ria a pau ta e cau sa ria
pres são des ne ces sá ria na dis cus são so bre o te ma, que
con ti nua pri o ri tá rio, mas se gue rit mo pró prio na Co- 
mis são Mis ta da Re for ma Tri bu tá ria”, ex pli cou a Se cre- 
ta ria Es pe ci al de Fa zen da do Mi nis té rio da Eco no mia,
em no ta.

O ti po de en ca mi nha men to das pro po si ções de ter mi- 
na o tem po de tra mi ta ção nas di ver sas co mis sões. Po- 
dem ser ur gen tes, de tra mi ta ção com pri o ri da de e de
tra mi ta ção or di ná ria.

Pe la Cons ti tui ção Fe de ral, quan do o pre si den te so li- 
ci ta ur gên cia pa ra aná li se de pro je tos de sua ini ci a ti va, a
Câ ma ra e o Se na do têm 45 di as, ca da Ca sa, pa ra apre ci ar
a ma té ria. Ca so is so não acon te ça, o pro je to pas sa a
tran car a pau ta e as de mais vo ta ções fi cam in ter rom pi- 
das, até que o tex to se ja vo ta do. No ca so da re for ma tri- 
bu tá ria, o pra zo ter mi na ria ama nhã (5).

O tex to en tre gue ao Con gres so é a pri mei ra par te da
pro pos ta do go ver no e tra ta ape nas da uni fi ca ção de im- 
pos tos fe de rais e es ta du ais num fu tu ro Im pos to so bre
Va lor Agre ga do (IVA) du al.

O no vo im pos to pre vê a uni fi ca ção de di ver sos tri bu- 
tos em dois: um fe de ral e ou tro re gi o nal. Em te se, tri bu- 
tos co mo os im pos tos so bre Pro du tos In dus tri a li za dos
(IPI) e so bre Ope ra ções Fi nan cei ras (IOF) po de ri am ser
uni fi ca dos, mas, no ní vel fe de ral, a pro pos ta é que o IVA
fun di rá o Pro gra ma de In te gra ção So ci al (PIS) e a Con tri- 
bui ção so bre o Fi nan ci a men to da Se gu ri da de So ci al
(Co fins).

São Luís, terça-feira, 8 de setembro de 2020
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E N T R E V I S T A - EXCLUSIVA  

Prefeito Edivaldo fala do legado, sucessão  e  os 
avanços da capital que chega aos seus 408 anos  

car drenagem por ser um grave problema 
da cidade, nunca antes enfrentado, e que 
a minha gestão vem tratando com prio-
ridade. Por serem em sua maioria obra 
subterrâneas e muito caras, há pouco in-
teresse dos gestores em investir neste tipo 
de obra. Na contramão, vamos encerrar 
o mandato com cerca de 100 km de rede 
de drenagem nova. Foram mais de 40 km 
de drenagem no primeiro mandato e es-
tamos avançando com sistemas de esco-
amento de água pluvial em muitos bair-
ros, inclusive na zona rural, para poder 
asfaltar. Santa Bárbara, Divinéia, Matões 
Turu, Jardim São Cristóvão, Fumacê, Vila 
Sarney, região do Tibiri, Geniparana, Santa 
Efigênia, são alguns locais. Com o inves-
timento em drenagem profunda, vamos 
acabar não somente com inundações e 

problemas de saúde pública, 
mas também permitir que es-
sas regiões recebam asfalto e 
outras melhorias, garantindo 
dignidade à população. Esta-
mos construindo pontes que 
vão tirar comunidades do iso-
lamento, estamos executando 
o maior pacote de reformas es-
truturais dos mercados públi-
cos de São Luís, estamos cons-
truindo mais de 100 praças por 
toda a cidade. A região central 
de São Luís está recebendo o 
maior investimento de sua his-
tória. Todas estas obras são im-

portantes porque garantem desenvolvi-
mento urbano, social, econômico, mais 
bem-estar e qualidade de vida para a nos-
sa população. Então, todas elas têm re-
sultados importantes para a cidade é a 
população.

O IMPARCIAL - Você chegou à reta 
final do seu mandato surpreendido 
com a pandemia do Coronavírus. 
Como foi esse enfrentamento e quais 
os impactos na 
sua gestão?

  A pandemia da 
Covid-19 nos obrigou 
a rever todo o nos-
so planejamento. Na 
saúde antecipamos 
investimentos já pre-
vistos para garantir 
toda a assistência ne-
cessária para a nossa 
população, reestrutu-
rando nossa rede de 
atenção primária. Por 
outro lado, no mo-
mento mais crítico 
da pandemia tive-
mos que desacelerar 
o ritmo de trabalho 
do programa São Luís 
em Obras em áreas 
que não eram prioritárias para preservar 
a saúde dos operários e seus familiares. 
Algumas das obras que temos inaugura-
do agora poderiam ter sido entregues an-
tes. Nossa arrecadação também foi pre-
judicada com a paralisação da atividade 

econômica o que nos obrigou a aumentar 
ainda mais nosso rigor fiscal para manter 
em dia o pagamento do funcionalismo, 
dos fornecedores, fazer a aquisição dos 
insumos, equipamentos e medicamen-
tos necessários para combater a doença, 
além de prestar assistência financeira às 
famílias mais prejudicadas.

O IMPARCIAL – O senhor vive hoje, 
talvez, o melhor momento de sua 
gestão. Com a popularidade em alta, 
tem preferência entre os nomes que 
disputam ou pretende apoiar algum 
nome para sua sucessão?

 Estou trabalhando para concluir to-
das as obras, então o foco continua sendo 
a gestão. Diariamente concilio o atendi-
mento no gabinete com a ida aos cantei-
ros para o acompanhamento da evolução 
das obras. São cente-
nas de obras simul-
tâneas na cidade. Em 
relação à preferência, 
o melhor nome para 
administrar São Luís é 
aquele que dê prosse-
guimento ao trabalho 
que estamos fazendo, 
colocando o desenvol-
vimento da cidade e o 
bem-estar da popula-
ção como prioridade. 
Diferente do que ocor-
reu comigo, o próximo 
prefeito de São Luís re-
ceberá uma cidade equilibrada financei-
ramente, organizada e com muitas obras 
realizadas. Resolvemos tudo? Claro que 
não. Nenhum gestor vai conseguir esgotar 
a demanda urbana, que cresce na medi-
da em que as cidades se expandem. Mas 
tiramos São Luís do atraso, devolvemos 
sua beleza, integramos à cidade bairros e 
pessoas que viviam isolados pelo abando-

no, modernizamos sua infra-
estrutura e serviços públicos, 
tornamos a capital referência 
em gestão de resíduos sólidos 
no país, recuperamos o patri-
mônio, valorizamos a cultura. 
Enfim, trabalhamos muito.

O IMPARCIAL - Como será 
comemorado os 408 anos 
de São Luís com essas 
restrições sanitárias?

 Não teremos os tradicio-
nais shows culturais em pra-
ça pública este ano em razão 
da necessidade de isolamento 
social. Mas teremos, sim, uma 
programação especial para 
marcar o aniversário da cida-
de. Temos feito isto por meio 

das inaugurações do programa São Luís 
em Obras. No dia 22 de agosto reinaugu-
ramos o Parque do Bom Menino, abrindo 
nosso calendário comemorativo. Já en-
tregamos também praças no Vinhais, no 
Cohab Anil, o Estádio Nhozinho Santos 

e até o fim de setembro iremos entregar 
diversas outras obras de infraestrutura, 
urbanização entre outras que estão me-
lhorando a vida da população. Passado o 
mês festivo seguiremos com as entregas 
de obras até o fim do ano, ampliando a 
infraestrutura urbana da cidade. Temos 
feito muito em todas as regiões da cida-
de. Os oito anos da minha gestão ficarão 
marcados como os de maiores investi-
mentos em Infraestrutura que a cidade 
recebeu nos 408 anos de história.

O IMPARCIAL - Qual legado o senhor 
deixa para a cidade de São Luís 
como marco de sua gestão?

 Digo com tranquilidade que deixare-
mos um legado importante em todas as 
áreas da gestão pública municipal, pois 
temos resolvido problemas históricos de 

nossa cidade. Revitalizamos e 
reocupamos o Centro de São 
Luís, que estava abandona-
do. Licitamos e renovamos a 
frota do transporte urbano, 
que antes circulava com ôni-
bus com mais de 20 anos de 
idade e hoje possui cerca de 
85% dos veículos novos, sen-
do a metade da frota com ar-
condicionado. Desativamos 
o Aterro da Ribeira e implan-
tamos uma política de gestão 
de resíduos sólidos pionei-
ra em São Luís. Reestrutu-
ramos toda a nossa rede de 
saúde, ampliando os servi-

ços e o horário de atendimento à popu-
lação. As longas filas na porta da Cemarc 
são passado. Reestruturamos as escolas 
da nossa rede de ensino e demos fim às 
greves anuais que atrasavam o ano leti-
vo e prejudicavam os alunos. Bairros que 
sofriam com os alagamentos já não têm 
este problema. Bairros quase centenários 
estão sendo urbanizados pela primeira 
vez. Estamos transformando a paisagem 
urbana com a construção de praças. São 
muitos os avanços de São Luís em minha 
gestão. Deixaremos um legado de muito 
trabalho e de um período de grande de-
senvolvimento na nossa cidade.

O IMPARCIAL - Para finalizar, 
deixe uma mensagem para os 
ludovicenses.

 Quero reiterar para a nossa população 
o meu compromisso em trabalhar pela 
cidade para melhorar a vida das pessoas. 
Até o fim de meu mandato estarei foca-
do em minha gestão, nas obras que esta-
mos executando, no aperfeiçoamento dos 
nossos serviços e das políticas públicas 
que temos implantado. Nossa cidade está 
chegando aos 408 anos mais  moderna, 
forte, organizada, vendo problemas an-
tigos sendo resolvidos. A mensagem para 
a população é de que cuidem da cidade, 
preservem o patrimônio público, man-
tenham-na sempre limpa e bela. Eu vou 
seguir trabalhando por São Luís e com o 
apoio de cada cidadão teremos uma ci-
dade cada dia melho

CELIO SERGIO

S
ão Luís está completando 408 anos nes-
ta terça-feira (8) e não poderia chegar 
à nova idade em melhor forma. Trans-
formada em um verdadeiro canteiro 

de obras, que se espalham da região central 
à zona rural, a cidade vive um momento de 
desenvolvimento urbano nunca visto em sua 
história. São obras de pavimentação, drenagem 
profunda, construção de praças, reconstrução 
de mercados, reforma de escolas e unidades 
de saúde, construção de pontes e novos aces-
sos viários e urbanização de bairros inteiros, 
muitos deles recebem asfalto pela primeira 
vez. Este desenvolvimento em todas as áreas 
é resultado do trabalho do prefeito Edivaldo 
Holanda Junior, que conversou com O Impar-
cial sobre as ações que ainda serão implemen-
tadas até o fim do ano.

O IMPARCIAL - Como cidadão e político, 
como Edivaldo analisa essa experiência 
de estar à frente do executivo da capital 
maranhense?

Assumir a Prefeitura de São Luís foi e con-
tinua sendo um grande desafio, com muitos 
aprendizados. Encontrei uma cidade desor-
ganizada administrativamente, com muitas 
dívidas, e com históricos problemas de infra-
estrutura, além do caos em setores essenciais, 
como educação e saúde. Tudo isto foi atraves-
sado por uma crise política e econômica na-
cional que penalizou ainda mais os municípios 
com a escassez de recursos. Mais recente veio 
a pandemia do novo Coronavírus, que ainda 
estamos enfrentando. Foi necessário um rigo-
roso planejamento e criatividade para conse-
guir trabalhar e fazer a cidade avançar. Posso 
dizer que conseguimos superar as dificulda-
des. Basta olhar para os bairros e conversar 
com a população. A São Luís que chega hoje 
aos 408 anos é bem diferente daquela de 2013, 
quando assumi o cargo 
pela primeira vez. Então, 
sou grato pela oportuni-
dade de poder adminis-
trar São Luís e trabalhar 
para transformar para me-
lhor a vida das pessoas. 
Trabalhei muito até aqui 
e seguirei trabalhando até 
o último dia do manda-
to, cumprindo a missão 
que Deus e a população 
me confiaram.

O IMPARCIAL - 
Estamos vivenciando 
o maior plano de investimentos e 
obras de infraestrutura da história da 
capital. Como foi possível chegar a esse 
processo diante de uma crise econômica 
que estamos vivendo?

Foi preciso planejamento, rigor fiscal, cria-
tividade e muito trabalho. Primeiro tivemos 
que reorganizar as finanças e habilitar nova-
mente o município para poder receber inves-
timentos. As obras de infraestrutura urbana 
que estão sendo feitas hoje, do Centro à zona 
rural, são resultados de articulação com ins-
tituições financeiras locais e internacionais, 
recursos federais, além de recursos próprios. 
São frentes de asfaltamento de bairros, drena-
gens, reforma de unidades de saúde, escolas 
e equipamentos sociais, construção de eco-
pontos, construção de áreas de lazer, reforma 
de equipamentos esportivos, como parque e 
estádio, reconstrução de mercados, entre mui-
tas outras. Estamos transformando o aterro 
da Ribeira, que operou por mais de 20 anos 
como lixão à céu aberto, em uma área para 
reaproveitamento e reciclagem de resíduos. 
Mesmo com a crise sanitária da Covid-19, es-
tamos conseguindo executar todas as obras. 
Somente de recursos próprios, são mais de 
200 milhões em investimentos, contribuindo 
com o desenvolvimento da cidade e a quali-
dade de vida das pessoas.

O IMPARCIAL - Diante de tantas 
obras, quais você considera de maior 
importância?

  Todas as obras que estamos executando 
são de grande importância. Mas quero desta-

 “O melhor nome 
para administrar São 
Luís é aquele que dê 
prosseguimento ao 
trabalho que estamos 
fazendo, colocando o 
desenvolvimento da 
cidade e o bem-estar 
da população como 
prioridade”

“Temos resolvido 
problemas históricos 
de nossa cidade. 
Revitalizamos e 
reocupamos o Centro 
de São Luís, que 
estava abandonado. 
Renovamos a frota do 
transporte urbano, 
desativamos o Aterro da 
Ribeira e implantamos 
uma política de gestão 
de resíduos sólidos 
pioneira em São Luís*”

Estou trabalhando 
para concluir todas 
as obras, então o foco 
continua sendo a 
gestão. Diariamente 
concilio o atendimento 
no gabinete com a ida 
aos canteiros para o 
acompanhamento da 
evolução das obras.

 São Luis Terça-feira 8 de setembro de 2020
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JOÃO BA TIS TA ERI CEI RA
É só cio ma jo ri tá rio de João Ba tis ta Eri -
cei ra Ad vo ga dos As so ci a dos

ANTÔ NIO NEL SON FA RIA
Jor na lis ta

O Dia da Independência

Du as efe mé ri des pró xi mas, 7 e 8 de
se tem bro. A pri mei ra as si na la a co me- 
mo ra ção da in de pen dên cia. A se gun- 
da, a fun da ção da ci da de de São Luís.
Am bas de ele va do sig ni fi ca do pa trió- 
ti co. Nes tes di as de re vi si o nis mo his- 
tó ri co há quem ques ti o ne o gri to do
Ipi ran ga co mo de ter mi nan te pa ra a
eman ci pa ção po lí ti ca, ini ci a da com a
in va são na po leô ni ca na Pe nín su la
Ibé ri ca fa ce os com pro mis sos dos
por tu gue ses com os in gle ses, e a ne- 
ces si da de de sal var o tro no Bra gan ça
dos ar re ga nhos de Na po leão.

A fa mí lia re al por tu gue sa, o prín ci- 
pe Dom João à fren te, mu dou-se pa ra
o Bra sil, que de colô nia pas sou a ter
no Rio de Ja nei ro a ca pi tal do Im pé rio.
O his to ri a dor aus tra li a no Pa trick
Wilc ken no li vro “Im pé rio à De ri va”,
re la ta as agru ras da Cor te lu si ta na na
vi a gem de dois me ses ini ci a da em Lis- 
boa, por uma fro ta de 30 na vi os, es col- 
ta da pe la Ma ri nha bri tâ ni ca, con du- 
zin do apro xi ma da men te dez mil pes- 
so as, in cluin do mi nis tros, mi li ta res,
juí zes, ad vo ga dos, re li gi o sos, cri a dos,
fa mi li a res, pa ra fun dar um no vo rei- 
no. Pe la pri mei ra vez na His tó ria a
colô nia pas sa va a se di ar uma cor te
eu ro peia. As pro vi dên ci as se fi ze ram
ime di a tas: aber tu ra dos por tos, cri a- 
ção de for ça ar ma da, im pren sa ofi ci al,
Ban co do Bra sil, de es tru tu ra ção do

no vo Es ta do que se cons ti tuía.
Em 1808, com a che ga da da fa mí lia

re al ao Rio de Ja nei ro, se efe ti va, na
prá ti ca, a in de pen dên cia po lí ti ca do
Bra sil, fei ta pe lo prín ci pe co lo ni za dor.
Seu her dei ro, Pe dro I, ca tor ze anos de- 
pois con va li dou com o gri to a in de- 
pen dên cia for mal, ar ti cu la da por Jo sé
Bo ni fá cio de An dra da e Sil va e li de- 
ran ças da Ma ço na ria, em con tex to
pós- Re vo lu ção Fran ce sa, da lu ta en- 
tre o ab so lu tis mo re al e a Mo nar quia
Cons ti tu ci o nal.

Jo sé Bo ni fá cio es te ve na Fran ça, viu
a no bre za ser en for ca da, gui lho ti na da
pe los re vo lu ci o ná ri os. Tes te mu nhou
a gran de de sor dem so ci al cau sa da pe- 
la Re vo lu ção. Fun ci o ná rio do go ver no
por tu guês, tra ba lhou com afin co pa ra
ins ta la ção de mo nar quia cons ti tu ci o- 
nal a fim de sal va guar dar o fu tu ro de
con vul sões a que as sis ti ra na Eu ro pa
var ri da pe lo fu ra cão da Re vo lu ção
Fran ce sa. Era um vi si o ná rio. De fen dia
a abo li ção da es cra va tu ra, a es co la pú- 
bli ca. Àque le tem po sus ten ta va a
trans fe rên cia da ca pi tal pa ra o Pla nal- 
to Cen tral do país.

Ar ti cu lou nos bas ti do res, com o
apoio da ar qui du que sa Le o pol di na,
es po sa do Prín ci pe, de que a for ma de
pre ser var o Bra sil pa ra a di nas tia Bra- 
gan ça era pro cla mar a sua in de pen- 
dên cia. Car tas vin das de Lis boa anun- 
ci a vam a anu la ção de atos pra ti ca dos
pe lo Prín ci pe. Fo ram li das em reu nião
do Con se lho de Es ta do pre si di da por
do na Le o pol di na que con cluiu pe la

ne ces si da de de rom per os la ços a me- 
tró po le. Fo ram en ca mi nha das ao
Prín ci pe com du as ou tras de Jo sé Bo-
ni fá cio e seu ir mão Antô nio Car los. Al-
can ça do às mar gens do Ipi ran ga Pe- 
dro I pro fe riu o gri to em ci ma de re a li- 
da de já con so li da da. A ca sa re al Bra-
gan ça era ab so lu tis ta co mo se viu nos
acon te ci men tos pos te ri o res.

A nar ra ti va não im pe de que se re-
co nhe ça a im por tân cia da da ta pa ra a
na ci o na li da de, co mo fa zem os nor te-
ame ri ca nos com o seu “In de pen den- 
ce Day” em 4 de ju lho. Ela re for ça a
cer te za de que a in de pen dên cia bra si- 
lei ra, tal co mo re a li za da, foi vi tal pa ra
a so bre vi vên cia da nos sa lín gua e da
nos sa cul tu ra, vá li da pa ra Por tu gal e
paí ses lu só fo nos.

