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A primeira campanha eleitoral transmitida por rádio no Brasil foi em 1965. A 
eleição de governador do Maranhão foi vencida pelo jovem deputado federal José 
Sarney, com 35 anos, e Epitácio Cafeteira, ganhou o cargo de prefeito de São Luís. 

Caras novas na TV
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Maranhão é o 5º estado com 
maior número de feminícidios 

per capita  durante à pandemia
Os casos de feminicídio sempre chamam a atenção, pois configuram como extrema violência contra a mulher. Nesta pandemia foram registrados 

casos dessa tipologia de crime em todos os estados do país, mas alguns chamam a atenção por terem aumentado o número de casos. PÁGINA 7
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Saiba quem são 
os candidatos a 
prefeito de São 

José de Ribamar

Carreatas encerram 
o festejo da Nossa 

Senhora de Aparecida
em São Luís

Conheça as principais 
diferenças entre o 
Fundo Partidário e 

Fundo Eleitoral

Como o Projeto 
"Inclusive, Praia!" 

se reiventou 
durante a pandemia
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Candidatos explicam como melhorar a 
qualidade do servidor público municipal
O jornal O Imparcial continua a série intitulada “A pergunta é...”  direcionada aos candidatos à Prefeitura de 
São Luís para que possam responder semanalmente sobre diversos temas inerentes ao cotidiano.   PÁGINA 3
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Hábitos saudáveis contra o câncer de mama
Cerca de 66 mil novos casos de câncer de mama entre mulheres são esperados 

neste ano, de acordo com o Inca. Não há estimativa da incidência entre homens. 
Dados do Instituto Oncoguia indicam que uma a cada mil pessoas do sexo 

masculino são acometidas por essa doença. PÁGINA 5

Festival das Tulhas terá primeira edição online
A combinação do tempero, frutos do mar, frutas e outros elementos 
da gastronomia maranhense, com a sua base da cultura tradicional 

indígena, africana e europeia são fontes de inspiração para as Grandes 
Descobertas da 4ª Edição do Festival das Tulhas. PÁGINA 10
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O Imparcial  faz live com candidatos a partir de amanhã
PÁGINA 2
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Começa na terça, dia 13, a série de entrevistas ao vivo realizada por O Imparcial com
candidatos a prefeito de São Luís nas eleições de 2020

DA RE DA ÇÃO

Reu nião

• 1º dia (13 de ou tu bro) – Yglésio Moi -
ses (PROS)
• 2º dia (14 de ou tu bro) – Ne to Evan -
ge lis ta (DEM)
• 3º dia (15 de ou tu bro) – Jei sa el Marx
(Re de Sus ten ta bi li da de)
• 4º dia (16 de ou tu bro) – Sil vio Antô -
nio (PRTB)
• 5º dia (19 de ou tu bro) – Fran klin
Dou glas (PSOL)
• 6º dia (21 de ou tu bro) – Du ar te Jr.
(Re pu bli ca nos)
• 7º dia (22 de ou tu bro) – Bi ra do Pin -
da ré (PSB)
• 8º dia (23 de ou tu bro) – Edu ar do
Brai de (Po de mos)
• 9º dia (26 de ou tu bro) – Ru bens Pe -
rei ra Jr. (PC doB)
• 10º dia (27 de ou tu bro) – Hertz Di as
(PS TU)
•

Opor tu ni da de pa ra os can di da tos

Be lo Vil las  (Re pu bli ca nos)

Dr Ju li nho (PL)

Ed son Jú ni or (MDB)

Eu des Sam paio (PTB)

Jo ta Pin to (PDT)

Ma gão (PSOL)

Ra po sa

An dréa da Colô nia (PSD)

Eu des Bar ros (PL)

Oci leia Fer nan des (PSDB)

Pa dre Antô nio Aben ço a do (So li da ri e -
da de)

SÃO LUÍS

Série de lives com
candidatos a Prefeito

C
o me ça na ter ça, dia 13, a sé- 
rie de en tre vis tas ao vi vo re a- 
li za da por O Im par ci al com
can di da tos a pre fei to de São

Luís. Yglésio Moi sés, do Pros, é o pri- 
mei ro a con ver sar com nos sos jor na- 
lis tas.

Rai mun do Bor ges, di re tor de re da- 
ção e co lu nis ta po lí ti co, Cé lio Sér gio,
edi tor-che fe, se rão os en tre vis ta do res.
Dal va Re go, jor na lis ta e apre sen ta do- 
ra, se rá a ân co ra e tam bém en tre vis ta- 
do ra.