São Luís, por mui to tem po ha vi da
co mo a “Ate nas Bra si lei ra”, se cons ti- 
tuía em ur be sim bó li ca da in de pen- 
dên cia cul tu ral do Bra sil, a par tir do
po e ta Antô nio Gon çal ves Di as. Pa ra
os por tu gue ses fun da da pe lo mes ti ço
Jerô ni mo Al bu quer que, a que foi
acres cen ta do Ma ra nhão pe lo rei de
Por tu gal, após ven cer a Ba ta lha de
Gua xen du ba, 1614.

Em 1912, um gru po de in te lec tu ais
li de ra dos por Jo sé Ri bei ro do Ama ral,
ad vo gou a fun da ção fran ce sa da ci da-
de por Da ni el de La Tou che, após mis-
sa e edi fi ca ção do for te em 8 de se tem- 
bro de 1612. Não im por ta a nar ra ti va a
pre va le cer. E sim, seu sig ni fi ca do pa ra
a in de pen dên cia cul tu ral do Bra sil.

Beatlemania

Tr r rim! Tr r rim! O som ono ma to pai co do
an ti go te le fo ne Erics son dis pa ra va no es tú- 
dio da Rá dio Ri ba mar, no bair ro do Api cum,
du ran te o pro gra ma de Rai mun do Cou ti nho.

– Alô. Rá dio Ri ba mar, bom dia! Rai mun do
Cou ti nho fa lan do. Qual a mú si ca que vo cê
vai pe dir do no vo con jun to in glês The Be a- 
tles? Se rá o gran de su ces so A hard day’s
night? Mui to bem. Vo cê so li ci tou e va mos
ou vir ago ra a mú si ca do mo men to dos reis
do “Iê,Iê,Iê”.

Ao la do da enor me me sa de som e fren te
ao mi cro fo ne Neu maum, com ara nha de
pro te ção pa ra não dei xar pas sar ruí do de sa- 
li va na trans mis são, um trio de jo vens apai- 
xo na dos pe lo no vo fenô me no de Li ver po ol,
a ban da in gle sa, The Be a tles, cri a da por qua- 
tro ta len to sos mú si cos e com po si to res que
mu da ram a ro ti na mu si cal, re vo lu ci o nan do
cos tu mes e men tes, com su as can ções de
har mo nia ino va do ra, mé tri ca mu si cal di fe- 
ren te e le tras de con teú do que atin gi ram jo- 
vens de to dos os con ti nen tes. In cum bi dos
des sa mis são di vi di mos o es pa ço com o do- 
no do pro gra ma.

A tur ma a que me re fi ro era com pos ta por
es te es cri ba que vos co nec ta a ca da quin ze- 
na, Na za ré Nu nes, o ha bi li do so Uru bu So- 
çai te, que cir cu lou pe la ci da de até se guir pa- 
ra os Es ta dos Uni dos, on de se for mou em
Eco no mia pe la Uni ver si da de de Ne bras ca e
Mié cio Jor ge Fi lho, mé di co e po lí ti co que ho- 
je mo ra no tem plo ce les ti al.

Co mo o con jun to in glês era pou co co- 
nhe ci do na ci da de re sol ve mos in ten si fi car a
sua di vul ga ção nas emis so ras de rá dio da ci- 
da de. Co mo as por tas eram sem pre fe cha das

ao nos so pro je to, re sol vi ape lar a ins tân cia
su pe ri or, no ca so Seu Ger son Ta va res do no
da Rá dio Ri ba mar e ami go do meu pai. Aces- 
so es can ca ra do, ru ma mos a es ta ção on de fo- 
mos mui to bem aco lhi dos pe lo fe no me nal
apre sen ta dor Rai mun do Cou ti nho, de boa
con ver sa, ex ce len te ti no mu si cal e pron to
pa ra o lan ça men to de no vos ar tis tas.

En tra mos no pro gra ma e fi ca mos gru da- 
dos ao te le fo ne. Na pri mei ra cha ma da aten- 
día mos a li ga ção e an tes do ou vin te do ou tro
la do da li nha se ma ni fes tar, cor tá va mos a
con ver sa e in du zía mos lo go: vo cê li gou pa ra
pe dir a mú si ca dos Be a tles. E as sim se guiu o
pro gra ma. Não dei xá va mos o in ter lo cu tor
fa lar e ía mos di re ci o nan do à mú si ca da no va
ban da de rock. Foi um su ces so. E só con se- 
gui mos

es sa pro e za com a boa von ta de e a pa ci- 
ên cia do gran de lo cu tor RC que aju dou a po- 
pu la ri zar as can ções dos Be a tles em pla gas
tim bi ras. Nes se dia só deu eles.

Foi um tra ba lho ár duo, es sa fa ça nha de
que brar pa ra dig mas mu si cais. Nas rá di os lo- 
cais im pe ra vam os bo le ros do cu ba no Bi en- 
ve ni do Gran da, Lu cho Ga ti ca, Sil vi nho, o
ele gan te e per for má ti co Nat King Co le e um
cast de gran des in tér pre tes do gê ne ro e até
os me ren gues ga rim pa dos na Ra di o la de
Car ne Se ca, que ale gra va os bai les da pe ri fe- 
ria da ci da de. Al gu mas emis so ras di vul ga- 
vam mú si cas da Bos sa No va com Tom Jo bim,
Mi e le, Bos co li, Ed Lin coln o rei dos bai les do
Rio de Ja nei ro, Sér gio Men des, Jor ge Ben ou a
ele tri zan te ca dên cia da pi lan tra gem de Wil- 
son Si mo nal que mais tar de vi rou X-9 e aca- 
bou en ter ran do ver ti gi no sa car rei ra. Além é
cla ro, da tur ma da Jo vem Guar da, com o rei
Ro ber to Car los, Eras mo Car los, Wan der léia,
Ron nie Von, Jerry Adri a ne e Wanderley Car- 

do so, en tre tan tos ou tros me nos fa mo sos.
Foi a rup tu ra de uma ge ra ção com o es ta- 

blish ment mu si cal que im pe ra va há dé ca- 
das. Fru to de uma ga le ra que com pra va cal-
ça Lee e per fu me Lan cas ter na lo ja do San ta-
na, no Be co do Te a tro, e quan do a úni ca la-
van de ria da ci da de era a Tin tu ra ria Chi na, na
rua da Paz, de pro pri e da de do chi nês Chung,
pai de Je sus Chung. Quan do tam bém era
des ta que o pro gra ma Ali an ça pa ra o Pro- 
gres so, ação so ci al do Tio Sam pa ra com ba- 
ter a po bre za, as sim co mo os fu tu ros pro je- 
tos lan ça dos pe lo PT, com o mes mo fim, e
que aju da ram a en ri que cer mui tos po lí ti cos,
de an tes e de ho je. Tem po em que a po pu la- 
ção era obri ga da a ou vir re per tó rio de can- 
ções que pou co va ri a va.

No rá dio Trans glo be II, o pri mei ro por tá til
bra si lei ro que fun ci o na va com 12 pi lhas, sin-
to ni za va com po tên cia e qua li da de as emis- 
so ra da ci da de. A Di fu so ra era a lí der. Se não
me en ga no Zé Bran co ti nha o pro gra ma de
mai or au di ên cia. Na rá dio Gu ru pi(do Diá ri-
os As so ci a dos, atu al Rá dio São Luís), Wel- 
ling ton La go to ca va o que o ou vin te que ria.
Na Ri ba mar, ho je Ca pi tal, Rai mun do Cou ti-
nho e Er me lin do Sa les do mi na vam. Na Tim- 
bi ra, do go ver no do es ta do, Hel berth Tei xei ra
da va seu re ca do man dan do su ces sos. E, na
Edu ca do ra, da Ar qui di o ce se de São Luís, Ed- 
val do As sis aten dia a gran de cli en te la da
emis so ra, mo ra do ra no in te ri or.

The Be a tles foi dis sol vi do em 1970. Dei- 
xou acer vo mu si cal que até ho je nin guém
con se guiu su plan tar. Na da do que foi, se rá,
co mo bem diz es tro fe da can ção de Lu lu
San tos, no vo ído lo do rock que cer ta men te
foi in flu en ci a do pe lo ino va dor som cri a do
pe los ra pa zes de Li ver po ol.

PA TRI CIA CU NHA
*Jor na lis ta for ma da pe la Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra -
nhão, Es pe ci a lis ta em As ses so ria de Co mu ni ca ção, Ór gãos
Pú bli cos, Pri va dos e Ter cei ri za dos

O abri go da João
Lis boa 7 dé ca das

O “abri go da João Lis boa”, co mo fi cou co nhe ci do o lu- 
ga re jo si tu a do no Lar go do Car mo, vi rou cen tro da dis- 
cus são nas re des so ci ais nos úl ti mos di as, a res pei to da
per ma nên cia de le ou não após a obra do com ple xo João
Lis boa e Lar go do Car mo. Bom, po lê mi cas à par te, o lo- 
cal es tá sen do sim re for ma do e te rá o seu lu gar, co mo
tem si do há qua se 7 dé ca das. 

O abri go da João Lis boa é al go que re sis te ao tem po,
um tem po pas sa do que reu nia boê mi os, a na ta dos in te- 
lec tu ais e no tí va gos da ci da de pa ra dis cu tir ar te e li te ra- 
tu ra, tam bém era e é pon to de en con tro tra ba lha do res,
es tu dan tes.

Con for me con tou o jor na lis ta Dou glas Cu nha em
uma re cen te re por ta gem,  “du ran te a ma dru ga da, o
abri go vi ra va pon to de en con tro de jor na lis tas e ra di a lis- 
tas que se reu ni am pa ra um ba te pa po e era co mum a
pre sen ça de jor na lis tas de O Im par ci al, Jor nal do Dia, O
Com ba te, Jor nal Pe que no e ou tros, as sim co mo seus
ope rá ri os grá fi cos co mo o Di qui nho do Ser ro te, Seu Má- 
rio, tam bém edi to res e in te lec tu ais co mo Al fre do Gal- 
vão, Ubi ra tan Tei xei ra, Car los Cu nha, Ber nar do Co e lho
de Al mei da, Nau ro Ma cha do, Nas ci men to de Mo ra es Fi- 
lho e ou tros de ge ra ções mais no vas, que se gui ram o
mes mo ca mi nho de seus an te ces so res, nas re da ções de
jor nais e na frequên cia ao abri go do Lar go do Car mo”.

Em uma épo ca em que os ôni bus cir cu la vam por ali, a
mo vi men ta ção era mais cons tan te, e na pas sa gem pa ra
ir pa ra a Rua Gran de, des cer a Ma ga lhães de Al mei da ou
o Be co da Pa co ti lha pa ra che gar à Praia Gran de, va lia dar
uma pa ra da ali pa ra to mar um cal do de ca na, co mer um
pas tel, um pão cheio, ou mes mo a co mi da ca sei ra, “boa
e ba ra ta”, co mo fa lam os fre quen ta do res.

O abri go foi cons truí do na ges tão

do in ter ven tor Pau lo Ra mos e

inau gu ra do em 1951 pe lo

go ver na dor Eu ge nio Bar ros, com

per mis sões que fo ram pas san do de

pai pa ra fi lho.

 Um de les, o seu Adau to Ca val can te, com um res tau- 
ran te que fun ci o na ali por mais de meio sé cu lo, e que
por is so aguar da an si o so a re vi ta li za ção do abri go pa ra
vol tar à ati va.

Eu mo rei to da a mi nha in fân cia e iní cio da mi nha
ado les cên cia na Rua de Na za ré, per ti nho da li, e quan do
eu e meus ami gos pas sá va mos pe lo Lar go do Car mo
cos tu má va mos cha mar de “co me em pé”, pois prin ci- 
pal men te per to do meio-dia o lo cal era mui to fre quen- 
ta do e ti nha sem pre uma ou ou tra pes soa de pé, no can- 
ti nho do bal cão, fa zen do uma bo qui nha.

E era na vol ta da Rua Gran de, da es co la, ou do ci ne ma
que nós cos tu má va mos fi car olhan do quem es ta va por
ali, lan chan do, al mo çan do, ou to man do uma ca cha ci- 
nha. Com o pas sar do tem po e a fal ta de se gu ran ça e de
ma nu ten ção, o abri go e seu en tor no pas sa ram a ter um
as pec to feio, su jo e em po bre ci do ao lo cal, vi ran do pre- 
sen ça cer ta de men di gos e mo ra do res de rua, que pe- 
ram bu la vam por ali pe din do es mo la ou es pe ran do por
um pra to de co mi da.  Ago ra, uma no va his tó ria de ve ser
con ta da com a re vi ta li za ção do es pa ço, e as sim, per mis- 
si o ná ri os do lo cal, seus cli en tes e a po pu la ção em ge ral
po de rão con ti nu ar uma his tó ria que faz par te dos úl ti- 
mos 70 anos de São Luís.

São Luís, terça-feira, 8 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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In te li gên cia ar ti fi ci al

Apoio é es sen ci al

Co mum no Bra sil

Pro gres sos e re cu os

Se gu ran ça pa ra pu lar eta pas

Am bi en te vir tu al

Progresso

Ciência pode ajudar
em outras doenças

D
i an te da pan de mia da co vid-19, pes qui sa do- 
res de di cam-se a en ten der me lhor a no va do- 
en ça e a de sen vol ver fer ra men tas pa ra pro te- 
ger a po pu la ção. Nes sa em prei ta da, têm si do

cri a das for mas pa ra o de sen vol vi men to de tes tes de di- 
ag nós ti co, va ci nas e me di ca men tos. Es ses avan ços po- 
de rão aju dar no en fren ta men to de en fer mi da des já co- 
nhe ci das, prin ci pal men te as do en ças tro pi cais emer- 
gen tes. Es pe ci a lis tas acre di tam que os fru tos ob ti dos
são re sul ta do de uma tro ca in ten sa de in for ma ções en- 
tre os ci en tis tas e en fa ti zam que os ga nhos po de rão ser
ain da mai o res se o in cen ti vo fi nan cei ro pa ra as pes qui- 
sas au men tar.

A va ci na ção é um dos re cur sos mais po de ro sos no
com ba te a uma en fer mi da de com ca rac te rís ti cas co mo
as da co vid-19, com al ta ta xa de trans mis são. Po rém, o
de sen vol vi men to de uma fór mu la imu ni zan te po de de- 
mo rar dé ca das. Pa ra re du zir es se tem po, ci en tis tas têm
usa do uma sé rie de no vas es tra té gi as. Gus ta vo Ca bral,
pes qui sa dor do De par ta men to de Imu no lo gia do Ins ti- 
tu to de Ci ên ci as Bi o mé di cas da Uni ver si da de de São
Pau lo (ICB-USP), é um dos que tra ba lham com uma
des sas no vas tec no lo gi as. O bra si lei ro de sen vol ve par tí- 
cu las se me lhan tes aos ví rus, as VLPs. Es sas par tí cu las
têm pro teí nas se me lhan tes ao Sars-CoV-2 e, ao se rem
apli ca das em al gum or ga nis mo, cau sam a pro du ção de
an ti cor pos.

Gus ta vo Ca bral ex pli ca que a mes ma es tra té gia po de
ser usa da pa ra ou tras en fer mi da des. “An tes de tra ba lhar
com a va ci na pa ra a co vid-19, de sen vol vi fór mu las pa ra
zi ka e chi kun gu nha com es sa mes ma tec no lo gia”, jus ti- 
fi ca. “Nós usa mos a mes ma ba se, mu da mos ape nas de- 
ta lhes da es tra té gia imu no ló gi ca. Fa ze mos uma re a dap- 
ta ção. Is so é mui to bom por que, à me di da que va mos fa- 
zen do as va ci nas, te mos um ma te ri al mais am plo. Is so
faz com que mais pes qui sa do res quei ram tra ba lhar co- 
nos co. Pes so as que pes qui sam o cân cer já vi e ram me
pro cu rar e pro por uma pos sí vel par ce ria”, re la ta. No
mo men to, o ci en tis ta re a li za tes tes pré-clí ni cos (em ani- 
mais) da va ci na pa ra a co vid-19.

Avan ça das, as tec no lo gi as com ba se no RNA tam bém
têm si do ex plo ra das pa ra cri ar va ci nas con tra o co ro na- 
ví rus. Re na to Man ci ni Astray, do Cen tro de De sen vol vi- 
men to e Ino va ção do Ins ti tu to Bu tan tan, em São Pau lo,
acre di ta que es sas no vas me to do lo gi as po dem re vo lu ci- 
o nar a for ma co mo as pró xi mas imu ni za ções se rão cri a- 
das. “A uti li za ção des ses sis te mas, co mo as va ci nas com
ba se ge né ti ca, tem du as ca rac te rís ti cas mui to va li o sas.
Pri mei ro, a fa ci li da de de tro car o al vo. A téc ni ca per mi te
que o ví rus da co vid-19 se ja subs ti tuí do pe lo da zi ka, da
chi kun gu nha, da ma lá ria. Ou tra van ta gem é que o tem- 
po é re du zi do. Sem a ne ces si da de de usar o pa tó ge no
co mo ba se, mui tas eta pas não pre ci sam ser fei tas, co mo
a pu ri fi ca ção do ví rus usa do”, de ta lha.

Ou tra ver ten te que tem si do im pul si o na da na atu al
cri se sa ni tá ria é a de exa mes di ag nós ti cos. Com a ne ces- 
si da de de iden ti fi car o mais ce do pos sí vel a co vid-19,
pes qui sa do res de sen vol vem exa mes ca pa zes de for ne- 
cer re sul ta dos em pou co tem po. Nes se sen ti do, ci en tis- 
tas da Uni ver si da de de Cam pi nas (Uni camp), em São
Pau lo, cri a ram um mé to do de aná li se que uti li za um
pro gra ma de in te li gên cia ar ti fi ci al. Com a tec no lo gia,
eles con se guem iden ti fi car bi o mar ca do res pre sen tes no
san gue de pa ci en tes e, des sa for ma, po dem de tec tar a
do en ça. “Além de mos trar se a pes soa es tá com a co vid-
19, con se gui mos apon tar se ela vai ter com pli ca ções. E

is so em um tem po mui to cur to, em ques tão de pou cos
mi nu tos”, con ta Ro dri go Ra mos Catha ri no, pro fes sor da
Fa cul da de de Ci ên ci as Far ma cêu ti cas da Uni camp e um
dos res pon sá veis pe lo pro je to.

A tec no lo gia, ain da em fa se de tes tes, tam bém po de rá
ser usa da pa ra a iden ti fi ca ção de zi ka, den gue he mor rá- 
gi ca e di a be tes. “Usa mos a mes ma pla ta for ma na iden ti- 
fi ca ção da do en ça fún gi ca pa ra coc ci di oi do mi co se, que
ocor re, prin ci pal men te, na Amé ri ca La ti na e é con si de- 
ra da uma do en ça ne gli gen ci a da”, diz Catha ri no. “Sem
som bra de dú vi das, o nos so pro je to e o de ou tros pes- 
qui sa do res que tra ba lham com is so vão con tri buir pa ra
a iden ti fi ca ção pre co ce de ou tras en fer mi da des, prin ci- 
pal men te as mais fre quen tes no Bra sil, co mo a zi ka e a
den gue.”

Ape sar das van ta gens dos no vos mé to dos, os es pe ci a- 
lis tas res sal tam que os avan ços de pen dem de apoio fi- 
nan cei ro. “A de mo ra no de sen vol vi men to de uma va ci na
pa ra den gue jus ti fi ca-se por que é di fí cil ter uma fór mu la
que fun ci o ne pa ra os qua tro ti pos da do en ça e tam bém
por que fal ta in ves ti men to. É o que acon te ce, tam bém,
com ou tras do en ças ne gli gen ci a das. Elas es tão pre sen- 
tes em paí ses po bres. Por is so, o in te res se em fa zer va ci- 
nas pa ra es sas en fer mi da des é li mi ta do”, ilus tra Re na to
Man ci ni.

Gus ta vo Ca bral tam bém acre di ta que o apor te fi nan- 
cei ro é es sen ci al pa ra que as no vas tec no lo gi as se jam
usa das no de sen vol vi men to de no vas va ci nas após a
pan de mia. “Quan do vi ve mos o sur to de zi ka, as pes so as
co me ça ram a se pre o cu par mais com a si tu a ção ape nas
quan do vi ram que ela cau sa va a mi cro ce fa lia. Acre di to
que te mos as tec no lo gi as ne ces sá ri as, mas o in te res se
sur ge so men te quan do há si tu a ções crí ti cas, co mo ago- 
ra. É im por tan te man ter o su por te mes mo fo ra des se ce- 
ná rio. Acho que is so só vai ser pos sí vel quan do ti ver mos
uma união en tre a ci ên cia e a so ci e da de”, opi na.

Tam bém cha ma das de do en ças ne gli gen ci a das, es sas
en fer mi da des ocor rem, prin ci pal men te, em paí ses em
de sen vol vi men to e de cli ma con si de ra do mais quen te,
co mo o Bra sil. São ca rac te ri za das ain da pe la au sên cia
de tra ta men tos mé di cos, de vi do ao me nor in te res se no
de sen vol vi men to de te ra pi as. Se gun do a Or ga ni za ção
Mun di al da Saú de (OMS), exis tem 20 do en ças tro pi cais
no pla ne ta, sen do que o Bra sil é o úni co país que en glo- 
ba to das elas em seu ter ri tó rio.

“Um dos pon tos que me re cem des ta que é que ob ser- 
va mos, tam bém, um es for ço de tor nar a ci ên cia mais
aber ta. A tro ca mais in ten sa de in for ma ções é al go mui- 
to po si ti vo. E is so nem sem pre ocor re, já que se tra ta de
um am bi en te em que exis te com pe ti ção. Es ta mos co mo
uma re de de ci en tis tas que se guem mo ni to ran do in ten- 
sa men te es se ví rus. Ti ve mos, por exem plo, o ma pe a- 
men to ge né ti co do pa tó ge no no pri mei ro pa ci en te do
país fei to em ape nas 48 ho ras. Is so é al go que po de ser
le va do co mo ba se pa ra o acom pa nha men to de ou tras
en fer mi da des, co mo a zi ka. Se ria mui to po si ti vo ter,
tam bém, um di ag nós ti co mais rá pi do de ou tros pro ble- 
mas de saú de, co mo a tu ber cu lo se, em que es sa iden ti fi- 
ca ção pre co ce é es sen ci al. Mas, é cla ro que pre ci sa mos
de in ves ti men to pa ra que is so ocor ra. Te mos que re for- 
çar, tam bém, que a pan de mia di fi cul tou o tra to de al gu- 
mas do en ças. A han se nía se so fre uma cri se, a mai o ria

dos es ta dos bra si lei ros es tá sem me di ca men tos. Is so
ocor re por que os es for ços es tão vol ta dos to tal men te pa- 
ra a co vid-19. Uma das em pre sas que pro du zem um dos
prin ci pais me di ca men tos pa ra leish ma ni o se, por exem- 
plo, es tá com di fi cul da des pa ra pro du zir es se re mé dio
por que é ela que pro duz o rem de si vir, usa do pa ra co vid-
19.”

Pro du zir um me di ca men to da es ta ca ze ro é uma ta re- 
fa di fí cil e de mo ra da. Com a ve lo ci da de que a co vid-19
se es pa lhou pe lo mun do, pes qui sa do res re sol ve ram en- 
cur tar es se ca mi nho. Uma téc ni ca cha ma da re po si ci o- 
na men to de fár ma cos tem si do uma das fer ra men tas
usa das pa ra re du zir es sa es pe ra. Nes sa es tra té gia, me di- 
ca men tos cri a dos pa ra o tra ta men to de uma de ter mi na- 
da do en ça são tes ta dos no com ba te a ou tras en fer mi da- 
des. An te ri or à pan de mia, a es tra té gia foi im pul si o na da
nos úl ti mos me ses.

“Pri mei ro, nós tes ta mos es ses re mé di os em la bo ra tó- 
rio. Eles são ex pos tos ao ví rus e, ca so a res pos ta se ja boa,
pas sa mos pa ra a fa se de aná li se em ani mais e, de pois,
em hu ma nos. Es se é um pro ces so bem mais cur to, ge ral- 
men te de mo ra mos 10 anos pa ra de sen vol ver uma dro ga
pe las vi as tra di ci o nais”, ex pli ca Lu cio Frei tas, pes qui sa- 
dor da Uni ver si da de de São Pau lo (USP) que tra ba lha
com a téc ni ca há 15 anos.

O ci en tis ta ex pli ca que seu gru po de pes qui sa con se- 
guiu en con trar qua tro mo lé cu las com po ten ci al pa ra
tra tar o Sars-CoV-2, o ví rus da co vid-19. “Ti ve mos re sul- 
ta dos mui to ani ma do res, mas não gos ta mos de di vul gar
mui to por que al gu mas pes so as cor rem pa ra as far má ci- 
as pa ra es to car os re mé di os, que re mos evi tar is so. En tre
as dro gas pro mis so ras há um fi to te rá pi co que, ge ral- 
men te, é um re mé dio mui to se gu ro”, con ta.

Lu cio Frei tas en fa ti za que o re po si ci o na men to de fár- 
ma cos é uma téc ni ca pro mis so ra e, pos si vel men te, com
os no vos avan ços, pro por ci o na rá tra ta men tos pa ra ou- 
tras do en ças. “Com cer te za, te re mos mais op ções te ra- 
pêu ti cas. O meu gru po de pes qui sa de di ca-se a 22 en fer- 
mi da des, e te mos da dos tam bém re la ci o na dos à chi- 
kun gu nha. O im por tan te é con se guir or ga ni zar es sas
pes qui sas e man tê-las, pa ra não ter que es pe rar que
uma si tu a ção gra ve co mo a atu al acon te ça e, só de pois,
co lo car o tra ba lho em prá ti ca. É pre ci so se adi an tar”, de- 
fen de.

Ou tra fer ra men ta que tem si do mais ex plo ra da é a te- 
le me di ci na. O aten di men to mé di co re a li za do em am bi- 
en te vir tu al era bas tan te dis cu ti do an tes da cri se sa ni tá- 
ria. Em abril, o go ver no au to ri zou a pres ta ção do ser vi ço
pa ra aju dar no cum pri men to das me di das de iso la men- 
to. “A te le me di ci na é um re cur so tec no ló gi co imen su rá- 
vel nes te mo men to, prin ci pal men te em paí ses co mo o
Bra sil, que tem re giões dis tan tes de cen tros e com pou co
aces so a pro fis si o nais da saú de. Ela já era mui to usa da
na área de pes qui sa clí ni ca por uni ver si da des, por
exem plo, mas, ago ra, vai se ex pan dir”, acre di ta Mar ga- 
reth Dal col mo, pes qui sa do ra do Ins ti tu to Oswal do Cruz
(Fi o cruz). Se gun do a pneu mo lo gis ta, a prá ti ca po de rá
aju dar tam bém no acom pa nha men to de ou tras en fer- 
mi da des. “É cla ro que na da subs ti tui o con ta to hu ma no
e um exa me fí si co bem-fei to, mas, con si de ran do as di fi- 
cul da des do mun do mo der no, é im por tan te usar as van- 
ta gens pro por ci o na das por es sa pla ta for ma. Por exem- 
plo, po de mos re ce ber uma ra di o gra fia de um lo cal dis- 
tan te e ana li sá-la em pou co tem po”, ilus tra.

São Luís, terça-feira, 8 de setembro de 2020
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Ges to res sem vo tos

Fi nal men te, o pre fei to

Elei ção in di re ta

Vo to di re to

“Mi ta!”

Ido sa re no va da
A Fran ça, an tes de in cur si o nar pe lo Nor te do Bra sil, ru mo à

Amazô nia, com seu pro je to de im plan tar do la do de cá do Atlân ti- 
co a Fran ça Equi no ci al, nos imen sos es pa ços ter ri to ri ais que Por- 
tu gal não da va con tar de con tro lar, che gou a ques ti o nar a au to ri- 
da de do pa pa, so bre o Tra ta do de Tor de si lha. A fra se atri buí da a
seu rei, Fran cis co é ar ra sa do ra: “Que me mos trem o tes ta men to
de Adão que me ex cluiu da par ti lha do mun do”. Os en vi a dos fran- 
ce ses pas sa ram a in cur si o nar so bre o Bra sil, prin ci pal men te no li- 
to ral Nor te, ten do a ilha Upa on-Açu co mo lo cal de re fe rên cia às
su as ati vi da des pi ra tas e cor sá ri as.

Nas cia, en tão, o em brião de São Luís. A ci da de fun da da pe los
fran ce ses em 1612 che ga ho je aos 408 anos com a fei ção de uma
ci da de re no va da. A cri se econô mi ca e a pan de mia não im pe di ram
a exe cu ção do mai or con jun to de re a li za ções pe lo mu ni cí pio, co- 
man da do pe lo pre fei to Edi val do Ho lan da Jú ni or, em seu úl ti mo
ano de ges tão, dos dois man da tos ini ci a dos em 2013. Do Cen tro
his tó ri co à zo na ru ral, pas san do pe los bair ros não há quem não
per ce ba inú me ras pra ças, ser vi ços de dre na gem pro fun da, mo- 
nu men tos his tó ri cos res tau ra dos, co mo o Mer ca do das Tu lhas, in- 
ter ven ções ade qua das no sis te ma viá rio e mui tas obras ain da em
an da men to.

O pró xi mo pre fei to, a ser elei to em no vem bro pró xi mo vai en- 
con trar a ci da de de São Luís com um pla no de in fra es tru tu ra ur- 
ba na con cluí do, com a su pe ra ção de an ti gos pro ble mas do pas sa- 
do. A ca pi tal ma ra nhen se es tá tor nan do-se uma ci da de pron ta
pa ra os de sa fi os do fu tu ro, prin ci pal men te nos anos pós-pan de- 
mia, de or ça men tos re gra dos. O pre fei to que vai dei xar o car go em
1º de ja nei ro, não diz qual dos on ze pré-can di da tos vai apoi ar, cri- 
an do uma ex pec ta ti va nos par ti dos da ba se ali a da, e tam bém na
opo si ção. A pre o cu pa ção de Edi val do Jú ni or é con cluir a pro gra- 
ma ção “São Luís em Obras”, que ele acom pa nha di a ri a men te em
ca da lu gar da ci da de on de ha ja má qui nas e ho mens tra ba lhan do
pe la me lho ria ur ba na da ci da de. Ele su ge re que os 408 anos che- 
gam com a ca pi tal apon tan do os ca mi nhos pa ra o de sen vol vi- 
men to so ci al e ur ba no, com qua li da de de vi da pa ra seus mais de
um mi lhão de ha bi tan tes. Os pe sa dos in ves ti men tos da ges tão
Edi val do es tão re de se nhan do a São Luís dos pró xi mos anos.

O Tra ta do de Tor de si lhas, as si na do na po vo a ção cas te lha na de
Tor de si lhas, em 7 de ju nho de 1494, foi um tra ta do ce le bra do en- 
tre o Rei no de Por tu gal e a Co roa de Cas te la pa ra di vi dir as ter ras
“des co ber tas e por des co brir” por am bas as Co ro as fo ra da Eu ro- 
pa.

Ao lon go de sua his tó ria de 408 anos, São Luís pas sou sé cu los
sem co nhe cer a fi gu ra do pre fei to. A ad mi nis tra ção mu ni ci pal era
a car go de in ten den tes e de pois in ter ven to res. Os in ten den tes fi- 
ca ram de 1890 a 1921.

A par tir de 1922, de vi do a al te ra ção na Cons ti tui ção do Es ta do
do Ma ra nhão, em 24 de fe ve rei ro de 1919, os ges to res pas sa ram a
ser de no mi na dos pre fei tos e no me a dos pe lo go ver na dor do Es ta- 
do.

Ape nas por um bre ve pe río do tu mul tu a do no Bra sil Im pé rio, o
car go foi inau gu ra do com uma elei ção in di re ta pe los ve re a do res
de São Luís, em 1892. O pre fei to es co lhi do foi Ale xan dre Co la res
Mo rei ra Jú ni or. Es se pro ces so de es co lha fi cou até 1922, quan do
os pre fei tos pas sa ram a ser no me a dos.

Pe lo vo to di re to, o pri mei ro pre fei to foi Epi tá cio Afon so Pe rei ra
Ca fe tei ra, elei to em 1965, com a au to no mia po lí ti ca de São Luís.
Em 1970, no va men te os pre fei tos pas sa ram a ser no me a dos pe lo
go ver na dor, até 1985, com a elei ção de Gar dê nia Gon çal ves.

Gri ta ram, on tem, na fren te do Pa lá cio da Al vo ra da, em Bra sí lia,
apoi a do res de Jair Bol so na ro, di ri gin do-se à pri mei ra da ma Mi- 
chel le, com o ape li do do ma ri do.

 
Se te de Se tem bro em Bra sí lia, sem pa ra da mi li tar, te ve

aglo me ra ção em fren te ao Pa lá cio da Al vo ra da, com
Jair Bol so na ro sem más ca ra. Foi a ce rimô nia mais en- 

xu ta de to das des de a in de pen dên cia do Bra sil.
 

O pré-can di da to a pre fei to de São Jo sé de Ri ba mar, mé- 
di co Jú lio Ma tos, o Dr. Ju li nho (PL), além dos de pu ta- 
dos Gil Cu trim (fe de ral), Glau bert Cu trim (es ta du al),

ga nhou tam bém o apoio de Jo si mar do Ma ra nhão zi- 
nho (de pu ta do fe de ral).

 
Ri ba mar é o ter cei ro mu ni cí pio do Ma ra nhão e vi zi nho

de São Luís, o que au men ta a sua im por tân cia po lí ti ca
es tra té gi ca. Ma ra nhão zi nho é des co nhe ci do por lá, o

que ge ra até des con fi an ça no elei to ra do, que es tá di vi- 
di do com o pre fei to Eu des Sam paio.

 
O pré-can di da to a pre fei to de São Luís pe lo Par ti do So- 

li da ri e da de, ex-juiz fe de ral Car los Ma dei ra es tá in ter- 
na do no Hos pi tal São Do min gos (são Luís), com sin to- 

mas de co vid-19. 

São Luís, terça-feira, 8 de setembro de 2020
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apoi a do res de Jair Bol so na ro, di ri gin do-se à pri mei ra da ma Mi- 
chel le, com o ape li do do ma ri do.

 
Se te de Se tem bro em Bra sí lia, sem pa ra da mi li tar, te ve

aglo me ra ção em fren te ao Pa lá cio da Al vo ra da, com
Jair Bol so na ro sem más ca ra. Foi a ce rimô nia mais en- 

xu ta de to das des de a in de pen dên cia do Bra sil.
 

O pré-can di da to a pre fei to de São Jo sé de Ri ba mar, mé- 
di co Jú lio Ma tos, o Dr. Ju li nho (PL), além dos de pu ta- 
dos Gil Cu trim (fe de ral), Glau bert Cu trim (es ta du al),

ga nhou tam bém o apoio de Jo si mar do Ma ra nhão zi- 
nho (de pu ta do fe de ral).

 
Ri ba mar é o ter cei ro mu ni cí pio do Ma ra nhão e vi zi nho

de São Luís, o que au men ta a sua im por tân cia po lí ti ca
es tra té gi ca. Ma ra nhão zi nho é des co nhe ci do por lá, o

que ge ra até des con fi an ça no elei to ra do, que es tá di vi- 
di do com o pre fei to Eu des Sam paio.

 
O pré-can di da to a pre fei to de São Luís pe lo Par ti do So- 

li da ri e da de, ex-juiz fe de ral Car los Ma dei ra es tá in ter- 
na do no Hos pi tal São Do min gos (são Luís), com sin to- 

mas de co vid-19. 

São Luís, terça-feira, 8 de setembro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2020PMNO O município de Nova Olinda/MA, 
através da Prefeitura Municipal de Nova Olinda/MA, CNPJ: 01.612.625/0001-77, por meio do Pregoeiro da 
Comissão Permanente de Licitação, designado pelo decreto nº 016/2020, de 09/07/2020, torna público 
para conhecimento dos interessados que com base na Lei nº 10.520/02, decreto nº 10.024/2019, lei nº 
123/06 e suas alterações dadas pela lei nº 147/2014 e aplicado subsidiariamente no que couberem a Lei 
nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie, que fará licitação na modalidade Pregão, na forma 
eletrônica, do tipo menor preço por item, Pregão Eletrônico nº 001/2020, tendo como objeto a aquisição 
de 02 (duas) ambulâncias e aquisição de equipamentos de UTI móvel para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital 
e seus anexos. A realização do certame está prevista para o dia 22/09/2020 às 10:00hs (horário local). O 
recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no 
endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 980951 – Prefeitura de Nova Olinda-MA. O edital 
completo está a disposição dos interessados nos sites: http:www.novaolinda.ma.gov.br,www.compras-
governamentais. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: cplnovaolindadona-
ranhao@outlook.com. Pregoeiro Oficial:  ADJANE THAYS LIMA SOUSA.  Nova Olinda/MA, 04 de setembro 
de 2020. ADJANE THAYS LIMA SOUSA Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 007/2020 A Prefeitura Municipal de 
Nova Olinda/MA, CNPJ: 01.612.625/0001-77, torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial sob a forma de 
registro de preço n.º 007/2020, processo cujo objeto é contratação de empresa especiali-
zada para fornecimento de material de consumo em geral para suprir a demanda das 
secretarias municipais de Nova Olinda MA, na forma da Lei nº 10.520/02, no decreto nº 
3.555/00, lei complementar 123/06, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem as 
disposições da Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores, e demais normas regulamenta-
res aplicáveis à espécie, a realizar-se no dia 22/09/2020 às 09h:00 horas. LOCAL DE 
REALIZAÇÃO: Rua do SESP s/n Centro Nova Olinda MA, onde poderão consultar o edital e 
seus anexos gratuitamente, em horário comercial das 08:00h às 13:00h ou poderão 
adquirir mediante recolhimento de taxa no valor de R$ 100,00 (cem reais).  Nova Olinda/-
MA, 04 de setembro de 2020. ADJANE THAYS LIMA SOUSA Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS – MA
Aviso de Licitação. Concorrência Nº 001/2020-CPL. A CPL - Comissão Permanente de Licitação do 
Município de Vila Nova dos Martírios – MA., torna público que, realizará licitação na seguinte forma: 
Contratação de empresa especializada para realização de serviços de Projeto Executivo de 
Engenharia para a Adequação de Estrada Vicinal no município, compreendendo a extensão de 
70.440,70m., conforme Projeto Básico. MODALIDADE: Concorrência; TIPO: Menor Preço Global – 
Base Legal: Lei Nº 8.666, De 21 de Junho de 1993; DATA DE ABERTURA: 09 de Outubro 2020, às 
09h00min; LOCAL: Sala de reunião da CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Vila Nova dos 
Martírios - MA, localizada na Avenida Rio Branco S/Nº- Centro. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessa-
dos poderão consultar gratuitamente ou adquirir o Edital e seus anexos em horário das 08:00 às 
12:00 horas, Sala de reunião da CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios - MA, 
localizada na Avenida Rio Branco S/Nº- Centro, ou solicitar em mídia  ou impresso mediante a 
apresentação de material de impressão (papel A-4), até o terceiro dia anterior à data do recebimento 
das propostas e documentos, conforme Preceitua o art. 22 § 2º Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
Vila Nova dos Martírios - MA., conforme Preceitua o art. 22 § 2º Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
Vila Nova dos Martírios, Aos 04/09/2020. Edson Rodrigues Chaves - Secretário Municipal de 
Planejamento Finanças e Gestão Pública.