As en tre vis tas, de te ma li vre, tem
co mo ob je ti vo dis cu tir pla nos e pro- 
pos tas dos can di da tos pa ra me lho rar
a ci da de. As li ves se rão trans mi ti das
pe lo Fa ce bo ok de O Im par ci al (fa ce- 
bo ok.com/oim par ci al ma), via pla ta- 
for ma Zo om, e tam bém pe lo por tal de
O Im par ci al. Elas se rão dis po ni bi li za- 
das no Youtube, em até 2h após o en- 
con tro.

Na úl ti ma ter ça-fei ra (06), a equi pe
do O Im par ci al re a li zou uma reu nião
on li ne com as as ses so ri as dos can di- 
da tos à pre fei to de São Luís, no in tui to
de fa ze rem o sor teio da or dem de en- 
tre vis tas que acon te ce rá por meio de
li ves nas re des so ci ais do por tal.

As en tre vis tas se rão pro mo vi das
pe lo pró prio O Im par ci al – irão dar
iní cio no dia 13 de ou tro e ter mi na rão

no dia 27, às 20 ho ras em to dos os di as
men ci o na dos, sem trans mis sões no
dia 20 e du ran te os fi nais de se ma na.
Se rão en tre vis ta dos 1 can di da to por
dia, re sul tan do em 10 li ves, não 11 co- 
mo ha via si do pre vis to, já que o juiz
apo sen ta do Car los Ma dei ra abriu
mão de con cor rer à va ga de pre fei to
de São Luís.

A or dem de di as pa ra ca da can di da- 
to à pre fei to de São Luís acon te ce rá da
se guin te for ma:

As li ves se rão pro mo vi das pe la pá- 
gi na do Fa ce bo ok (O Im par ci al) e com
a pre sen ça de três in te gran tes da
equi pe do Im par ci al mais a par ti ci pa- 
ção do can di da to do dia. 

Elei to res tam bém po de rão par ti ci- 
par, en vi an do co men tá ri os e fa zen do

per gun tas ao vi vo du ran te a Li ve.

Pe dro Hen ri que Frei re, CEO O Im-
par ci al On li ne, men ci o na de que for-
ma a trans mis são das li ve po de ser de
gran de in te res se dos elei to res lu do vi-
cen ses e de que ma nei ra acon te ce rá
du ran te es ses dez di as.

“A Li ve dos Can di da tos é uma opor- 
tu ni da de do elei to ra do co nhe cer me- 
lhor os no mes em dis pu ta pe la pre fei- 
tu ra, su as pro pos tas e seus va lo res
pes so ais. Te re mos, a ca da edi ção, um
ba te pa po com fo co jor na lis mo, ins ti- 
gan te, cu ja mis são é con tri buir pa ra
que o lei tor to me a me lhor de ci são na
ho ra do vo to”, re la ta.

Cé lio Sér gio, Edi tor-Che fe jor nal O
Im par ci al, res sal ta qual a pro pos ta
des sas en tre vis tas que ocor re rão a
par tir do dia 13.

 “A li ve do gru po O Im par ci al tem
co mo ob je ti vo dar mais opor tu ni da- 
des aos can di da tos, pa ra que eles pos- 
sam ex por seus pro je tos de go ver no e
a gen te de ba ter a pla ta for ma de ca da
um de les”, afir ma.

Des ta can do a im por tân cia das li ves
pa ra os es pec ta do res, ele ain da acres- 
cen ta: “Jun tos das nos sas pla ta for mas
di gi tais, a gen te vai le var pa ra as re de
so ci ais to do es se con teú do pa ra que a
gen te pos sa ter re al men te um al can ce
mui to bom, que os nos sos lei to res e
in ter nau tas fi quem bem in for ma dos
so bre os pro gra mas de go ver no de to- 
dos os can di da tos pa ra São Luís”.

ELEIÇÕES 2020

Conheça os candidatos de Ribamar e Raposa

SAO JOSE DE RIBAMAR É O SEGUNDO MAIOR MUNICÍPIO DA ILHA DE SÃO LUÍS

São Jo sé de Ri ba mar é o ter cei ro
mu ni cí pio mais po pu lo so do Ma ra- 
nhão e per ten ce a re gião me tro po li ta- 
na de São Luís. A se de da ci da de se lo- 
ca li za no ex tre mo les te da Ilha de São
Luís, à bei ra da Baía de São Jo sé. Con- 
fi ra os can di da tos a pre fei to de São Jo- 
sé de Ri ba mar:

Ma no el Al ber tin Di as dos San tos é
ve re a dor e tem 55 anos de ida de. A
cha pa de Be lo Vil las é com pos ta pe la
can di da ta a vi ce Lais Alen car (PTC). A
co li ga ção de le é a Vi tó ria do Po vo,
com pos ta pe los par ti dos PSD, Re pu- 
bli ca nos, PTC, PV e PSB.