Prefeito Edivaldo entrega Estádio 
Nhozinho Santos totalmente
 reformado e modernizado
Como parte das comemorações pelo aniversário de 408 anos da cidade, prefeito Edivaldo 
reinaugurou sábado (5) o ‘Gigante da Vila Passos’ que agora tem estrutura segura e
 moderna, proporcionando conforto a torcedores, jogadores e equipes técnicas

O 
prefeito Edivaldo Holan-
da Junior reinaugurou o 
Estádio Municipal Nho-
zinho Santos, após re-

forma estrutural que modernizou 
o ‘Gigante da Vila Passos’, como é 
popularmente conhecido o estádio 
que completa 70 anos no próximo 
mês. A reinauguração integra as co-
memorações pelos 408 anos de São 
Luís, celebrado dia 8 de setembro. 
O estádio passou pela maior refor-
ma de sua história que contemplou 
desde a troca do gramado, nova ilu-
minação, entre outros serviços que 
tornaram a arena esportiva mais bo-
nita e moderna. A reforma, executa-
da pela Prefeitura por meio do pro-
grama São Luís em Obras, acabou 
com todos os problemas estruturais 
que comprometiam a segurança do 
público, atletas e equipes técnicas 
durante as competições esportivas. 
Ainda marcando a entrega do está-
dio, na tarde de sábado, houve uma 
partida entre São José e Moto Club 
pelo Campeonato Maranhense de 

Futebol, que aconteceu sem público 
por causa da pandemia da Covid-19. 
O estádio tem capacidade para rece-
ber 13 mil torcedores.

“É um momento de muita felicidade 
fazer a entrega de um local histórico 
para São Luís. São 70 anos de uma his-
tória que se confunde com a história 
da cidade já que o Nhozinho Santos foi 
palco de grandes eventos esportivos, 
recebendo grandes jogadores e times 
locais e nacionais. Agora, o Nhozinho 
Santos volta a contar com toda a es-
trutura necessária para receber estes 
grandes jogos. A nova iluminação vai 
permitir a realização de partidas tan-
to durante o dia quanto à noite. Re-
formamos toda a parte estrutural que 
colocava o estádio em risco de desa-
bar. Fizemos a troca da grama e dos 
alambrados, deixando o estádio nas 
mesmas condições de grandes arenas 
nacionais. Com isso, o estádio poderá 
voltar a receber, quando for possível, 
todo o seu público de 13 mil pesso-
as. A entrega do Nhozinho Santos to-

talmente reformado é um dos muitos 
presentes para São Luís nos seus 408 
anos”, destacou o gestor municipal.

Acompanharam o prefeito Edivaldo 
durante a reinauguração do estádio a 
primeira-dama, Camila Holanda; o de-
putado federal Cléber Verde; os secre-
tários municipais de Obras e Serviços 
Públicos, Antonio Araújo; Desporto e 
Lazer, Jasson Lago Júnior; Governo, 
Pablo Rebouças; Planejamento, José 
Cursino Moreira; Segurança Alimentar, 
Fatima Ribeiro; Representação Parla-
mentar, Nonato Chocolate; Fazenda, 
Delcio Rodrigues; Agricultura, Pesca 
e Abastecimento, Émérson Macêdo; 
Urbanismo e Habitação, Mádison Le-
onardo Andrade; Educação, Moacir 
Feitosa; Criança e Assistência Social, 
Andréia Lauande; Orçamento Partici-
pativo, Olímpio Araújo; o presidente 
do Instituto da Paisagem Urbana, Fá-
bio Henrique Carvalho; o controlador-
geral do município, Jackson Castro; e 
o presidente da Comissão Permanente 
de Licitação, Thiago Braga.
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A cerimônia foi iniciada com o hino nacional, seguido do hasteamento da bandeira, o
hino da independência e por fim, a apresentação da esquadrilha da fumaça. 

Can ce la men to do des fi le

Gri to dos Ex cluí dos

DIA DA INDEPENDÊNCIA

Apoio e manifestação
por Bolsonaro e o Brasil

O
pre si den te Jair Bol so na ro
par ti ci pou da ce rimô nia do
198° ani ver sá rio do Dia da
In de pen dên cia ocor ri da,

nes ta se gun da-fei ra (7/9), no Pa lá cio
da Al vo ra da. De vi do a pan de mia da
co vid-19, o tra di ci o nal des fi le na Es- 
pla na da dos Mi nis té ri os foi can ce la do
pe la pri mei ra vez na his tó ria e a da ta
foi co me mo ra da de ma nei ra co me di- 
da, com es tru tu ra re du zi da pa ra im- 
pren sa e pú bli co.

Sem más ca ra, o che fe do Exe cu ti vo
saiu do Pa lá cio da Al vo ra da em um
Rolls Royce, acom pa nha do por um
gru po de cri an ças. A mai o ria tam bém
não usa va o item de hi gi e ne. Mi nu tos
an tes, a pri mei ra-da ma, Mi chel le Bol- 
so na ro saiu a pé pe la por ta da re si- 
dên cia ofi ci al, cum pri men tou o pú- 
bli co com aper tos de mãos e foi re ce- 
bi da aos gri tos de “mi ta”. Um au xi li ar
pas sou ofe re cen do ál co ol em gel em
se gui da.

O se na dor Flá vio Bol so na ro (Re pu- 
bli ca nos-RJ) fez sel fi es com apoi a do- 
res e o mi nis tro da Ci da da nia, Onyx
Lo ren zo ni con ver sou com um gru po
de bol so na ris tas.

O pre si den te do Se na do, Da vi Al co- 
lum bre (DEM-AP), foi vai a do ao sair
do car ro. Já o pre si den te da Câ ma ra,
Ro dri go Maia (DEM-RJ), não par ti ci- 
pou da ce rimô nia.

A so le ni da de foi ini ci a da com o hi- 
no na ci o nal, se gui do do has te a men to

da ban dei ra, o hi no da in de pen dên cia
e por fim, a apre sen ta ção da es qua dri- 
lha da fu ma ça. Ao fi nal, Bol so na ro e
mi nis tros tam bém cum pri men ta ram
apoi a do res e ti ra ram sel fi es cau san do
aglo me ra ção. O man da tá rio não dis- 
cur sou no even to. Pa ra às 20h, es tá
pre vis to um pro nun ci a men to do pre- 
si den te em ca deia na ci o nal de rá dio e
te le vi são.

Ain da es ti ve ram pre sen tes na ce- 
rimô nia o vi ce-pre si den te Ha mil ton
Mou rão, o pre si den te do Su pre mo Tri- 
bu nal Fe de ral (STF), Di as Tof fo li, os
mi nis tros Tar cí sio Go mes de Frei tas
(In fra es tru tu ra), o mi nis tro do GSI,
ge ne ral Au gus to He le no e o de pu ta do
fe de ral Hé lio Lo pes.

Há um mês o Mi nis té rio da De fe sa
ha via in for ma do so bre o can ce la men- 
to do tra di ci o nal des fi le de 7 de Se- 
tem bro, dia da In de pen dên cia da Re- 
pú bli ca. Em pu bli ca ção no Diá rio Ofi- 
ci al da União, o mi nis té rio da De fe sa
de ter mi nou que as For ças Ar ma das
fos sem ori en ta das a não par ti ci par de
quais quer ti pos de even tos co me mo- 
ra ti vos nes te ano. A por ta ria afir mou
que a me di da é ne ces sá ria pa ra evi tar
aglo me ra ção em meio à pan de mia de
co ro na ví rus.

A tra di ci o nal ma ni fes ta ção da es- 
quer da de 7 de se tem bro, ba ti za da de

Gri to dos Ex cluí dos, ocu pou o can tei- 
ro cen tral da Es pla na da dos Mi nis té ri- 
os. Di fe ren tes gru pos de par ti dos da
opo si ção e re pre sen tan tes de mo vi- 
men tos LGBTQ+, in dí ge na, fe mi nis ta
e ne gro fi ze ram per for man ces pa ra
cha mar a aten ção pa ra as pau tas dos
mo vi men tos.

Cer ca de 200 ma ni fes tan tes in fla- 
ram um bo ne co do pre si den te da Re- 
pú bli ca com as mãos co ber tas de san- 
gue, um gru po de ter no e más ca ras da
ra tos ras ga va ré pli cas da Cons ti tui- 
ção, mu lhe res com as mãos pin ta das
de ver me lho cha ma va aten ção pa ra a
vi o lên cia de gê ne ro e o es tu dan te uni-
ver si tá rio Da ni el Pe rei ra, 23, in ter pre- 
tou um Cris to de pe le ne gra, cri va do
de ba las.

Ele com pu nha, com uma ma ni fes- 
tan te, uma re pre sen ta ção da Pi e ta, es-
cul tu ra sa cra de Mi che lan ge lo. O ra-
paz fi ca va ao la do da mu lher que re- 
pre sen ta va Ma ria en quan to um re- 
pre sen tan te de ca da um dos gru pos
as su mia a po si ção de um Je sus mor to
no co lo da san ta.

À re por ta gem, Da ni el dis se que se
ma ni fes tou con tra o ge no cí dio do po- 
vo ne gro no Bra sil. “A mi nha per for- 
man ce é pa ra que as pes so as ve jam e
sin tam o que es tá acon te cen do “, afir- 
mou. O ato do Gru po dos Ex cluí dos
du rou até por vol ta de 10h, quan do os
ma ni fes tan tes co me ça ram a dis per-
sar pa ra o pro tes to se guin te, a fa vor
do pre si den te.

INDEPENDÊNCIA

Manifestantes apoiam
Bolsonaro em São Luís

Du ran te o fe ri a do de 7 de se tem bro, ma ni fes tan tes re- 
a li za ram uma car re a ta em São Luís co mo for ma de
apoio ao pre si den te da re pú bli ca, Jair Bol so na ro. 

Os ma ni fes tan tes per cor ri am a

Ave ni da dos Ho lan de ses e gri ta vam

pa la vras de or dem e de apoio ao

ca pi tão re for ma do do exér ci to

bra si lei ro.

 Du ran te a ma ni fes ta ção água e ban dei ras do Bra sil
fo ram dis tri buí das.

As fes ti vi da des de 7 de se tem bro e des fi les cí vi cos-mi- 
li ta res fo ram can ce la dos em de cor rên cia da pan de mia
do no vo co ro na vi rus (co vid-19) em to do o país. Tam bém
não hou ve o tra di ci o nal des fi le na Ex pla na da dos Mi nis- 
té ri os, no Dis tri to Fe de ral.

Nes sa se gun da-fei ra, 7 de se tem bro, o pre si den te Jair
Bol so na ro, o vi ce-pre si den te da Re pú bli ca, Ha mil ton
Mou rão, os mi nis tros de Es ta do e al guns con vi da dos
par ti ci pa ram de uma so le ni da de com a exi bi ção da Es- 
qua dri lha da Fu ma ça, se gui da do has te a men to da Ban- 
dei ra Na ci o nal e da exe cu ção do Hi no Na ci o nal pe la
Ban da do Ba ta lhão da Guar da Pre si den ci al às 10 ho ras.

São Luís, terça-feira, 8 de setembro de 2020
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Obras e projetos revitalizam Centro Histórico  
 

C
onstruído em 1957, 
o Edifício João Gou-
lart, localizado na 
Praça Pedro II, co-

ração do Centro Histórico de 
São Luís, passou quase três 
décadas abandonado, até que 
em janeiro deste ano, o gigan-
te de 10 andares e 6 mil m² 
foi entregue totalmente refor-
mado pelo governador Flávio 
Dino. Com a reforma comple-
ta, o João Goulart se tornou o 
primeiro prédio a ser ocupa-
do como parte do programa 
Nosso Centro, projeto esta-
dual que visa ampliar o flu-
xo de pessoas e impulsionar 
a economia na região central 
da capital. 

Atualmente, o prédio abriga 
diversas secretarias e órgãos 
do Poder Executivo Estadual 
e conta com uma média de 
500 servidores que passaram 
a frequentar a região e movi-
mentar o comércio. 

Listamos abaixo outras 
obras e projetos inovadores, 
como o de reestruturação do 
João Goulart, que nos últimos 
anos deram vida nova ao cen-
tenário Centro Histórico de 
São Luís, cidade que neste dia 
8 de setembro comemora 408 
anos de história. 

Museu do Reggae

Já se vão três anos desde 
que o Museu do Reggae se tor-
nou uma referência cultural 
de São Luís e uma das casas 
de cultura mais visitadas da 
cidade, que há tempos é re-
conhecida nacionalmente 
pelo epíteto sui generis Ja-
maica brasileira. 

Além da Jamaica, apenas 
São Luís possui um museu do 
gênero no mundo. No Museu 
o visitante pode ver como fun-
ciona um típico clube de reg-
gae. Pode, ainda, ouvir playlists 
do reggae nacional e interna-
cional, e também conhecer 
a história do gênero musical 
no Maranhão, no Brasil e no 
mundo por meio de uma li-
nha do tempo.

Outra atração é a sala em 
homenagem aos grandes no-
mes do reggae nacional, além 
da exposição de fotos, vídeos 
e discos. A biblioteca do Reg-
gae contempla computado-
res e livros para utilização dos 
pesquisadores da área. 

O Museu do Reggae fica 
localizado na Rua da Estrela 
e tem visitação gratuita, mas 
por conta da pandemia do Co-
vid-19, o espaço permanece 
temporariamente fechado ao 
público.   

Museu de Artes Vi-
suais

Reinaugurado há um ano, 
após passar por reforma com-
pleta, o Museu de Artes Visuais, 
localizado na Rua Portugal, é 
um dos mais novos atrativos 
históricos e culturais da ca-
pital maranhense.

Dono de um dos mais im-
portantes acervos de artes do 
Maranhão, o local foi restau-
rado pelo Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), em parce-
ria com o Governo do Mara-
nhão, e passou por diversas 
intervenções.

O MAV agora conta com 

nova iluminação e climatiza-
ção, restauração da fachada 
de azulejos, auditório, condi-
ções de acessibilidade, inclusi-
ve com instalação de elevador. 
A casa de cultura conta com 
uma exposição permanente, 
formada por parte do acervo 
original com exemplares de 
pinturas, esculturas, gravuras, 
fotografias e desenhos inédi-
tos, e uma exposição tempo-
rária, para dar visibilidade e 
oportunidade à obra de ar-
tistas locais. 

Casarão Tech

Primeiro hub de inova-
ção pública do Maranhão, o 
Casarão Tech Renato Archer 
(CTRA) é destinado a fomen-
tar a cultura empreendedora 
no Estado, por meio de ações 
inclusivas de empreendedo-
rismo tecnológico, desenvol-

vimento de startups e oferta 
de espaços físicos de conecti-
vidade, o CTRA vem colecio-
nando bons resultados. 

Em 2019, o espaço re-
cebeu mais de doze mil vi-
sitas, cerca de 1500 check-
ins na área de coworking; 
além de abrigar 33 startups 
residentes, sendo 24 delas 
oriundas do ciclo 19/20 do 
Programa Inova Maranhão 
(apoio financeiro e técnico 
para startups).  

O Casarão Tech é locali-
zado na Rua da Estrela e há 
dois anos fomenta a cultura 
da inovação tecnológica em 
São Luís. 

Adote um casarão

Adote um Casarão é o nome 
do projeto executado pela Se-
cretaria de Estado das Cida-
des e Desenvolvimento Ur-

bano (Secid), como parte do 
programa Nosso Centro, que 
disponibiliza imóveis da ad-
ministração pública situados 
no Centro Histórico de São 
Luís, para reforma e concessão.

Com o programa, empre-
sas privadas têm a oportuni-
dade de fazer reformas dos 
casarões, de propriedade do 
Governo do Maranhão, e ocu-
pá-los, por 30 anos, de forma 
gratuita, para instalar proje-
tos e atividades econômicas. 

Revitalização do 
Teatro João do Vale

Como parte das inaugura-
ções em alusão ao aniversá-
rio de 408 anos de São Luís, 
o Teatro João do Vale foi rei-
naugurado no último dia 30 
de agosto, após passar por 
ampla obra de revitalização. 

O teatro recebeu moder-
nização em toda a estrutura, 
ganhando conforto, espaços 
readequados, vestiários, me-
lhorias nos camarins, nova 
iluminação, revestimento 
acústico, novas cortinas e 
carpetes, além de sistema 
de acessibilidade e de com-
bate a incêndios. 

A reforma do Teatro que 
leva o nome de um dos mais 
importantes cantores e com-
positores da música ma-
ranhense, é fruto de ação 
conjunta entre Governo do 
Estado e o Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artís-
tico Nacional (Iphan).

“Investimos fortemen-
te nas políticas culturais e 
a reinauguração do Teatro 
João do Vale é uma prova 
desses esforços continua-
dos. O teatro é entregue ao 
mundo cultural e à comu-
nidade de todo Maranhão”, 
afirmou o governador du-
rante o ato virtual que mar-
cou a reabertura da casa 
de espetáculos, que vai abrir 
ao público revigorado após a 
pandemia.

Praça dos Poetas

Recém-entregue, a Pra-
ça dos Poetas conta com um 
mirante e, no trajeto até ele, 
são homenageados dez es-
critores e poetas maranhen-
ses: Ferreira Gullar, Catulo 
da Paixão Cearense, Nauro 
Machado, Sousândrade, Ban-
deira Tribuzzi, José Chagas, 
Gonçalves Dias, Maria Firmi-
na, Dagmar Destêrro e Lucy 
Teixeira.
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PA TRÍ CIA CU NHA
Com co la bo ra ção de Eu ges Li ma

Es tá tua de João Lis boa

Pi râ mi de de Beck man

Es tá tua de Be ne di to Lei te

Bus to de La Ra var dière

Pe dra da Me mó ria

Es tá tua de Gon çal ves Di as

Mãe d’Água

Bus tos da Pra ça do Pan te on

Es tá tua de Odo ri co Men des

Ou tei ro da Cruz

São Luís 408 anos

Os monumentos e
suas curiosas histórias

Vo cê co nhe ce mes mo São Luís? Su as his tó ri as, seus
per so na gens, seus mo nu men tos, quem in te gra a his tó- 
ria da ci da de, su as es tá tu as… já pa rou pa ra pen sar o
porquê da que le mo nu men to, da que la es tá tua? Já pa rou
pa ra pen sar quem foi aque la pes soa imor ta li za da pa ra
dar no me a uma pra ça, a um lo cal? Há uma his tó ria por
de trás de um mo nu men to? Sem pre há. E há his tó ri as
cu ri o sas tam bém. Há his tó ria por trás de ca da mo nu- 
men to. Fa tos pi to res cos que ire mos con tar aqui com a
aju da pri mo ro sa do his to ri a dor e pes qui sa dor Eu ges Li- 
ma, cu ja pes qui sa foi nos sa prin ci pal fon te pa ra fa lar
des ses mo nu men tos. “São Luís é mui to ri ca de mo nu- 
men tos se cu la res, e eles ser vem pa ra guar dar uma me- 
mó ria, pa ra eter ni zar um acon te ci men to, uma pas sa- 
gem da his tó ria dig na de ser lem bra da”, diz o his to ri a- 
dor. Con fi ra al gu mas his tó ri as que se pa ra mos.

O mo nu men to que ho me na geia o jor na lis ta e his to ri- 
a dor, João Lis boa, que dá o mes mo no me à pra ça no
Cen tro de São Luís, sur giu no Go ver no de Luís Do min- 
gues em 1911. A es tá tua, ins ta la da seis anos de pois (em
1º de ja nei ro de 1918, no go ver no de Antô nio Brí cio de
Araú jo), foi ori gi nal men te co lo ca da em fren te à Igre ja do
Car mo. So men te no ano de 1941 ela foi pa ra a se ção em
fren te à Rua do Sol, on de es tá até ho je. Es ta vam  pre sen- 
tes na inau gu ra ção do mo nu men to, a fi lha ado ti va de
João Lis boa, Ma ria Lis boa e su as fi lhas

Até ser inau gu ra da, ela fi cou de 1914 a  1918 fi cou nos
cor re do res do Pa lá cio do Go ver no. De acor do com a pes- 
qui sa de Eu ges Li ma, a es tá tua te ve três pe des tais: o pri- 
mei ro de 1918, pro je ta do por Ha rol do Fi guei re do, mui to
cri ti ca do pe la fal ta de har mo nia es té ti ca; o se gun do, no
go ver no de Ma ga lhães de Al mei da e o ter cei ro e atu al,
no go ver no de Pau lo Ra mos (1941), on de hou ve a subs ti- 
tui ção do  pe des tal e a mu dan ça de lu gar.

O mo nu men to foi eri gi do em ho me na gem a Ma no el
Beck man, lí der da Re vol ta do mes mo no me (1684) em
28 de ju lho de 1910, no go ver no de Luís Do min gues, lo- 
ca li za do atu al men te à Ave ni da Bei ra-Mar. Po rém, o  lo- 
cal es co lhi do pa ra inau gu rar o mo nu men to, se gun do o
pro fes sor Jo sé Ri bei ro do Ama ral, te ria si do o lo cal on de
Beck man foi en for ca do no dia 10 de no vem bro de 1685,
no ca so, a an ti ga Praia do Ar ma zém, de pois Praia da
Trin da de. Em 1970, na ad mi nis tra ção do Pre fei to Ha rol- 
do Ta va res, o mo nu men to foi li gei ra men te re ti ra do do
lo cal ori gi nal, sen do tra zi do mais pa ra o cen tro da Pra ça
Ma no el Beck man, on de es tá até ho je.

Em 2014, o his to ri a dor Eu ges Li ma, atra vés de pes qui- 
sas, des co briu que o pe des tal des se mo nu men to, a Pi râ- 
mi de de Bec kan, ti nha per ten ci do ao An ti go Pe lou ri nho
de São Luís de 1815, que fi ca va lo ca li za do no cen tro do
Lar go do Car mo e que foi de mo li do em 1889, com a pro- 
cla ma ção da Re pú bli ca. “Em 1910, quan do es se mo nu- 
men to foi inau gu ra do pa ra mar car o lo cal da exe cu ção
de Beck man e ao mes mo tem po ho me na geá-lo, o po der
pú bli co re a pro vei tou a ba se do an ti go Pe lou ri nho que ti- 
nha res ta do do pro ces so de de mo li ção de 1889 e uti li zou
co mo pe des tal da Pi râ mi de em ho me na gem a Beck man,
acon te ce que es ta in for ma ção já não cons ta va mais nos
ma nu ais e li vros so bre his tó ria do Ma ra nhão nas úl ti- 
mas no ve dé ca das, era uma in for ma ção que es ta va es- 
que ci da e ti nha se per di do da me mó ria da ci da de”, dis se
o his to ri a dor.

O  po lí ti co, ma gis tra do e jor na lis ta bra si lei ro Be ne di- 
to Pe rei ra Lei te (Ro sá rio-MA, 4 de ou tu bro de 1857;
Hyeres-FR, 6 de mar ço de 1909) dá no me à pra ça que
tam bém já foi cha ma da de Lar go do João Ve lho, do Ve- 
lho, Pra ça da As sem bleia e Jar dim Pú bli co 13 de Maio.

Du ran te o go ver no de Be ne di to Lei te, em 1906, o en- 
ge nhei ro Aní sio Pa lha no de Je sus de sen vol veu um pro- 
je to de pai sa gis mo; re ce ben do o es pa ço a de no mi na ção

de Pra ça Be ne di to Lei te em ho me na gem ao Go ver na dor.
Após sua mor te, no go ver no de Luiz Do min gues, for- 
mou-se uma co mis são en car re ga da de er guer uma es tá- 
tua em me mó ria do ilus tre es ta dis ta. A es tá tua inau gu- 
ra da em 1912, exe cu ta da em Pa ris pe lo es cul tor fran cês
Fran çois Emi le De car che mont, foi fei ta com um dos
bra ços (es quer do) sem mão pa ra sim bo li zar o com pro- 
mis so de Be ne di to Lei te com a edu ca ção pú bli ca do Ma- 
ra nhão. A ci ta ção, “pre fi ro cor tar a mão a as si nar a su- 
pres são da Es co la Nor mal ou Mo de lo”, atri buí da ao en- 
tão go ver na dor Lei te, es tá gri fa da em um li vro de bron ze
aber to so bre uma pal ma, que fi ca va na ba se do pe des tal
da es tá tua e que foi fur ta da em 2017, mas já foi re cu pe- 
ra do e se en con tra em res tau ra ção com pre vi são de ser
de vol vi do pe lo po der pú bli co ao seu lo cal ori gi nal no dia
4 de ou tu bro pró xi mo, no ani ver sá rio de Be ne di to Lei te.

Inau gu ra do em 1962 por oca sião dos 350 anos de São
Luís é uma ide a li za ção, ins pi ra da num cos sa co da es tra- 
da de fer ro São Luís-Te re si na.

De acor do com pes qui sa de Eu ges Li ma, o se gun do
mo nu men to do ti po no Bra sil te ve sua pe dra fun da men- 
tal lan ça da em 1841 pa ra ho me na ge ar a co ro a ção de D.
Pe dro II e foi inau gu ra da no dia 28 de ju lho de 1844 no
Cam po de Ou ri que, on de ho je es tá lo ca li za do o co lé gio
Li ceu Ma ra nhen se. Era cha ma da de Pi râ mi de do Cam po
de Ou ri que, com o pas sar do tem po, o po vo pas sou a
cha má-la de “Pe dra da Me mó ria”.

Pa ra não ser des truí da, em 1946, os mem bros do Di re- 
tó rio ma ra nhen se de ge o gra fia, li de ra dos por Jo a quim
Vi ei ra da Luz, fi ze ram um mo vi men to pa ra re mon tá-la
no For tim de São Da mião um dos se mi cír cu los da Ave ni- 
da Bei ra-Mar, on de es tá lo ca li za da até ho je. – Du ran te o
sé cu lo XIX era re fe rên cia co mo pon to de en con tro, par- 
ti da e che ga da pa ra des fi les, co mí ci os, se re na tas, dis cur- 
sos, ban das car na va les cas, den tre ou tros mo vi men tos.

Gon çal ves Di as, po e ta, pro fes sor, crí ti co de his tó ria,
et nó lo go, nas ceu em Ca xi as (MA), em 10 de agos to de
1823, e fa le ceu em nau frá gio, no Mai xio dos Atins (MA),
em 3 de no vem bro de 1864. É o pa tro no da ca dei ra n. 15
da Aca de mia Bra si lei ra de Le tras, por es co lha do fun da- 
dor Ola vo Bi lac.

A es tá tua inau gu ra da em ho me na gem a ele foi no dia
7 de se tem bro de 1873, no an ti go Lar go dos Re mé di os,
ho je, Pra ça Gon çal ves Di as, imi tan do a de “Bo ca ge”,
inau gu ra do em Se tú bal (Por tu gal) em 21 de de zem bro
de 1871.

Se gun do Eu ges, “a his tó ria da Mãe d’água de New ton
Sá é bem in te res san te, foi o úl ti mo tra ba lho de le em
1940, pou co an tes de fa le cer. No li vro ‘A obra es cul tó ri ca
de New ton Sá (2001)’, de Rai mun da For tes, ela traz a in- 
for ma ção que co lheu no Port fó lio do es cul tor que nu ma
Pra ça na Ilha do Go ver na dor (RJ), exis te uma ré pli ca da
fa mo sa es cul tu ra”. A pe ça foi ins ta la da no lo cal na dé ca- 
da de 1950, que pas sou a ser iden ti fi ca do co mo Pra ça da
Mãe d’Água. A es cul tu ra foi pre mi a da com a me da lha de
pra ta no Sa lão Na ci o nal de Be las-Ar tes em 1940, mes mo
ano em que New ton fa le ceu.

A cons tru ção da Pra ça foi sen do fei ta aos pou cos,
meio de im pro vi so e os bus tos, tam bém fo ram sen do
co lo ca dos um a um, ao lon go do tem po, ini ci al men te
por ini ci a ti va do IHGM, AML, fa mi li a res das per so na li- 
da des ho me na ge a das e por in te lec tu ais aca dê mi cos que
fa zi am par te des sas agre mi a ções ci en tí fi co-cul tu rais.

Os pri mei ros bus tos a se rem inau gu ra dos, fo ram os
de Ar tur Aze ve do (1953), Rai mun do Cor reia (1954), es te,
de in ci a ti va do IHGM, cu jo pe des tal foi pa tro ci na do pe- 
lo Dr. Odi lon So a res, mé di co, po lí ti co e só cio efe ti vo do
Ins ti tu to His tó ri co. Se gui do pe los bus tos de Dunshee de
Abran ches (1958) e Nas ci men to de Mo ra es, inau gu ra do
em 19 de mar ço de 1959, por ini ci a ti va da AML. Nos
anos e dé ca das se guin tes até os anos de 1990, bus tos fo- 
ram sen do inau gu ra dos e trans fe ri dos de ou tros lo gra- 
dou ros da ci da de pa ra com por o atu al Pan te on ma ra- 
nhen se da Pra ça. O bus to de Ar tur Aze ve do foi uma có- 
pia fei ta pe lo es cul tor Ho nó rio Pe ça nha do bus to de Ro- 
dol fo Ber nar del li. “Mui tas pes so as se per gun tam por
que en tre os bus tos da Pra ça do Pan te on, fal tam no mes
de gran de im por tân cia das nos sas le tras e his tó ria, co- 
mo Gon çal ves Di as, Aluí sio Aze ve do, Antô nio Lo bo, en- 
tre ou tros. Is so ocor reu por que a ideia era ho me na ge ar
no Pan te on os no mes da que les que ain da não ha vi am
si do ho me na ge a dos até en tão”, dis se o his to ri a dor.

Além de bus tos es cul pi dos es pe ci al men te pa ra se rem
ex pos tos na Pra ça do Pan te on, ou tros fo ram pa ra lá, re- 
mo vi dos de ou tros lu ga res, co mo o bus to de Hen ri ques
Le al que fi ca va ori gi nal men te em fren te a Igre ja de São
João.

No pe des tal da es tá tua se en con tram os os sos de
Odo ri co Men des que fo ram tras la da dos em 1913 do ce- 
mi té rio Ken sal-Gre en, Lon dres, In gla ter ra, on de o po e- 
ta, hu ma nis ta, po lí ti co e tra du tor de Ho me ro ha via fa le- 
ci do.

Quan do do tras la do dos re ma nes cen tes mor tais do
po e ta de Lon dres pa ra São Luís, vi e ram tam bém du as lá- 
pi des de már mo re bran co que fa zi am par te do seu tú- 
mu lo no ce mi té rio de Lon dres e fo ram co lo ca das no pe- 
des tal com as se guin tes ins cri ções em por tu guês e in- 
glês: “Ma nu el Odo ri co Men des. Exí mio po e ta bra si lei ro.
Po lí ti co e pa tri o ta ex tre me. Tra du ziu Ho me ro e Vir gí lio
em fi el e con ci so ver so por tu guês. Nas ceu no Ma ra nhão
(Bra sil) a 24 de ja nei ro de 1799. Mor reu em Lon dres, a 17
de agos to de 1864”.  Nu ma das re for mas da Pra ça, as lá- 
pi des fo ram re ti ra das e to ma ram des ti no des co nhe ci do.

Atu al men te o bus to de Odo ri co Men des que se en- 
con tra na Pra ça, é uma Ré pli ca do ori gi nal, fei to pe lo es- 
cul tor Ro dol fo Ber nar del li  ( inau gu ra do em 1905), pois
em 2005, ele foi fur ta do e nun ca foi re cu pe ra do.

O mo nu men to do Ou tei ro da Cruz foi inau gu ra do em
1901, pa ra ho me na ge ar os com ba ten tes por tu gue ses
que tom ba ram no lo cal e lu ta ram pe la ex pul são dos in- 
va so res ho lan de ses do Ma ra nhão e ao mes mo tem po,
mar car o lo cal des sa ba ta lha que re pre sen tou a pri mei ra
vi tó ria por tu gue sa na Ilha do Ma ra nhão que so ma da a
mais ou tras du as, iria cul mi nar na ex pul são de fi ni ti va
dos ho lan de ses de ter ras ma ra nhen ses.

Em 21 de no vem bro de 1642, as tro pas por tu gue sas,
co man da das por Mu niz Bar rei ros e Tei xei ra de Me lo que
re sis ti am a in va são ho lan de sa, tra va ram e ven ce ram es- 
sa ba ta lha. Na que le lon gín quo 21 de no vem bro, as tro- 
pas por tu gue sas em bos ca ram a co lu na do co man dan te
San da lim que es ta va à ser vi ço do es ta do ho lan dês. Es sa
ba ta lha ocor reu na re gião do rio Cu tim, on de ho je fi ca o
Ou tei ro da Cruz. Os ho lan de ses fi ca ram no Ma ra nhão
de 1641 a 1644, quan do fo ram fi nal men te ex pul sos. Por- 
tan to, es se Mo nu men to se cu lar é mui to im por tan te pa- 
ra o nos so pa trimô nio his tó ri co e guar da um dos ca pí tu- 
los ini ci ais da nos sa his tó ria co lo ni al e for ma ção do Ma- 
ra nhão.

São Luís, terça-feira, 8 de setembro de 2020
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Há 408 anos, 
a ilha do amor está 
nos nossos corações.

Uma homenagem do Hapvida aos 408 anos de São Luís.

I lha do Amor, Atenas Brasileira ou Cidade dos Azulejos: os nomes são muitos, assim 

como as belezas de São Luís. Hoje, a capital maranhense completa 408 anos de uma 

história muito rica. Por isso, nosso orgulho em estar aqui só aumenta. Hoje e 

sempre. Parabéns, São Luís.

www.hapvida.com.br@hapvidasaude@hapvidasaude /hapvida.saude
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DOU GLAS CU NHA

Ca mi nho Gran de

Cam boa 

Di a man te 

SÃO LUÍS

A história dos
bairros antigos

A ci da de de São Luís te ve ori gem
com a in va são dos fran ce ses, em 1612,
que aqui de se ja vam im plan tar uma
colô nia com o no me de Fran ça  Equi- 
no ci al e cons truí ram o For te Saint
Louis, e mo ra di as fo ram im plan ta das
no seu en tor no, ini ci an do uma po vo- 
a ção com in dí ge nas e co lo nos. 

O so nho fran cês aca bou com a ex- 
pul são des tes co lo ni za do res por tro- 
pas ho lan de sas, vis to que aque le país
de se ja va im plan tar na re gião, um po lo
açu ca rei ro, mas tam bém fo ram ex- 
pul sos por tro pas por tu gue sas com
au xí lio dos na ti vos.

Os por tu gue ses as su mi ram o po der
e ini ci a ram a cons tru ção pro pri a men- 
te di ta, com edi fi ca ções na re gião do
For te e se guin do pa ra o Lar go do Car- 
mo e os cha ma dos ca mi nhos gran des,
co mo Rua do Sol, Rua da Paz e Rua
Gran de, se ori gi nan do en tão, on ze
bair ros no en tor no des te Cen tro.

A pro fes so ra/ dou to ra He loi sa Reis
Cur ve lo, do de par ta men to de Le tras
da Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra- 
nhão, em su as pes qui sas, cons ta tou
que do Ca mi nho Gran de, que se es- 
ten dia até o Bair ro do Anil, fo ram sur- 
gin do ,nas sua mar gens, bair ros co mo
Mon te Cas te lo, Ape a dou ro, João Pau- 
lo   que se so ma ram ao Anil e o pró prio
Cu tim (uma ex ten são do  Anil),  que
en tão era al deia in dí ge na, cu jo no me

te ve ori gem pe lo fa to dos seus ha bi- 
tan tes in dí ge nas, usa rem uma er va
que era es fre ga da nas águas do rio e as
tor na va azu la da com tons vi o le ta,
dan do o no me à Vi la do Anil.

Após su as fun da ção, São Luís te ve
sua ex pan são po pu la ci o nal no en tor- 
no do Cen tro, dan do ori gem a on ze
bair ros, cons tan do co mo o mais an ti- 
go o Vi nhais Ve lho, que era uma al deia
in dí ge na de no mi na da  Eus saup, que
vi veu sob o do mí nio de pa dres que
exer ci am a ca te que se mas fo ram ex- 
pul sos e ou tras pes so as  en tra ram na
vi la e de ram o no me de Vi nhais, em
alu são aos vi nhe dos mui to co muns
na Eu ro pa.

O Bair ro Cam boa era tam bém uma
al deia in dí ge na e te ve es ta de no mi na- 
ção em fa ce dos ín di os usa rem uma
téc ni ca de pes ca cha ma da gam boa,
que se cons ti tuía em re pre sar as àguas
do mar du ran te a ma ré cheia, e com a
va zan te, os pei xes fi ca vam pre sos e
eram en tão cap tu ra dos. Em prin cí pio
foi cha ma do Cam boa do Ma to e de- 
pois, sim pli fi ca do pa ra ape nas Cam- 
boa.

Ao la do da Cam boa tem o Di a man- 
te. Ali ha via uma fon te on de as mu lhe- 
res iam la var rou pas e ser via tam bém
co mo u re fú gio, dis tan tes dos olha res
cu ri o sos, on de apro vei ta vam pa ra
tam bém na mo rar.

Em fa ce de ter um ho mem que era
ca sa do e man ti nha um re la ci o na men-
to ex tra con ju gal com uma mu lher
com quem se en con tra va na área da
fon te do Ma moim, e que pas sou a ser
cha ma da de Fon te dos Aman tes, dan- 
do ori gem ao no me do bair ro que, a
prin cí pio, cha ma vam de De Aman te e
de pois a po pu la ção ado tou o no me
Di a man te. As sim, sua ori gem não tem
na da a ver com o mi ne ral pre ci o so.

Ma dre de Deus

Bairros: Vila Passos
e Madre de Deus

NA VILA PASSOS  FICA O ESTÁDIO NHOZINHO SANTOS

Con for me a pro fes so ra He loi sa Cur ve lo, a área ho je
de no mi na da Vi la Pas sos, na ver da de era um ce mi té rio
des ti na do ao se pul ta men to de pes so as in di gen tes, po- 
bres que não dis pu nham de re cur sos pa ra um en ter ro
de gran des pom pas. Era um ce mi té rio fi lan tró pi co que
ti nha a de no mi na ção de Ce mi té rio da Cruz dos Pas sos
do Nos so Se nhor Je sus Cris to, per ten cen te à Ir man da de
do Se nhor Bom Je sus dos Pas sos, ad mi nis tra da por pa- 
dres ca tó li cos, en quan to que o Ce mi té rio do Ga vião era
ad mi nis tra do pe la San ta Ca sa de Mi se ri cór dia e se des ti- 
na va ao se pul ta men to das pes so as per ten cen tes às fa- 
mí lia de me lhor po der aqui si ti vo. Lo go te ve iní cio a uma
dis cór dia en tre os ad mi nis tra do res dos dois ce mi té ri os,
vis to que a Ir man da de pas sou a ser acu sa da de aten der
tam bém fa mí lia de me lho res pos ses, ge ran do ações que
re sul ta ram com o po der pú bli co da épo ca de ter mi nan- 
do o fe cha men to do Ce mi té rio da Cruz dos Pas sos de
Nos so Se nhor Je sus Cris to. A área fi cou de ser ta e en tão
pas sou a ser in va di da por pes so as de bai xa ren da, dan do
ori gem a uma co mu ni da de cu ja po pu la ção era for ma da,
em sua mai o ria, por ope rá ri os das fá bri cas, re ce ben do,
ini ci al men te, o no me de Vi la Ope rá ria e de pois pas sou a
ser cha ma da de Vi la Pas sos.