Ju lio Cé sar de Sou za Ma tos é mé di- 
co e sua cha pa é com pos ta pe lo can di- 
da to a vi ce Ju ni or La go (Avan te). A co- 
li ga ção Es pe ran ça e Mu dan ça pa ra
São Jo sé de Ri ba mar é for ma do pe lo
PSL, Avan te, PL e Pa tri o ta.

O can di da to Ed son Sil va de Sá Jú ni- 
or é ad vo ga do, tem 37 anos e tem co- 
mo vi ce de sua cha pa Al ze nir Co e lho
(PMN). A co li ga ção Ri ba mar quer um
no vo, com a for ça do po vo é com pos ta
pe los par ti dos PMN e MDB.

Eu des Sam paio é em pre sá rio e ba- 
cha rel em ad mi nis tra ção e o vi ce de
sua cha pa é o ad vo ga do Ti a go Fer nan- 
des (PP). A co li ga ção Pra Fren te, Ri ba- 
mar é for ma da pe los par ti dos Ci da da- 
nia, So li da ri e da de, PP, PROS e PTB.

O can di da to do PDT é em pre sá rio e
o vi ce da sua cha pa é San ta na, do PT. A
co li ga ção Por uma Ri ba mar de opor- 
tu ni da des  é for ma da pe los par ti dos
PDT, PT, DEM, PMB, Pc do B e Re de.

O can di da to do PSOL é em pre sá rio
e tem co mo vi ce de sua cha pa Chi co
Li ma tam bém do PSOL.

A ci da de de Ra po sa faz par te da re- 
gião me tro po li ta na de São Luís, a cha- 
ma da Gran de Ilha. O mu ni cí pio é
con si de ra do a mai or colô nia de pes- 
ca do res ce a ren ses no Ma ra nhão. O
mu ni cí pio fi cou na ci o nal men te co- 
nhe ci do pe lo seu ar te sa na to ti pi ca- 
men te ce a ren se, pe los dos pei xes que
são co mer ci a li za dos nos res tau ran tes
do po vo a do e pe la be le za de su as prai- 
as de ser tas. Ve ja os qua tro can di da tos
a pre fei to de Ra po sa:

A pes ca do ra An dréa Sayre Cou ti- 
nho, é can di da ta a pre fei ta no mu ni cí- 
pio pe lo Par ti do So ci al De mo crá ti co.
O vi ce da cha pa é o Hei tor Sil va Go- 
mes, pas tor evan gé li co. A co li ga ção “O
Fu tu ro é ago ra” é com pos ta pe los par-
ti dos PSD e PMN.

O ad vo ga do Eu des da Sil va Bar ros é
can di da to à Pre fei tu ra de Ra po sa pe lo
Par ti do Li be ral. Con cor re a vi ce-pre- 
fei to na sua cha pa o tam bém ad vo ga-
do, Már cio Greik. A co li ga ção “Uni dos
pra ven cer” é for ma da pe lo par ti dos
PL, Pc doB, DC e Re pu bli ca nos.

A ad vo ga da, na tu ral de San ta Inês é
can di da ta a pre fei ta de Ra po sa pe lo
PSDB. O vi ce de sua cha pa é o em pre- 
sá rio Antô nio Ai res tam bém do PSDB.
A co li ga ção “Ali an ça com o po vo” é
for ma da pe los par ti dos PSL e PSDB.

O Sa cer do te An to nio Car los Ca val-
can te con cor re a pre fei tu ra de Ra po sa
pe lo par ti do So li da ri e da de. A sua cha- 
pa é com pos ta pe la can di da ta a vi ce
Fá ti ma Sil va, en fer mei ra, tam bém do
So li da ri e da de.
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Na fon te da co vid

Rein fec ção (1)

Rein fec ção (2)

“Boi é bom bei ro do Pan ta nal”

No ta de ca da qual

In cen ti vo per ver so

Ca ras no vas na TV
A pri mei ra cam pa nha elei to ral trans mi ti da por rá dio

no Bra sil foi em 1965. A elei ção de go ver na dor do Ma ra- 
nhão foi ven ci da pe lo jo vem de pu ta do fe de ral Jo sé
Sarney, com 35 anos, e Epi tá cio Ca fe tei ra, ga nhou o car- 
go de pre fei to de São Luís. Es ta elei ção en trou pa ra a his- 
tó ria da ca pi tal ma ra nhen se por ter si do a pri mei ra pe lo
vo to di re to, cu jo pro ces so foi in ter rom pi do na di ta du ra,
vol tan do so men te em 1985, sen do ga nho pe la pri mei ra
mu lher pre fei ta, elei ta em uma ca pi tal no país, Gar dê nia
Ri bei ro Gon çal ves (PDS).

Tam bém no Ma ra nhão co mo no Bra sil, a elei ção de
go ver na dor pe lo vo to di re to só veio a se res ta be le cer em
1982, já no fim do re gi me mi li tar, com o ge ne ral João Ba- 
tis ta Fi guei re do. Ele che gou a pro du zir, em 1978, a cé le- 
bre fra se, so bre a aber tu ra de mo crá ti ca: “É pa ra abrir
mes mo. E quem qui ser que não abra, eu pren do. Ar re- 
ben to”. Ho je, o ho rá rio elei to ral é re gu la men ta do pe la
Lei nº 9.504, pro mul ga da em 30 de se tem bro de 1997
com al te ra ções ba se a das pe la Lei nº 13.165/2015, que
não con si de ra obri ga tó ria a par ti ci pa ção di re ta do can- 
di da to na sua pró pria pro pa gan da.

Em 2020, a pro pa gan da elei to ral dos can di da tos a
pre fei to co me çou on tem no rá dio e na te le vi são. No to- 
tal são cer ca de 556,2 mil can di da tos a pre fei to dos 5.570
mu ni cí pi os, se gun do o ma pa fi nal do Tri bu nal su pe ri or
Elei to ral. No Ma ra nhão, dos 2017 mu ni cí pi os, a ca pi tal
con ta rá com dez can di da tos, de pois da de sis tên cia de
Adri a no Sarney (PV) e Car los Ma dei ra (So li da ri e da de).
Mas ape nas se te te rão di rei to a tem po de pro pa gan da
no ho rá rio elei to ral gra tui to. Os can di da tos Jei sa el Marx
(Re de), Síl vio Antô nio (PRTB) e Hertz Di as (PS TU) não
te rão tem po no pro gra ma par ti dá rio.

Com uma cam pa nha du ra men te afe ta da pe la pan de- 
mia do Co ro na ví rus, os can di da tos vão se des do brar
ado tan do ou tras es tra té gi as. A prin ci pal de las é o uso
das re des so ci ais que, no en tan to, o Mi nis té rio Pú bli co
Elei to ral e a Po lí cia Fe de ral já in ves ti gam sus pei tas e de- 
nún ci as de uso de robôs em dis pa ros em mas sa de pro- 
pa gan da po lí ti ca, proi bi da pe la le gis la ção.

Prin ci pal men te no to can te às fa ke news, os co mí ci os
são per mi ti dos, mas den tro de re gras sa ni tá ri as, com
dis tan ci a men to, que não es tão sen do cum pri das pe la
mai o ria dos co mi tês. Se ja co mo for, o elei tor te rá to do
dia 90 mi nu tos pa ra ver os “ar tis tas” em dois ho rá ri os, ou
des li gar a TV na no ve la po lí ti ca 2020.

O se cre tá rio de Saú de do Ma ra nhão, Car los Lu la vai se
afas tar das fun ções, pe lo me nos em pú bli co, de pois que
tes tou po si ti vo pa ra a covid19. Os con cor ren tes de Ru- 
bens Jú ni or já en con tra ram o su pos to lu gar do con tá gio:
na con ven ção do PC doB.

O go ver na dor Flá vio Di no (PC doB) in for mou on tem
que no Ma ra nhão fo ram de tec ta dos três ca sos de co ro- 
na ví rus em que po de es tar ca rac te ri za da a rein fec ção.
“Nos sos pro fis si o nais es tão fa zen do os exa mes ne ces sá- 
ri os”, ano tou no twit ter.

A in for ma ção, se gun do Di no, foi trans mi ti da em no- 
me da trans pa rên cia e co mo um aler ta quan to a pos si bi- 
li da de, ain da em aná li se. Pa ra es pe ci a lis tas, ca sos des sa
na tu re za re for çam a sus pei ta de que a imu ni da de da co- 
vid-19 po de ter um pra zo de va li da de, ou ser ou tro ví rus
no cor po.