A Ma dre de Deus se ori gi nou a par tir do Lar go de San- 
ti a go, per ten cen te ao ca pi tão Jo sé Sal ga do de Sá e Mos- 
co so, que ti nha fá bri ca de be ne fi ci a men to de ar roz, e
cons truiu uma igre ja que te ria co mo pa dro ei ra a Ma dre
de Di os, que foi de pois trans fe ri da pa ra os Ca pu chi nos.
Com a mor te do ca pi tão Jo sé Sal ga do, seus her dei ros en- 
tra ram em li tí gio ju di ci al com os ca pu chi nhos, que ti ve- 
ram que dei xar a ad mi nis tra ção da igre ja e as ter ras fo- 
ram ven di das pe los her dei ros, sen do ocu pa das por fá- 
bri cas da in dús tria têx til, co mo a Fá bri ca São Luís, San ta
Amé lia e Câ nha mo. Do ou tro la do até che gar ao Rio Ba- 
can ga, era uma área de api cuns que pas sou a ser ha bi ta- 
da por fa mí li as de pes ca do res e ope rá ri os das fá bri cas,
se tor nan do no atu al bair ro cul tu ral da Ma dre de Deus.

São Luís, terça-feira, 8 de setembro de 2020
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Bair ro do Li ra

Des ter ro

Bair ro de Fá ti ma

Ape a do ro

ANJO DA GUARDA

Bairro fazia parte
da zona rural

A re gião do Ita qui- Ba can ga lo ca li- 
za da do ou tro la do do Rio Ba can ga era
zo na ru ral com seus sí ti os de no mi na- 
dos Ta man cão, São Rai mun do, Ita pi- 
cu rai ba, An jo da Guar da, Bon fim (on- 
de foi ins ta la do o Hos pi tal-Co lo nia
Achi les Lis boa des ti na do ao tra ta- 
men to da han se nía se), Gan cha ria e
ou tros, que de pois da cons tru ção da
bar ra gem do Ba can ga, vi rou um gran- 
de con glo me ra do ha bi ta ci o nal, dan- 
do ori gem a de ze nas de no vos bair ros,
co mo Vi la Ba can ga, Vi la Isa bel, An jo
da Guar da, Mau ro Fecury I e II, São
Ma teus, Vi la No va, Fu ma cê e ou tros.

A re gião tem o no me de Ba can ga
que se re la ci o na ao bra ço de mar
homô ni mo, que por seu tur no te ve
sua ori gem em fa ce da exis tên cia em
abun dân cia de uma plan ta que ti nha
o no me y-ba can ga.

Bair ro do Li ra, tam bém do mi na do 
Bair ro Pre si den te Var gas, é um lo gra- 
dou ro de pou cas ru as. Na sua ori gem
era uma fa zen da per ten cen te a uma

se nho ra cu jo no me era Antô nia Ma ria
da As sump ção Lyrio. A área te ria si do
ad qui ri da pe lo Po der Pú bli co que ali
ins ta lou um hos pi tal que ser viu co mo
iso la men to pa ra os aco me ti dos pe la
gri pe es pa nho la e ou tras pes tes. Con- 
ta-se que tam bém foi le pro sá rio e
com a cons tru ção do Hos pi tal Achil les
Lis boa, te ria si do de sa ti va do e a área
in va di da, tor nan do um con glo me ra- 
do po pu la ci o nal no en tor no do Ce mi- 
té rio do Ga vião. O pré dio on de fun ci- 
o nou o hos pi tal vi rou es co la, sen do
de pois de mo li do pa ra cons tru ção de
ou tro pré dio on de fun ci o na a es co la
pú bli ca do es ta do Uni da de In te gra da
Sou sân dra de.

O Bair ro do Des ter ro es tá en cra va- 
do no Cen tro His tó ri co da ci da de e
sur giu co mo lo cal de mo ra dia dos
imi gran tes por tu gue ses vis to a sua
pro xi mi da de do Cen tro da ci da de e fi- 
gu ra co mo o mais an ti go da ci da de.

Ali foi cons truí da uma igre ja que re- 
ce beu o no me de Nos sa Se nho ra do
Des ter ro, san ta pa dro ei ra dos imi-
gran tes, ten do uma ima gem da san ta
tra zi da de Por tu gal. Cons ta que es ta
igre ja foi des truí da pe los in va so res
ho lan de ses e de pois re cons truí da,
sen do a atu al, a se gun da igre ja mais
an ti ga da ci da de e úni ca de cons tru- 
ção no es ti lo bi zan ti no.

Nos seus pri mór di os, o Bair ro de
Nos sa Se nho ra de Fá ti ma era um sí tio
e ti nha a de no mi na ção de Sí tio Ca va- 
co que ti nha sua ex ten são até o ho je
Re ti ro Na tal, Mon te Cas te lo e par te do
Ape a dou ro. De pois vi rou Sí tio No va
Olin da, sen do com pra do pe lo Es ta do
re ce ben do o no me de Fa zen da Es ta-
du al e en tão pas sou a ser ha bi ta da e
com a cons tru ção de uma igre ja em
ho me na gem a Nos sa Se nho ra de Fá ti- 
ma o que lhe ren deu o no me de Bair ro
de Nos sa Se nho ra de Fá ti ma.

O Bair ro Ape a dou ro fi ca bem pró xi- 
mo ao Mon te Cas te lo e re ce beu es te
no me em vir tu de de ha ver uma proi- 
bi ção de veí cu lo de tra ção ani mal ou
ani mais que ser vi am de trans por te
pa ra os co lo nos que tra zi am su as pro- 
du ções da zo na ru ral pa ra ci da de, en-
trar na ci da de. En tão os ani mais eram
dei xa dos ali e os pro du tos con du zi do
em bon des apro pri a dos que se gui am
do Cen tro até ao Bair ro do Anil.

No Ape a dou ro ha vi am pes so as que
ven di am re fei ções, ca fés etc. e que to-
ma vam con ta dos ani mais até seus
do nos re tor na rem e da li par ti rem pa- 
ra seus lo cais de ori gem.

Li ber da de

Turu e Liberdade:
como surgiram?

O TURU FOI CRIADO NA ILHA  COM NATUREZA EXUBERANTE

O Tu ru é um bair ro com de no mi na ção mui to con tro- 
ver sa. Ali era se di a da a Al deia To ro eu pe ou To ro oup, que
po de ter le va do os seus mo ra do res, após os in dí ge nas, a
ado ta rem Tu ru co mo uma cor rup te la dos no mes da al- 
deia. Mas há tam bém quem di ga que o no me Tu ru lhe
foi da do por ser uma re gião de na tu re za exu be ran te e
que ti nha mui ta pro li fe ra ção do in se to homô ni mo. Cer- 
to é que até nos anos ses sen ta, o Tu ru era con si de ra do
zo na ru ral de São Luís.

O Bair ro da Li ber da de ori gi na ri a men te ti nha o no me
de Ma ta dou ro, ten do em vis ta que se cons ti tuiu a par tir
da cons tru ção do aba te dou ro de ga do bo vi no à mar gem
do Rio Anil. Edi fi ca ções fo ram ini ci a das pe los tra ba lha- 
do res do ma ta dou ro e pes so as que tra ba lha vam in di re- 
ta men te, no en tor no do pré dio. Lo go sur gi ram ru as na
área de ter ra fir me e inú me ras pa la fi tas na re gião dos
man gue zais.

O ga do va cum que ali era aba ti do, vi nha dos cam pos
da Bai xa da nas em bar ca ções co nhe ci das co mo  gam- 
bar ras, de sem bar ca do na Praia do Des ter ro e le va do por
va quei ros, que to ca vam as ma na das  pe las ru as do en- 
tor no do Mer ca do Cen tral e pe la Rua Ma no el Jan sen
Fer rei ra, en tão co nhe ci do Ca mi nho da Boi a da, até che- 
gar ao Ma ta dou ro. A de sa ti va ção do ma ta dou ro fez com
que o no me do bair ro mu das se, as áre as de pa la fi tas fo- 
ras ater ra das e ho je é o Bair ro da Li ber da de, li ga do à
Cam boa.

São Luís, terça-feira, 8 de setembro de 2020
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DOU GLAS CU NHA

Rua dos Afo ga dos

Rua do Sol

Rua do Giz

Rua da Pal ma

Rua For mo sa

Pra ça da Ale gria

Ir re ve ren tes & Pi to res cos

Be co da Bos ta

Be co do Que bra Bun da

Be co da Caé la

Be co do Ca ga Os so

Be co da Ca ta ri na Mi na

Be co da Pren sa

Be co do Jaú

Be co do Pre ci pí cio

Nomes diferentes

Becos e ruas da
antiga São Luís

São Luís é uma ci da de “qua tro cen to na” que res pi ra e
ins pi ra po e si as por to dos os can tos. Su as ru as e be cos,
al guns com no mes bem pi to res cos e até mes mo ir re ve- 
ren tes, em ba lam a li ra dos nos sos me nes tréis, ins pi ran- 
do nos sos po e tas a can tar e lou var es ta ci da de, ra ti fi can- 
do o seu eter no amor pe la ter ra-mãe.

A fun da ção da ci da de se deu em 8 de se tem bro de
1612. Lo ca li za da en tre as baías de São Mar cos e São Jo sé
de Ri ba mar, na ilha Upa on-Açu, de no mi na ção que sig- 
ni fi ca Ilha Gran de – da da pe los ín di os tu pi nam bás – São
Luís é a úni ca ci da de do Bra sil que foi fun da da por fran- 
ce ses. Sur giu da ten ta ti va fran ce sa de cri ar a Fran ça
Equi no ci al e o lí der da ex pe di ção que fun dou a ci da de
foi Da ni el de La Tou che, co nhe ci do co mo “ Se nhor de La
Ra var dié re”. Pos te ri or men te, São Luís foi in va di da por
ho lan de ses que fo ram ex pul sos pe los por tu gue ses que a
co lo ni za ram.

São Luís nas ceu a par tir da cons tru ção do For te Saint
Louis, edi fi ca do de for ma ru di men tar, de pau a pi que e
co ber to de pa lhas, sen do des truí do com o pas sar do
tem po.

Con for me o his to ri a dor Eu ges Li ma, das edi fi ca ções
er gui das no en tor no do for te, a ci da de se es ten deu pa ra
o Adro do Car mo e deu ori gem aos três ca mi nhos gran- 
des, que de pois vi ra ram Rua do Sol, Rua da Paz e Rua
Gran de. A ci da de co me çou a se or ga ni zar com a che ga- 
da do en ge nhei ro- mór Fran cis co de Mes qui ta que fez o
pro je to da ci da de, se ini ci an do pe la ave ni da Pe dro II es- 
ten den do-se pe la Pra ça João Lis boa e o Adro do Car mo,
ex pan din do-se pe la Rua Gran de, Rua do Sol e Rua da
Paz.

O en ge nhei ro-mor Fran cis co de Mes qui ta, que veio
jun to com as tro pas de Jerô ni mo de Al bu quer que, re a li- 
zou o pro je to da ci da de fa zen do o tra ça do de ru as, be- 
cos, lar gos e lo gra dou ros di ver sos.

En tão a ci da de se ex pan diu e sur gi ram os bair ros.
Uma to po ní mia bem di ver si fi ca da foi ado ta da pa ra a
iden ti fi ca ção, mas com o pas sar do tem po, a po pu la ção
ado tou ou tros no mes. Os mais an ti gos re me tem, en tão,
à São Luís co lo ni al e no mes de su as ru as, per du ram.

No iní cio do Sé cu lo XX, a mu ni ci pa li da de re sol veu
mu dar os no mes das ru as pa ra ho me na ge ar su as per so- 
na li da des. As sim, a Rua dos Afo ga dos, que já era co nhe- 
ci da co mo Rua da Vi o la ou Rua do Afo ga Bu gi os, vi rou
Rua Jo sé Bo ni fá cio, em ho me na gem ao gran de de fen sor
do fim da es cra va tu ra e da pro cla ma ção da Re pú bli ca.

A Rua do Sol pas sou pa ra Ni na Ro dri gues, com a mor- 
te do mé di co ma ra nhen se em Sal va dor-Bahia, pa ra on- 
de foi de pois de ter si do hos ti li za do pe la so ci e da de lo cal,
por de fen der o va lor nu tri ti vo da fa ri nha de man di o ca.
Ao vol tar pa ra Sal va dor, se des ta cou por im plan tar a ca- 
dei ra de Me di ci na Le gal na Uni ver si da de Fe de ral.

A Rua Giz, que ga nhou es te no me em fa ce de ser lon ga
es trei ta e ter na sua pis ta de ro la men to, em fa ce da au- 
sên cia de pa vi men ta ção, uma ar gi la es bran qui ça da, ti- 
po ta ba tin ga, que se pa re cia com giz, pas sou a ser cha- 
ma da de 28 de ju lho, em re fe rên cia à da ta da ade são do
Ma ra nhão à in de pen dên cia do Bra sil. Es ta rua, as sim
co mo a Rua da Pal ma e su as trans ver sais, ce le bri zou-se
no sé cu lo vin te por ser a zo na do me re trí cio.

A Rua da Pal ma pas sou a ser cha ma da de rua Her cu la- 
no Par ga, po lí ti co bra si lei ro que go ver nou o Ma ra nhão
de 1914 a 1918, subs ti tuin do Luís Do min gues. A Rua da
Es tre la vi rou rua Cân di do Men des e a Rua Di rei ta pas- 

sou a ser cha ma da Hen ri ques Le al.
Nos anos 50 ocor reu no va mu dan ça na no men cla tu ra

das ru as e as sim, to das as ru as da ci da des che gam a ter
até qua tro no mes, vis to que a po pu la ção não dei xou de
cha má-las pe los no mes an ti gos.

A ori gem des te no me deu-se em ho me na gem à be le- 
za do lo cal. Tam bém fi cou co nhe ci da co mo Es tra da Re- 
al, por ser uma rua lon ga. Re ce beu o no me de Rua Afon- 
so Pe na. Ini cia-se nas pro xi mi da des do Lar go do Car mo
e se gue até a Rua do Por ti nho. Es ta te ria si do a pri mei ra a
re ce ber cal ça men to de can ta ria “ca be ça-de-ne gro”.

Es te lo gra dou ro era co nhe ci do co mo Pra ça da For ca,
vis to que ali eram exe cu ta dos os de lin quen tes con de na- 
dos à mor te, no ta da men te os es cra vos.

De pois pas sou a ter a de no mi na ção de Lar go da For- 
ca. Com o fim da pe na ca pi tal, o lar go per deu sua fun ção
e pas sou a ser cha ma do Lar go da For ca Ve lha e por fim
Pra ça da Ale gria, nu ma ten ta ti va de ame ni zar o es tig ma
de tris te za que ela ins pi ra va na po pu la ção.

A ir re ve rên cia mais efe ti va, se ob ser va nas de no mi na- 
ções dos be cos, que tam bém pos su em vá ri os no mes
mas con ti nu am sen do iden ti fi ca dos pe los que fo ram
ado ta dos e usa dos pe la po pu la ção de ge ra ções an te ri o- 
res.

O Be co da Bos ta tem es te no me por ser o ca mi nho por
on de pas sa vam os ne gros es cra vos, con du zin do to néis
de ex cre men tos de seus se nho res, que eram des pe ja dos
na ma ré, na Praia do Ca ju. Es te era o úni co meio de fa zer
des pe jos, já que São Luís à épo ca, não pos suía re de de
es go tos. Es tes es cra vos eram tam bém cha ma dos de ca- 
bun gos ou ti gres, pe lo fa to dos ex cre men tos es cor re rem
pe los seus cor pos pro du zin do man chas ama re la das.

Já foi cha ma do tam bém de Be co do Zé Co xo, Be co da
Ba ro ne sa e de pois a de no mi na ção de Tra ves sa 28 de Se- 
tem bro, em re fe rên cia à da ta da san ção da Lei do Ven tre
Li vre, pro mul ga da em 1817, quan do en tão fo ram con si- 
de ra dos li vres os fi lhos das mu lhe res es cra vas nas ci dos a
par tir da que la da ta.

No pré dio on de fun ci o na o Cen tro de Ar tes Cê ni cas
do Ma ra nhão (Ca cem), si tu a do na es qui na, mo rou a Ba- 
ro ne sa de São Ben to, daí o cha ma rem tam bém de Be co
da Ba ro ne sa.

Es ta de no mi na ção é an ti ga, da da à rua es trei ta que se
ini cia na Pra ça João Lis boa e se es ten de até à Rua da Es- 
tre la, na Praia Gran de. Re ce beu os no mes de Be co do
Que bra Cos tas e de Be co da Pa co ti lha, em alu são a um
jor nal ves per ti no edi ta do pe los Diá ri os As so ci a dos, cu jo
pré dio on de tam bém fun ci o nou o jor nal O Im par ci al, fi- 
ca nas pro xi mi da des. Re ce beu o no me de Rua João Vic- 
tal de Mat tos, em ho me na gem a um con cei tu a do far ma- 
cêu ti co es ta be le ci do na es qui na da que la rua com a fRua
da Pal ma . No Bair ro do Li ra tem um be co com o mes mo
no me, li gan do a Rua Bran ca à Rua Cre me(La dei ra do
Que bra Bun da).

Es te lo gra dou ro fi ca lo ca li za do no Bair ro do Des ter ro.
A ori gem do seu no me é con tro ver sa. Cons ta que vi via
ali um por tu guês que gos ta va mui to de cri an ças e que ao
ver pas sar al guém con du zin do uma, não se con ti nha e
pe dia: “Dê-me cá, ela!”.

Po pu la res apro vei ta ram a ca co fo nia e no mi na ram o
lo gra dou ro de Be co da Caé la. Que co me ça no Anel Viá- 
rio e se es ten de até à rua Afon so Pe na (For mo sa), on de à
épo ca era gran de la ma çal. Re ce beu o no me atu al de Ma- 
ra nhão So bri nho, em ho me na gem ao fes te ja do po e ta.

Es te be co tam bém es tá lo ca li za do no Des ter ro. Se ini- 

cia na Pra ça das Mer cês (em cons tru ção) e se es ten de
até à Rua For mo sa (Afon so Pe na), fi can do sua par te
mais es trei ta, ao la do do Con ven to das Mer cês. Es ta de- 
no mi na ção tem du as his tó ri as. A pri mei ra é de que na
re gião mo ra va um ita li a no cha ma do Ca gli os tro e os na- 
ti vos que não con se gui am pro nun ci ar o seu no me, re- 
sol ve ram ado tar a cor rup te la de Ca ga Os so.

A ou tra ver são dá con ta que um por tu guês ali re si den- 
te, te ria co mi do al go, en go li do al guns os sos de pe que no
por te e te ve um de sar ran jo in tes ti nal, que lhe cau sa ra
for te di ar réia, o obri gan do a ir mui tas ve zes ao man gue,
sen do ob ser va do por po pu la res que di zi am “lá vai o ca- 
ga os so”, e as sim pas sa ram a de no mi nar o lo gra dou ro.