Da mi nis tra da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men- 
to, The re za Cris ti na, ao de fen der mais ga do no pan ta nal
pa ra con ter os in cên di os. A te se de la: o boi co me o ma to,
ca pim e dei xa a área sem o que pe gar fo go. Ora, pí lu las!

A pro pa gan da elei to ral na TV e rá dio con ti nua
sen do a prin ci pal fer ra men ta de con ven ci- 
men to do vo to. Os can di da tos que sou be rem
usá-la tem uma fer ra men ta po de ro sa.

Ca so con trá rio, li te ral men te, é per da de tem po.
O apa re ci men to re pen ti no do mé di co Jú lio Ma- 

tos, o Dr. Ju li nho, dis pa ra do nas pes qui sas pa- 
ra pre fei to de São Jo sé de Ri ba mar trou xe do- 
res de ca be ça a seus con cor ren tes,

prin ci pal men te o pre fei to Eu des Sam paio.
Igual men te sur pre en den te foi sua im pug na ção

pe lo Mi nis té rio Pú bli co Elei to ral que, em bo ra
ten do ele re cor ri do, mas foi um bal de de água
ge la da em sua mo vi men ta ção pe los

bair ros. No en tan to, seus apoi a do res ga ran tem
que a can di da tu ra es tá fir me.

A pes qui sa do Ins ti tu to Es cu tec/O Es ta do do MA, di- 
vul ga da on tem, apon ta Flá vio Di no com 62% de apro va- 
ção e Edi val do Ho lan da Jú ni or, com 54%. Ao pe dir o elei- 
tor pa ra ava li ar o go ver no Jair Bol so na ro, 54% de sa pro- 
vam, con tra 42% de apro va ção.

“Amazô nia é co mo a bol sa de va lo res: de pen den do do
si nal do go ver no, os cri mes am bi en tais au men tam”, diz
pro cu ra dor fe de ral Da ni el Aze re do. Ele diz que o dis cur- 
so le ni en te de Bol so na ro em re la ção ao des ma ta men to
da Amazô nia in cen ti va a des trui ção da flo res ta.

São Luís, segunda-feira, 12 de outubro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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A PERGUNTA É... 

Responsáveis: Celio Sergio
E-mail: redacao@oimparcial.com

“Como o senhor   pretende 
melhorar a qualidade da prestação 

do serviço do servidor público ?”
 SAMARTONY MARTINS

N
o Brasil há um senso comum de que 
os trabalhadores públicos não gos-
tam de trabalhar, são preguiçosos, 
lentos e tratam as pessoas com ne-

gligência, tudo por causa de sua estabilida-
de no emprego. A garantia de emprego - a es-
tabilidade funcional - que foi projetada para 
proporcionar a continuidade do bom trabalho, 
apesar de quem esteja no poder foi transfor-
mado em um vilão no processo funcional pú-
blico. Com base nesta situação, a pergunta é da 
série de O Imparcial desta semana questiona 
aos candidatos a prefeito de São Luís: “Caso o 
senhor seja eleito prefeito, de que forma pre-
tende melhorar a qualidade da prestação do 
serviço do servidor público: enxugamento da 
máquina e qualificação, terceirização, contra-
tação ou concurso público?”. Veja como o seu 
candidato respondeu a este questionamento.

BIRA DO PINDARÉ (PSB)
Para melhorar o atendimento do serviço pú-

blico, investiremos na modernização e desbu-
rocratização da gestão e serviços públicos. Va-
mos implantar o Ganhe Tempo, com agências 
físicas descentralizadas e virtuais com plata-
formas digitais, como por exemplo aplicati-
vos para celular. Criaremos as subprefeituras 
por regiões da capital, e investiremos em pro-
gramas de valorização dos servidores públi-
cos municipais, com metas, estímulos, qua-
lificação profissional e formação continuada. 
O que defendo é que, para oferecer um servi-
ço de excelência, o investimento deve ser fei-
to e ele começa oferecendo qualidade de vida 
para as pessoas, para que esses profissionais 
cuidem das pessoas. Portanto, em nosso plano 
de governo assumimos ainda o compromis-
so de valorizar o progonismo dos servidores 
e garantir o serviço de saúde para os mesmo, 
independente da área de atuação.

EDUARDO BRAIDE                            
(PODEMOS)

“Incluímos no nosso Plano de Governo a 
implantação do Programa de Valorização do 
Funcionário Público Municipal, para melho-
rar as condições de trabalho e garantir a esses 
homens e mulheres uma remuneração digna. 
Garantiremos Formação Continuada aos ser-
vidores municipais. Realizaremos cursos e pro-
gramas de aperfeiçoamento por meio da Escola 
de Governo e Gestão Municipal e de parcerias 
com universidades públicas e privadas. Também 
vamos implantar uma política de bonificação 
para os servidores que apresentarem soluções 
criativas em suas áreas, e manteremos diálogo 
permanente com as entidades representativas 
dos servidores públicos, de maneira objetiva 
e transparente, para encaminhar e construir 
soluções que atendam as reivindicações dos 
servidores. Os professores da rede municipal 
tiveram o último reajuste em 2016. Estão há 
quatro anos com os salários congelados. Não 
se faz educação de qualidade sem valorizar os 
profissionais. Essa também é uma realidade que 
vamos mudar, com recursos do Novo Fundeb 
que ajudamos a construir na Câmara Federal. 
A nossa disposição é de realmente melhorar 
a situação de cada um que presta serviços à 
Prefeitura de São Luís. Eu sei e conheço vários 
daqueles que estão ao longo de anos prestan-
do serviços excelentes para a prefeitura. São 
pais e mães de famílias que merecem o nosso 
respeito, o nosso cuidado. Valorizar o funcio-
nário público municipal também é um com-
promisso que vamos cumprir”

DUARTE JÚNIOR                   
(REPUBLICANOS)

“Se queremos melhorar a prestação de ser-
viço, precisamos investir e qualificar também 
o material humano. O único concurso público 
realizado em 33 anos de existência do Procon–
MA, foi em nossa gestão. E todos os aprovados 
foram nomeados em cinco meses. O concurso 
público para provimento de cargos tem como 
finalidade melhorar a prestação de serviço, se-
lecionando aqueles que apresentem aptidões 
necessárias e, consequentemente, beneficiar 
o cidadão que precisa dos serviços. Além dis-

so, é um preceito constitucional, que atende 
os princípios de impessoalidade e isonomia. 
Quando se tem servidores capacitados e moti-
vados, evita-se a delegação de funções a quem 
não atenda a critérios técnicos. A capacitação 
continuada também é outro fator que contri-
bui para a qualidade da prestação de serviços. 
Enquanto presidente do Procon e do Viva Ci-
dadão, por exemplo, firmamos um termo de 
cooperação com a Uema, que destinou vagas 
para o curso de Especialização em Gestão Pú-
blica para servidores do órgão. Já como depu-
tado estadual, destinei emenda à educação que 
permitiu oferecer a professores da rede pública 
800 vagas para cursos gratuitos de pós-gradu-
ação. Na Assembleia Legislativa, inclusive, fui 
o único deputado que realizei processo seleti-
vo para contratar parte da equipe de gabine-
te. São ações efetivas, com resultados, que nós 
tivemos oportunidade de colocar em prática 
por onde passamos, e assim continuaremos 
na prefeitura. As secretarias da nossa gestão, 
por exemplo, serão ocupadas por perfis estri-
tamente técnicos e com histórico de resulta-
dos na área, mas também com perfil de lide-
rança e com experiência em gestão. É lógico 
que os casos precisam ser avaliados, confor-
me o interesse público e a melhor prestação 
de serviço, mas sempre fazendo prevalecer as 
leis do nosso país.

FRANKLIN DOUGLAS (PSOL)
“Há 12 anos não se tem concurso para a área 

de Saúde. Em duas gestões, o atual prefeito 
não cumpriu a promessa de tornar a máquina 
pública eficiente. Não tratou o funcionalismo 
com respeito, valorização. Vamos redimensio-
nar a máquina. Não há necessidade de 33 ór-
gãos. Vamos extinguir 12 das secretarias. Por 
exemplo, a de Orçamento Participativo, vamos 
deslocar para que o Vice-Prefeito coordene essa 
política de participação. E assim outras. Vamos 
criar as secretarias da Mulher, a da Igualdade 
Racial, da Pessoa com Deficiência e de Traba-
lho. Vamos tratar com respeito e valorização 
os quase 25 servidores municipais. Mas dimi-
nuir o número atual de 2.212 comissionados 
e cadastrar os atuais 7.032 serviços prestados, 
a fim de redistribuir nas políticas prioritárias 
da gestão. Vamos, já no primeiros dias de go-
verno, instalar uma mesa de negociação com 
as representações dos servidores, para, desde 
já, construirmos conjuntamente uma política 
de reajuste salarial, planos, cargos e salários 
dos servidores”.