O Be co Ca ta ri na Mi na, foi co nhe ci do co mo La dei ra
da Cal ça da, Rua da Cal ça da e atu al men te Rua Djal ma
Du tra. Co me ça na Ave ni da Pe dro II (Lar go do Pa lá cio)
bem on de es tão se di a dos o Ban co da Amazô nia e Bra- 
des co e ter mi na na tra ves sa da Al fân de ga (Rua João
Gual ber to), nos mu ros da Câ ma ra Mu ni ci pal. O be co
tem 35 de graus em pe dras Li oz e can ta ria do sé cu lo XVII.

Cons ta que tem es se no me por que ali mo ra va a es cra- 
va Ca ta ri na Ro sa Fer rei ra de Je sus, que con se guiu reu nir
for tu na e com prou sua li ber da de, tor nan do-se se nho ra
de es cra vos e pro pri e tá ria de vá ri os imó veis na re gião
cen tral da ci da de. Cons ta ain da que o ca sa rão on de fun- 
ci o na a Ca sa de Cul tu ra Hu gue no te Da ni el de La Tou che,
inau gu ra da em 8 de se tem bro de 2014, per ten ceu a Ca- 
ta ri na Mi na.

O Be co da Pren sa é a con ti nu a ção da Rua 14 de Ju lho,
na sua par te mais es trei ta. A rua se ini cia na es qui na com
a Rua For mo sa (Afon so Pe na) e se es ten de até à Rua da
Es tre la, on de se ini cia a par te mais es trei ta e re ce be o no- 
me de Be co da Pren sa in do até ao Anel Viá rio.

A his tó ria con ta que re ce beu o no me de Be co da Pren- 
sa em fa ce do em pre sá rio João Gual ber to da Cos ta ter
ins ta la do em um pré dio da que le lo gra dou ro, a pri mei ra
pren sa de al go dão da ci da de. Cons ta ain da que num so- 
bra do da que le be co, a len dá ria Do na Ana Jan sen man ti- 
nha seus es cra vos.

Es te be co se ini cia na Rua de São João, na es qui na do
pré dio do Cen tro Ar tís ti co Ope rá rio in do até à Ave ni da
Bei ra-Mar. Tem tam bém o no me de Be co do Pre go, em
fun ção de ha ver ali um ser ra lhei ro que ti nha o ape li do
de pre go, sen do mui to co nhe ci do na ci da de, e em pres- 
tou seu pseudô ni mo pa ra o lo gra dou ro. A de no mi na ção
Be co do Jaú, pe lo fa to de ser mui to an ti go, não tem re gis- 
tro so bre o que mo ti vou a de no mi na ção.

O Be co do Pre ci pí cio tam bém fi ca no Bair ro do Des- 
ter ro, ao la do da igre ja. Es te be co re ce beu a de no mi na- 
ção pe lo fa to de ser mui to ín gre me, não re me ten do ao
pe ca do. An tes de ser cons truí da a es ca da ria, os in cau tos
que por ali tran si ta vam, por qual quer des cui do so fri am
que das e ro la vam la dei ra abai xo. Mui tos ou tros be cos
exis tem pe la ci da de co mo o Be co Es cu ro li gan do a Rua
da Cruz à Ave ni da Ma ga lhães de Al mei da. Be co da Pa na- 
ca, Be co da Al fân de ga, Be co No vo, na Praia Gran de. E
ou tros na par te mais no va da ci da de.

São Luís, terça-feira, 8 de setembro de 2020
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Os profissionais que emprestam as vozes aos personagens contam os problemas que
enfrentaram durante o período de isolamento

Pro fis são

Mo de lo re mo to
Im pac tos da pan de mia

Chan ce de re den ção

VOZ

A arte da dublagem
na pandemia

P
or meio da jun ção en tre téc ni- 
ca e ar te, o du bla dor faz da voz
o ins tru men to pro fis si o nal.
Quan do não exis ti am co ne- 

xões di gi tais, eles eram “que en tra vam
na ca sa das pes so as, to dos os di as, to- 
das as ho ras, sem que elas sou bes sem
iden ti fi cá-los”, co mo des cre ve Mau ro
Ra mos, du bla dor e ator. Es sas vo zes,
com a in ter net, pas sa ram ga nhar no- 
me, ros to, ida de e re co nhe ci men to.

As vo zes dos du bla do res ocu pam o
ima gi ná rio de ge ra ções por meio dos
per so na gens que dão vi da. Ce cí lia Le- 
mes é co nhe ci da pe los fãs co mo a
Chi qui nha, du bla da na sé rie Cha ves,
mes mo de pois de dé ca das. Da mes ma
for ma, Mau ro Ra mos com Sh rek e
Pum ba; Fá ti ma Mou rão com She-ra e
Olí via Pa li to; e Wen del Be zer ra com
Bob Es pon ja e Go ku. Em bo ra se jam
pa péis mar can tes, o tra ba lho de les vai
além dos ci ta dos.

Sé ri es, fil mes, pro pa gan das, no ve- 
las, reality shows, jo gos, do cu men tá ri- 
os e lo cu ções são cam pos pa ra du bla- 
do res, que pre ci sam ter a for ma ção e o
re gis tro de ator. Ce cí lia Le mes ain da
res sal ta: “Quan do a gen te fa la da du- 
bla gem, mui tos es que cem dos téc ni- 
cos de áu dio, di re to res, tra du to res,
en tre ou tros car gos do se tor”.

A exis tên cia da du bla gem ul tra pas- 
sa qual quer lu xo, atu an do tam bém
co mo aces si bi li da de. Ga bri el Ebling,
du bla dor e ator, e Fá ti ma Mou rão, res- 
sal tam a im por tân cia de pen sar a re a- 

li da de do Bra sil, em que o ín di ce de
anal fa be tis mo é al to e nem to das as
pes so as con se guem acom pa nhar as
le gen das. Sem con tar que o in glês não
é o úni co idi o ma du bla do, co mo lem- 
bra Ce cí lia, que têm tra ba lha do com
con teú dos em tur co, ja po nês, ale mão,
fran cês, en tre ou tros.

Ima gi ne uma sa la fe cha da, sem ja- 
ne las, iso la da acus ti ca men te, com cir- 
cu la ção de pes so as du ran te to do o
dia. Es se é o am bi en te pro fis si o nal do
co ti di a no de quem in te gra o se tor de
du bla gem, que pre ci sou se rein ven tar
di an te da pan de mia. “Pa ra pre ser var a
vi da dos du bla do res, dos téc ni cos e
dos fun ci o ná ri os, per ce be mos que
pre ci sá va mos fi car em ca sa”, diz Ce cí- 
lia, que mon tou o pró prio ho me stu- 
dio, um “no vo mo do de pro ce di men to
de du bla gem”, se gun do Mau ro Ra- 
mos.

Na pers pec ti va dos es tú di os, Wen- 
del Be zer ra, fun da dor da em pre sa de
du bla gem Uni Dub, com par ti lha que a
re to ma da das ati vi da des têm ocor ri do
de ma nei ra len ta e re du zi da. Além de
du bla dor, Wen del tam bém exer ce o
car go de di re tor de du bla gem. Por ser
ime di a tis ta e par ti ci pa ti vo, a dis tân cia
oca si o na da pe lo re mo to, par ti cu lar- 
men te, traz a sen sa ção de su per vi são
em vez de di re ção pa ra o pro fis si o nal.

Por um la do, o es tú dio em ca sa ge ra
o con for to e se gu ran ça pa ra os du bla- 
do res, que cos tu mam cir cu lar por di- 
fe ren tes lo cais de gra va ção em um

mes mo dia, tra zen do es tres se, con di-
ções cli má ti cas e fí si cas que po dem
pre ju di car a voz. Por ou tro, o equi pa- 
men to pa ra mon tar a es tru tu ra no lar
pró prio re quer um al to in ves ti men to
fi nan cei ro, os es tú di os pos su em re la-
ção de con fi an ça e si gi lo com as dis tri- 
bui do ras e o con ta to pre sen ci al fa ci li- 
ta no di re ci o na men to.

As pla ta for mas de stre a ming, em
al guns ca sos, ti ve ram de es tre ar obras
sem que con tas se com a op ção de du- 
bla gem. Se gun do a Co mu ni ca ção
Globoplay, 90% do port fó lio in ter na- 
ci o nal da pla ta for ma es tá com a du- 
bla gem dis po ní vel, e que es tão atu an- 
do pa ra nor ma li zar por com ple to, por
re co nhe ce rem que os con teú dos em
por tu guês es tão en tre os mais as sis ti-
dos. A Net flix tam bém pas sou por al- 
guns atra sos “por ter co mo pri o ri da de
a saú de e se gu ran ça dos fun ci o ná ri- 
os”.

Di an te des te ce ná rio in cer to, em
que mui tos du bla do res fi ca ram sem
tra ba lho, Ga bri el Ebling foi um dos
ide a li za do res da cam pa nha Alô?
Quem fa la?, des ti na da à cri a ção do
fun do de au xí lio emer gen ci al pa ra os
pro fis si o nais da ca te go ria. Do a ções
são fei tas no si te ca tar se.me e, em tro- 
ca, de pen den do do va lor, re ce bem li- 
ga ções, áu di os, ví deo cha ma das dos
du bla do res sob es co lha. Ga bri el com- 
par ti lha que vi vem di ver sas si tu a ções,
des de or ga ni za ção pa ra pe di do de ca-
sa men to a co me mo ra ções de ani ver- 
sá rio.

KARATÊ KID

Ator de Cobra Kai comemora redenção

COBRA KAI

A fran quia Ka ra tê Kid des per ta uma
car ga de nos tal gia pa ra aque les com
mais de uma cer ta ida de, e ver a sé rie
de ri va da en con trar um no vo lar na
Net flix tor na ain da mais fá cil pa ra os
fãs dos fil mes ori gi nais acom pa nha- 
rem a sa ga.

Co bra Kai, que é uma es pé cie de
sequên cia dos FIl mes de Ka ra tê Kid,
era an te ri or men te exi bi da no
YouTube, mas foi ad qui ri da pe la Net- 
flix an tes do lan ça men to de sua ter- 
cei ra tem po ra da.

Wil li am Zab ka, que

in ter pre tou Johnny

La wren ce no fil me

ori gi nal de 1984 e

re pri sa seu pa pel na

sé rie, dis se que foi

“in crí vel” se re co nec tar

com o per so na gem.

Foi uma re co ne xão in crí vel”, dis se
ele ao New York Post. “Ka ra tê Kid tem
si do uma gran de par te da mi nha vi da
por to do es se tem po, e dar a Johnny
mais di men são e hu ma ni da de tem si- 
do emo ci o nan te.”

“Johnny é o opos to de quem eu re- 
al men te sou. Mas na ce na fi nal do fil- 
me Ka ra tê Kid, quan do ele en tre ga o
tro féu a Danny… Eu pen sei que ele re- 
al men te tem um nú cleo mui to bom.”

Zab ka ex pli cou que Johnny te ve um
co me ço de vi da di fí cil, mas ele es tá
“no ca mi nho pa ra sua pró pria ver são
de re den ção” na sé rie Co bra Kai.

“Ele es tá ten tan do des co brir as coi- 
sas e es que cer seu pas sa do e mu dar e
cres cer. Is so é o que é tão in crí vel pa ra
mim so bre o que os es cri to res ze ram
com o per so na gem.”

É

Ele acres cen tou: “É mui to gra ti can- 
te pa ra um ator in ter pre tar al guém
que não é to tal men te bom ou mau.”

Co bra Kai se gue os ri vais Da ni el La- 
Rus so (Ralph Mac chio) e Johnny La-
wren ce do fil me ori gi nal, que es tão
se guin do ca mi nhos mui to di fe ren tes
na vi da ago ra que são adul tos.

Johnny pas sou por tem pos di fí ceis,
mas de ci diu abrir seu pró prio do jo,
Co bra Kai, pa ra en si nar ca ra tê a um
gru po de ado les cen tes que so frem
bullying.

En quan to is so, Da ni el se tor nou
um ven de dor de car ros de su ces so e
um ho mem de fa mí lia de di ca do, mas
ele co me ça a en con trar seu ca mi nho
de vol ta ao mun do das ar tes mar ci ais
ao se re co nec tar ao es pí ri to de seu
sen sei dos fil mes, Nariyoshi Miyagi
(Pat Mo ri ta).

As du as pri mei ras tem po ra das de
Co bra Kai es tão dis po ní veis pa ra
trans mis são na Net flix ago ra, com a
ter cei ra tem po ra da che gan do ape nas
em 2021.
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LOLLAPALOOZA SERÁ EM SETEMBRO DE 2021

De pois de adi ar a edi ção des te ano pa ra de zem bro, a
pro du ção do Lol la pa lo o za Bra sil anun ci ou, nes ta sex ta-
fei ra (4/9), que o even to fi cou pa ra 2021. Em ra zão das
me di das de pre ven ção e cui da do com o no vo co ro na ví- 
rus, o fes ti val foi trans fe ri do pa ra 10, 11 e 12 de se tem bro
do ano que vem, no Au tó dro mo de In ter la gos, em São
Pau lo.

A pro du ção in for mou ain da que os

in gres sos des te ano se guem vá li dos

pa ra as no vas da tas.

“Agra de ce mos a pa ci ên cia de vo cês du ran te to do o
pro ces so. Es ta mos tris te por não po der mos es tar no 9ª
fes ti val anu al em 2020, mas o en con tro per ma ne ce vi vo,
ago ra em 2021”.

Além da mu dan ça de da ta, ha ve rá uma al te ra ção no
li ne-up. Con tu do, a pro gra ma ção de 2021 ain da não foi
di vul ga da. Es ta vam co mo he a dli ners da edi ção des te
ano ban das co mo Guns N; Ro ses, e The Stro kes, além do
rap per Tra vis Scott.

Nos Es ta dos Uni dos, o fes ti val, que ocor re ria em Chi- 
ca go, re a li zou uma ver são on-li ne com shows de gran- 
des no mes da mú si ca, co mo Paul McCartney; Me tal li ca;
The Cu re; Tom Mo rel lo; LL Co ol J; H.E.R; Ima gi ne Dra- 
gons; Tyler, the Cre a tor; en tre ou tros.

CARCARÁ E ROSA

Minidocumentário sobre
música do Natiruts

IZABELLA ROCHA CONTA  PROCESSO DE ARRANJO DA CANÇÃO

De pois de gra var uma no va ver são da mú si ca O car ca- 
rá e a ro sa, de Ale xan dre Car lo, vo ca lis ta e gui tar ris ta do
Na ti ruts, Iza bel la Ro cha con ta o pro ces so de ar ran jo da
can ção, mais vol ta do pa ra o jazz, no mi ni do cu men tá rio
Um no vo voo- o car ca rá e a ro sa. Des ta vez, a com po si- 
ção le va a as si na tu ra de Iza bel la e do pi a nis ta Re na to
Vas con cel los e tem uma to na li da de di fe ren te do que
sem pre foi can ta da pe la ar tis ta.

A can to ra par ti ci pou do pro ces so de cri a ção do Na ti- 
ruts e da ban da In Na tu ra, ao la do de Bru no Dou ra do, na
per cus são, e Ki ko Pé res, na gui tar ra, gra van do di ver sos
ál buns du ran te a car rei ra. Em bo ra te nha se gui do car rei- 
ra so lo, com no vos es ti los, ela não dei xa de car re gar as
ori gens, ho me na ge an do a mú si ca O car ca rá e a ro sa,
que com ple ta 20 anos e re pre sen ta uma boa lem bran ça
da tra je tó ria.

O pri mei ro dis co so lo, Gaia, lan ça do em 2016, trou xe
a ins pi ra ção que re ce be do sa gra do fe mi ni no e da na tu- 
re za. Após se tor nar mãe de Ra fa el, Ga bri e la e Elis, a can- 
to ra compôs as can ções do pro je to com ba se no que vi- 
via e sen tia. O ál bum Bel la, o úl ti mo a ser lan ça do, mis- 
tu ra o iné di to com ver sões de mú si cas com sig ni fi ca do
es pe ci al pa ra can to ra, tra zen do in fluên cia de reg gae,
soul, jazz e bos sa no va.

Iza bel la Ro cha com par ti lha que en con tra no vas for- 
mas de se apre sen tar e vi ver a mú si ca, de vi do à pan de- 
mia do no vo co ro na ví rus, mas não dei xa de la do a von- 
ta de de re a li zar um show ao vi vo, com a pre sen ça do pú- 
bli co. A ideia cen tral, no mo men to, é lan çar um mi ni do- 
cu men tá rio pa ra ca da uma das no ve mú si cas que com- 
põe o se gun do dis co so lo da ar tis ta.

São Luís, terça-feira, 8 de setembro de 2020
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Os profissionais que emprestam as vozes aos personagens contam os problemas que
enfrentaram durante o período de isolamento

Pro fis são

Mo de lo re mo to
Im pac tos da pan de mia

Chan ce de re den ção

VOZ

A arte da dublagem
na pandemia

P
or meio da jun ção en tre téc ni- 
ca e ar te, o du bla dor faz da voz
o ins tru men to pro fis si o nal.
Quan do não exis ti am co ne- 

xões di gi tais, eles eram “que en tra vam
na ca sa das pes so as, to dos os di as, to- 
das as ho ras, sem que elas sou bes sem
iden ti fi cá-los”, co mo des cre ve Mau ro
Ra mos, du bla dor e ator. Es sas vo zes,
com a in ter net, pas sa ram ga nhar no- 
me, ros to, ida de e re co nhe ci men to.

As vo zes dos du bla do res ocu pam o
ima gi ná rio de ge ra ções por meio dos
per so na gens que dão vi da. Ce cí lia Le- 
mes é co nhe ci da pe los fãs co mo a
Chi qui nha, du bla da na sé rie Cha ves,
mes mo de pois de dé ca das. Da mes ma
for ma, Mau ro Ra mos com Sh rek e
Pum ba; Fá ti ma Mou rão com She-ra e
Olí via Pa li to; e Wen del Be zer ra com
Bob Es pon ja e Go ku. Em bo ra se jam
pa péis mar can tes, o tra ba lho de les vai
além dos ci ta dos.

Sé ri es, fil mes, pro pa gan das, no ve- 
las, reality shows, jo gos, do cu men tá ri- 
os e lo cu ções são cam pos pa ra du bla- 
do res, que pre ci sam ter a for ma ção e o
re gis tro de ator. Ce cí lia Le mes ain da
res sal ta: “Quan do a gen te fa la da du- 
bla gem, mui tos es que cem dos téc ni- 
cos de áu dio, di re to res, tra du to res,
en tre ou tros car gos do se tor”.

A exis tên cia da du bla gem ul tra pas- 
sa qual quer lu xo, atu an do tam bém
co mo aces si bi li da de. Ga bri el Ebling,
du bla dor e ator, e Fá ti ma Mou rão, res- 
sal tam a im por tân cia de pen sar a re a- 

li da de do Bra sil, em que o ín di ce de
anal fa be tis mo é al to e nem to das as
pes so as con se guem acom pa nhar as
le gen das. Sem con tar que o in glês não
é o úni co idi o ma du bla do, co mo lem- 
bra Ce cí lia, que têm tra ba lha do com
con teú dos em tur co, ja po nês, ale mão,
fran cês, en tre ou tros.

Ima gi ne uma sa la fe cha da, sem ja- 
ne las, iso la da acus ti ca men te, com cir- 
cu la ção de pes so as du ran te to do o
dia. Es se é o am bi en te pro fis si o nal do
co ti di a no de quem in te gra o se tor de
du bla gem, que pre ci sou se rein ven tar
di an te da pan de mia. “Pa ra pre ser var a
vi da dos du bla do res, dos téc ni cos e
dos fun ci o ná ri os, per ce be mos que
pre ci sá va mos fi car em ca sa”, diz Ce cí- 
lia, que mon tou o pró prio ho me stu- 
dio, um “no vo mo do de pro ce di men to
de du bla gem”, se gun do Mau ro Ra- 
mos.