JEISAEL MARX (REDE)
Até o fechamento desta edição não rece-

bemos a resposta

NETO EVANGELISTA (DEM)
“Não há serviço público sem servidor públi-

co. É o professor, o agente de saúde, o guarda 
municipal, o engenheiro de obras e o auxiliar 
administrativo, entre tantos outros profissio-
nais da linha de frente e da retaguarda da rede 
municipal. Todos, sem exceção, são fundamen-
tais para a prestação de um serviço de excelên-
cia ao cidadão – que é o nosso maior objetivo 
à frente da

Prefeitura de São Luís. Por isso, vamos im-
plantar o programa “Avança Servidor”, uma po-
lítica de gestão de pessoas que valorize os ser-
vidores municipais, com foco na melhoria das 
condições de trabalho, capacitação, aperfeiço-
amento e remuneração, com objetivo de me-
lhorar o atendimento à população ludovicen-
se. Vamos estabelecer ainda o “Líderes de São 
Luís”, um programa de capacitação para grupos 
de servidores críticos em cada área, visando a 
formação de lideranças locais e o aumento da 
produtividade nos serviços da Prefeitura. Es-
tamos cientes de que em algumas áreas será 
necessário realizar concurso público. Mas isso 
não poderá ser feito no primeiro ano de gover-
no, por conta das restrições impostas pela Lei 
Complementar nº 173/2020, que proíbe a re-
alização de concursos até 31/12/2021 (exceto 
para reposição de cargos). Por fim, a descen-
tralização e a modernização da máquina serão 
prioridades em nossa gestão – não apenas para 
melhorar a qualidade do serviço prestado ao 
cidadão como também para aproximar a Pre-

feitura da vida diária do ludovicense”.

RUBENS JÚNIOR (PCDOB)
“Nosso Plano de Governo, pactuado com a 

sociedade durante o Movimento Diálogos por 
São Luís, estabelece a ampla melhoria das con-
dições de trabalho para os servidores de modo 
geral, além da efetivação de reivindicações an-
tigas de várias categorias:

- Fomentar a qualificação do serviço pú-
blico por meio da valorização dos servidores 
e atração de quadros técnicos de excelência, 
visando à promoção da eficiência do setor pú-
blico e o fortalecimento do funcionalismo pú-
blico municipal.

- Ações Afirmativas no Serviço Público, a fim 
de estabelecer um percentual mínimo para os 
cargos concursados e comissionados da pre-
feitura para pessoas negras.

- Incentivar a produtividade dos servidores 
municipais, reduzindo a execução de processos 
desnecessários, promovendo a implantação de 
mecanismos que favoreçam a simplificação, a 
otimização e a digitalização dos procedimentos 
e e criação de uma plataforma de integração 
do gerenciamento de processos eletrônicos.

- Ampliar o acesso a serviços públicos por 
plataformas digitais, melhorando atendimen-
to a cidadãos e empresas.

- Realização de Concurso Público

Trabalhadores da Educação:

- Promover a valorização de todos os tra-
balhadores da educação da Rede Municipal, 
com a implementação de Política de Formação 
Continuada do município, em parceria com 
as instituições de ensino superior, públicas e 
privadas, inclusive com oferta de programas 
de Mestrado e Doutorado, revisão do plano de 
cargos e salários, além de ampliação da hora 
atividade da carga horária para os professores.

Implantar escolas com jornada ampliada, 
apoiadas por equipes de profissionais multi-
disciplinares e metodologicamente baseadas 
na formação integral e integrada”

Trabalhadores da Saúde

- Reformar e equipar as unidades hospitala-
res já existentes, além de promover a especiali-
zação dos hospitais municipais e a integração 
efetiva entre a rede de atenção primária muni-
cipal, a rede estadual e marcação de exames e 
consultas, dando melhores condições de tra-
balho aos servidores.

- Reestruturar, articular e organizar a oferta 
de especialidades e cirurgias eletivas de média 
complexidade com a Integração do Hospital 
da Ilha à Rede Municipal, dotando os Socor-
rões I e II de atendimento com excelência e 
promovendo a revitalização e ampliação das 
bases de atendimento do SAMU, para garan-
tir mais efetividade e conforto aos servidores 
dessas áreas.