Na pers pec ti va dos es tú di os, Wen- 
del Be zer ra, fun da dor da em pre sa de
du bla gem Uni Dub, com par ti lha que a
re to ma da das ati vi da des têm ocor ri do
de ma nei ra len ta e re du zi da. Além de
du bla dor, Wen del tam bém exer ce o
car go de di re tor de du bla gem. Por ser
ime di a tis ta e par ti ci pa ti vo, a dis tân cia
oca si o na da pe lo re mo to, par ti cu lar- 
men te, traz a sen sa ção de su per vi são
em vez de di re ção pa ra o pro fis si o nal.

Por um la do, o es tú dio em ca sa ge ra
o con for to e se gu ran ça pa ra os du bla- 
do res, que cos tu mam cir cu lar por di- 
fe ren tes lo cais de gra va ção em um

mes mo dia, tra zen do es tres se, con di-
ções cli má ti cas e fí si cas que po dem
pre ju di car a voz. Por ou tro, o equi pa- 
men to pa ra mon tar a es tru tu ra no lar
pró prio re quer um al to in ves ti men to
fi nan cei ro, os es tú di os pos su em re la-
ção de con fi an ça e si gi lo com as dis tri- 
bui do ras e o con ta to pre sen ci al fa ci li- 
ta no di re ci o na men to.

As pla ta for mas de stre a ming, em
al guns ca sos, ti ve ram de es tre ar obras
sem que con tas se com a op ção de du- 
bla gem. Se gun do a Co mu ni ca ção
Globoplay, 90% do port fó lio in ter na- 
ci o nal da pla ta for ma es tá com a du- 
bla gem dis po ní vel, e que es tão atu an- 
do pa ra nor ma li zar por com ple to, por
re co nhe ce rem que os con teú dos em
por tu guês es tão en tre os mais as sis ti-
dos. A Net flix tam bém pas sou por al- 
guns atra sos “por ter co mo pri o ri da de
a saú de e se gu ran ça dos fun ci o ná ri- 
os”.

Di an te des te ce ná rio in cer to, em
que mui tos du bla do res fi ca ram sem
tra ba lho, Ga bri el Ebling foi um dos
ide a li za do res da cam pa nha Alô?
Quem fa la?, des ti na da à cri a ção do
fun do de au xí lio emer gen ci al pa ra os
pro fis si o nais da ca te go ria. Do a ções
são fei tas no si te ca tar se.me e, em tro- 
ca, de pen den do do va lor, re ce bem li- 
ga ções, áu di os, ví deo cha ma das dos
du bla do res sob es co lha. Ga bri el com- 
par ti lha que vi vem di ver sas si tu a ções,
des de or ga ni za ção pa ra pe di do de ca-
sa men to a co me mo ra ções de ani ver- 
sá rio.

KARATÊ KID

Ator de Cobra Kai comemora redenção

COBRA KAI

A fran quia Ka ra tê Kid des per ta uma
car ga de nos tal gia pa ra aque les com
mais de uma cer ta ida de, e ver a sé rie
de ri va da en con trar um no vo lar na
Net flix tor na ain da mais fá cil pa ra os
fãs dos fil mes ori gi nais acom pa nha- 
rem a sa ga.

Co bra Kai, que é uma es pé cie de
sequên cia dos FIl mes de Ka ra tê Kid,
era an te ri or men te exi bi da no
YouTube, mas foi ad qui ri da pe la Net- 
flix an tes do lan ça men to de sua ter- 
cei ra tem po ra da.

Wil li am Zab ka, que

in ter pre tou Johnny

La wren ce no fil me

ori gi nal de 1984 e

re pri sa seu pa pel na

sé rie, dis se que foi

“in crí vel” se re co nec tar

com o per so na gem.

Foi uma re co ne xão in crí vel”, dis se
ele ao New York Post. “Ka ra tê Kid tem
si do uma gran de par te da mi nha vi da
por to do es se tem po, e dar a Johnny
mais di men são e hu ma ni da de tem si- 
do emo ci o nan te.”

“Johnny é o opos to de quem eu re- 
al men te sou. Mas na ce na fi nal do fil- 
me Ka ra tê Kid, quan do ele en tre ga o
tro féu a Danny… Eu pen sei que ele re- 
al men te tem um nú cleo mui to bom.”

Zab ka ex pli cou que Johnny te ve um
co me ço de vi da di fí cil, mas ele es tá
“no ca mi nho pa ra sua pró pria ver são
de re den ção” na sé rie Co bra Kai.

“Ele es tá ten tan do des co brir as coi- 
sas e es que cer seu pas sa do e mu dar e
cres cer. Is so é o que é tão in crí vel pa ra
mim so bre o que os es cri to res ze ram
com o per so na gem.”

É

Ele acres cen tou: “É mui to gra ti can- 
te pa ra um ator in ter pre tar al guém
que não é to tal men te bom ou mau.”

Co bra Kai se gue os ri vais Da ni el La- 
Rus so (Ralph Mac chio) e Johnny La-
wren ce do fil me ori gi nal, que es tão
se guin do ca mi nhos mui to di fe ren tes
na vi da ago ra que são adul tos.

Johnny pas sou por tem pos di fí ceis,
mas de ci diu abrir seu pró prio do jo,
Co bra Kai, pa ra en si nar ca ra tê a um
gru po de ado les cen tes que so frem
bullying.

En quan to is so, Da ni el se tor nou
um ven de dor de car ros de su ces so e
um ho mem de fa mí lia de di ca do, mas
ele co me ça a en con trar seu ca mi nho
de vol ta ao mun do das ar tes mar ci ais
ao se re co nec tar ao es pí ri to de seu
sen sei dos fil mes, Nariyoshi Miyagi
(Pat Mo ri ta).

As du as pri mei ras tem po ra das de
Co bra Kai es tão dis po ní veis pa ra
trans mis são na Net flix ago ra, com a
ter cei ra tem po ra da che gan do ape nas
em 2021.
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LOLLAPALOOZA SERÁ EM SETEMBRO DE 2021

De pois de adi ar a edi ção des te ano pa ra de zem bro, a
pro du ção do Lol la pa lo o za Bra sil anun ci ou, nes ta sex ta-
fei ra (4/9), que o even to fi cou pa ra 2021. Em ra zão das
me di das de pre ven ção e cui da do com o no vo co ro na ví- 
rus, o fes ti val foi trans fe ri do pa ra 10, 11 e 12 de se tem bro
do ano que vem, no Au tó dro mo de In ter la gos, em São
Pau lo.

A pro du ção in for mou ain da que os

in gres sos des te ano se guem vá li dos

pa ra as no vas da tas.

“Agra de ce mos a pa ci ên cia de vo cês du ran te to do o
pro ces so. Es ta mos tris te por não po der mos es tar no 9ª
fes ti val anu al em 2020, mas o en con tro per ma ne ce vi vo,
ago ra em 2021”.

Além da mu dan ça de da ta, ha ve rá uma al te ra ção no
li ne-up. Con tu do, a pro gra ma ção de 2021 ain da não foi
di vul ga da. Es ta vam co mo he a dli ners da edi ção des te
ano ban das co mo Guns N; Ro ses, e The Stro kes, além do
rap per Tra vis Scott.

Nos Es ta dos Uni dos, o fes ti val, que ocor re ria em Chi- 
ca go, re a li zou uma ver são on-li ne com shows de gran- 
des no mes da mú si ca, co mo Paul McCartney; Me tal li ca;
The Cu re; Tom Mo rel lo; LL Co ol J; H.E.R; Ima gi ne Dra- 
gons; Tyler, the Cre a tor; en tre ou tros.

CARCARÁ E ROSA

Minidocumentário sobre
música do Natiruts

IZABELLA ROCHA CONTA  PROCESSO DE ARRANJO DA CANÇÃO

De pois de gra var uma no va ver são da mú si ca O car ca- 
rá e a ro sa, de Ale xan dre Car lo, vo ca lis ta e gui tar ris ta do
Na ti ruts, Iza bel la Ro cha con ta o pro ces so de ar ran jo da
can ção, mais vol ta do pa ra o jazz, no mi ni do cu men tá rio
Um no vo voo- o car ca rá e a ro sa. Des ta vez, a com po si- 
ção le va a as si na tu ra de Iza bel la e do pi a nis ta Re na to
Vas con cel los e tem uma to na li da de di fe ren te do que
sem pre foi can ta da pe la ar tis ta.

A can to ra par ti ci pou do pro ces so de cri a ção do Na ti- 
ruts e da ban da In Na tu ra, ao la do de Bru no Dou ra do, na
per cus são, e Ki ko Pé res, na gui tar ra, gra van do di ver sos
ál buns du ran te a car rei ra. Em bo ra te nha se gui do car rei- 
ra so lo, com no vos es ti los, ela não dei xa de car re gar as
ori gens, ho me na ge an do a mú si ca O car ca rá e a ro sa,
que com ple ta 20 anos e re pre sen ta uma boa lem bran ça
da tra je tó ria.

O pri mei ro dis co so lo, Gaia, lan ça do em 2016, trou xe
a ins pi ra ção que re ce be do sa gra do fe mi ni no e da na tu- 
re za. Após se tor nar mãe de Ra fa el, Ga bri e la e Elis, a can- 
to ra compôs as can ções do pro je to com ba se no que vi- 
via e sen tia. O ál bum Bel la, o úl ti mo a ser lan ça do, mis- 
tu ra o iné di to com ver sões de mú si cas com sig ni fi ca do
es pe ci al pa ra can to ra, tra zen do in fluên cia de reg gae,
soul, jazz e bos sa no va.

Iza bel la Ro cha com par ti lha que en con tra no vas for- 
mas de se apre sen tar e vi ver a mú si ca, de vi do à pan de- 
mia do no vo co ro na ví rus, mas não dei xa de la do a von- 
ta de de re a li zar um show ao vi vo, com a pre sen ça do pú- 
bli co. A ideia cen tral, no mo men to, é lan çar um mi ni do- 
cu men tá rio pa ra ca da uma das no ve mú si cas que com- 
põe o se gun do dis co so lo da ar tis ta.

São Luís, terça-feira, 8 de setembro de 2020
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LE O POL DO GIL DUL CIO VAZ
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

Dé ca da de 1820

Bi lhar Fran cês

Ca po ei ra

CLUSTER ESPORTIVO

Como surgiram os
esportes em São Luís?

1679 – jo go da ar go li nha – é a pri- 
mei ra ma ni fes ta ção es por ti va en con- 
tra da em São Luís. Foi jo ga do quan do
da che ga da do pri mei ro bis po ao Ma- 
ra nhão. Nas fes tas pro mo vi das, fi ze- 
ram-se vá ri as re pre sen ta ções de en- 
ca mi sa das a ca va lo jo gan do-se, as ca- 
nas e o a ar go li nha.  [A ar go li nha é en- 
con tra da des de o sé cu lo XV em Por tu- 
gal e, de acor do com GRI FI (1989), a
cor ri da dall’anel lo – cor ri da do ar co –
con sis tia de cor ri da a ca va lo, lan ça do
a ga lo pe, du ran te as quais os ca va lei- 
ros de vi am en fi ar a lan ça ou a es pa da
em um ar co sus pen so. Ven cia quem
con se guia en fi ar o mai or nú me ro de
ar cos. Ori gi ná ria de an tiquís si ma jus- 
ta, des de o sé cu lo XVI que se cor re a
ar go li nha no Bra sil]

1700 – en con trou-se um opús cu lo,
de au to ria do Pa dre je suí ta João Ta va- 
res in ti tu la do “As re cre a ções do Rio
Mu nim do Ma ra nhão”, es cri to em
1724. Os je suí tas man ti nham, em São
Luís, nos ar ra bal des da ci da de – ho je
Bair ro da Ma dre Deus – uma “Ca sa de
Ins tru ção e Re creio”, des ti na da às re- 
cre a ções dos alu nos do Co lé gio Má xi- 
mo.

[Já em 1709, o Co lé gio do Ma ra- 
nhão era Co lé gio Má xi mo. Nes se co lé- 
gio fun ci o na vam as fa cul da des pró- 
pri as dos an ti gos co lé gi os da Com pa- 
nhia: Hu ma ni da des, Fi lo so fia e Te o lo- 
gia, e, mais tar de, com graus aca dê mi- 
cos, no cha ma do cur so de Ar tes. O Co- 

lé gio Má xi mo do Ma ra nhão ou tor ga- 
va graus de Ba cha rel, Li cen ci a do,
Mes tre e Dou tor, co mo se pra ti ca va
em Por tu gal e na Si cí lia, se gun do os
pri vi lé gi os de Pio IV e Gre gó rio XI II.]

Há re gis tros de al gu mas ma ni fes ta- 
ções de la zer, co mo as ca mi nha das, as
ca val ga das, a ca ça, e ati vi da des es por- 
ti vas:

ha via um ins ta la do no Te a tro União
já em 1822; em ba res da ci da de, tem-
se no tí ci as de vá ri os – 1826 – e en tre os
anos de 1838 e a Pro cla ma ção da Re- 
pú bli ca, fre quen ta do pe los alu nos do
Li ceu Ma ra nhen se; o Ca fé Ri chie, des- 
de 1902 até seu fe cha men to man ti nha
me sas, on de se re a li za vam cam pe o- 
na tos e tor nei os; no Clu be Eu ter pe,
fun da do em 1904 – e em ou tros clu bes
fun da dos após es sa épo ca – tam bém
eram ins ta la das me sas pa ra sua prá ti- 
ca; co mo no Fa bril Atle tic Clu be – FAC
– em 1907; ain da ho je é pra ti ca do nos
clu bes so ci ais da ci da de.

Jo go da Pé la (1827) – que da ria ori- 
gem ao law ten nis – é pra ti ca do du- 
ran te to do o sé cu lo XIX; o law ten nis
apa re ce des de 1907, quan do da fun- 
da ção da FAC e de ou tros clu bes da
eli te ma ra nhen se; ain da ho je o tê nis é
pra ti ca do nos clu bes so ci ais. [O jo go
da pé la – jeu de pau me – con sis te em
ba ter a bo la com a mão e subs ti tuiu os
“lu dus pi lae cum pal ma” ro ma no. Na
Fran ça, a bo la, nas ci do no tar do-me- 
di e vo co mo ins tru men to de con ten da
in cru en ta, tor na-se mo men to lú di co
e ago nís ti co, aber to a to dos Em Por tu- 
gal, no iní cio do sé cu lo XVI II, foi in tro- 

du zi do o uso fran cês de jo gar com ra- 
que ta. Co nhe ci do já no sé cu lo XII foi
jo ga do me lhor no pe río do su ces si vo,
até dar vi da ao atu al tê nis.]

1825 – em “O Cen sor”, edi ção de 24
de ja nei ro, Gar cia de Abran ches ao co- 
men tar o po si ci o na men to po lí ti co do
Marquês go ver nan te – Lord Coc kra ne
– com pa ra al guns por tu gue ses com os
de so cu pa dos do Ro cio – em sua mai o- 
ria cai xei ros – que “pe la sua pés si ma
edu ca ção, mui tos bran cos da Eu ro pa
são tão vis, e tão bai xos, co mo es ses
mu la tos que an dam a es pan car, a rou-
bar e a ma tar, pe las ru as da Ci da de…”
(p. 12-13). Es ta ria o Cen sor re fe rin do-
se aos ca po ei ras?

Apa re cem in dí ci os de sua prá ti ca já
em 1829, con fir ma da por no tí cia de
jor nal de 1835; em 1855 e anos se guin- 
tes, é proi bi da pe la Po lí cia; no ano de
1874, apa re ce sua proi bi ção no Có di- 
go de Pos tu ras da ci da de de Tu ri a çú,
iden ti fi ca da tam bém com o no me de
Ca ri o ca; em 1863, quan do da inau gu- 
ra ção da ilu mi na ção pú bli ca em São
Luís, Jo sué Mon te lo re gis tra em um
ro man ce que com os lam piões de gás
al te ra-se a na vi da da ci da de com a ru- 
as mais cla ras du ran te a noi te: “Nin- 
guém mais se quei xou de ter caí do nu-
ma va la por fal ta de luz. Nem re ce beu
o gol pe de um ca po ei ra na es cu ri dão”,
em 1877, apa re ce sob a for ma de com-
pe ti ção; Cum pre res sal tar que a Ca po-
ei ra pra ti ca da no Ma ra nhão é “sui-ge-
ne ris”, e a par tir da dé ca da de 70, do
sé cu lo pas sa do, tem um in cre men to e
é in tro du zi da, nos anos 80, nos Jo gos
Es co la res Ma ra nhen ses; e rein tro du-
zi da em 1990 .

1840: nascem outras
modalidades na cidade

O ESGRIMA FOI CRIADO EM 1841 NA CIDADE DE SÃO LUÍS 

Em 1841 apa re ce anún cio de que Ma no el Di as de Pe- 
na se pro pu nha en si nar a Es gri ma. Nes se mes mo jor nal
apa re ce ou tro anún cio ofe re cen do os ins tru men tos –
es pa da; com a cri a ção da Es co la de Apren di zes Ma ri- 
nhei ros, em 1861, a Es gri ma fa zia par te da ins tru ção mi- 
li tar dos alu nos, pros se guin do até seu fe cha men to; os
Apren di zes Ma ri nhei ros cos tu ma vam se apre sen tar nos
even tos es por ti vos pro mo vi dos pe lo FAC (fun da do em
1907) – e em ou tros clu bes, par ti ci pan do não se jo gos,
es pe ci al men te do fu te bol, co mo de com ba tes com ar- 
mas bran cas (bai o ne ta, es pa da, flo re te). Apa ren te men- 
te, des de a dé ca da de 20 não é pra ti ca da mais em São
Luís. Apa re ce anún cio de apre sen ta ção de Gi nás ti ca no
Te a tro de São Luís, por um dis cí pu lo de Amó ros; nos
anos de 1870, na ca sa dos Abran ches, foi mon ta da uma
aca de mia de gi nás ti ca com pe sos on de os com pa nhei- 
ros do Li ceu de Dunshe de Abran ches iam se exer ci tar; a
par tir de fins dos anos 1880 a eli te ma ra nhen se pra ti ca- 
va a gi nás ti ca su e ca.

Ci clis mo
Ain da nes se ano de 1900, ou tra mo da li da de co me ça a

ga nhar for ça em Ma ra nhão: a 02 de se tem bro, eram ini- 
ci a das as ati vi da des da “União Ve lo ci pé di ca Ma ra nhen- 
se”, com seu ve ló dro mo ins ta la do no Tí vo li – Bair ro dos
Re mé di os, no lo cal on de era o Co lé gio de São Luís, até
pou co tem po. Co mo de ou tras ten ta ti vas de in tro du ção
de uma mo da li da de es por ti va, du rou pou co, tam bém
até o fi nal dos anos 20.

Cláu dio Vaz cria os JEMs
1970 – em 1971, é cri a do – por Cláu dio Vaz dos San tos

(um dos jo vens da ge ra ção de 53), au xi li a do pe lo Prof.
Di mas – o Fes ti val de Es por tes da Ju ven tu de – FEJ -; de- 
pois subs ti tuí do pe los Jo gos Es co la res Ma ra nhen ses; em
1979, o Go ver no do Es ta do cria a Se cre ta ria de Es por tes
e La zer, a pri mei ra do Bra sil, di ri gi da em seus pri mei ros
anos pe lo in dus tri al Elir de Je sus Go mes (ou tro jo vem da
ge ra ção de 53).

São Luís, terça-feira, 8 de setembro de 2020