- Dentro do Programa Inova Saúde, garantir 
melhores condições de trabalho para os Agen-
tes Comunitários de Saúde com equipamen-
tos para monitoramento das famílias, EPIs e 
reestruturação da Atenção Primária na capital

Trabalhadores da Guarda Municipal

- Em diálogo com o Governo do Estado e 
Prefeituras de municípios limítrofes, atuar 
no fortalecimento da Guarda Civil Municipal, 
transformando-a em uma Guarda Civil Metro-
politana. A medida fortalecerá as reivindica-
ções e a qualidade do trabalho das patrulhas.

SILVIO ANTONIO (PRTB)
“O funcionalismo publico verdadeiro, aque-

le concursado ou o comissionado que trabalha 
foi colocado em uma posição de vergonha e 
humilhação pelas administrações comunistas 
que passaram no Estado e na Prefeitura de São 
Luis, pois sempre deram os melhores cargos 
e a melhor remuneração para os apadrinha-

dos políticos que, na prática, não trabalham. 
Isto faz com que o servidor de carreira e o co-
missionado competente, que verdadeiramente 
trabalha fiquem desestimulados. Para que um 
profissional vai se qualificar ou dar o seu me-
lhor se não é reconhecido tecnicamente pelo 
seu bom desempenho? Só são valorizados os 
puxa-sacos políticos, os “amigos do meu pai” 
e os militantes profissionais.

Esta situação é muito simples de resolver. 
Elegendo Silvio Antonio eu vou:

• Acabar com a politicagem dentro da pre-
feitura fazendo nomeações técnicas

• Qualificar o servidor municipal de carreira

• Implantar o Plano de Cargos e Salários 
do servidor municipal remunerando melhor 
quem tem melhor desempenho

• Enxugarei a folha de pagamento tiran-
do os militantes políticos do PDT, PC do B e 
outros partidos comunistas que compõem o 
Consórcio. Esse pessoal não trabalha e todos 
pagam a conta”

HERTZ DIAS (PSTU)
“A brutal crise do capitalismo expressa o 

esgotamento das politicas neoliberais que no 
Brasil passaram a ser adotadas no início da dé-
cada de 1990. Essa politica consiste na entrega 
das riquezas nacionais ao capital estrangeiro e 
na privatização dos serviços públicos e crimi-
nalização dos seus trabalhadores. Contudo, a 
pandemia escancarou que mais do que nunca 
a população precisa do fortalecimento desses 
serviços. Não fosse o SUS, mesmo sucateado, 
dezenas de milhares de vidas não seriam salvas.

Mas, a sede do capitalismo não tem limites e 
isso coloca uma aguda contradição na socieda-
de brasileira e ludovicense. Enquanto os dados 
mostram que o Brasil possuiu um dos menores 
índices de servidores públicos entre a popu-
lação empregada, Bolsonaro e Paulo Guedes 
elegeram os servidores públicos como inimigo 
número 1 e estão querendo “passar a boiada” 
de ataques a essa categoria como na Reforma

Administrativa que acaba com estabilida-
de no emprego e faz desses serviços cabides 
de emprego, como também foi na aprovação 
do PL 39/2020 que inviabiliza qualquer tipo de 
investimento nos serviços públicos, inclusive 
em âmbito municipal, isso sem contar a PEC 
95/2006 que congelou os investimentos nos 
serviços públicos por 20 anos.

Os partidos dos candidatos que aparecem 
na frente das pesquisas para a prefeitura de 
São Luís apoiaram esses ataques e estão ju-
rando de pé juntos que vão melhorar os ser-
viços públicos do nosso município. O prefeito 
Edvaldo Holanda Jr deixou os professores sem 
reajuste salarial por quatro anos e agora man-
dou uma mensagem de aumento da alíquota 
em 14% sobre a Previdência Pública dos ser-
vidores de São Luís.

Em nosso governo vamos desfazer as Parce-
rias Público Privada que sangram os recursos 
públicos para cofres privados. Vamos acabar 
com a farra das empresas terceirizadas que além 
de pagar salários de miséria aos trabalhadores 
ainda abocanham milhões das verbas públi-
cas. Essas verbas junto com a verba da dívida 
pública que vamos auditar e deixar de pagar e 
que representa 22% do orçamento de São Luís, 
vamos utilizar para realização de concursos pú-
blicos que terá dois impactos imediatos: um é 
a geração de empregos e o outro é melhoria e 
humanização dos serviços públicos, sobretu-
do no atendimento a população mais pobre”.

YGLÉSIO MOYSÉS (PROS)
A má qualidade não tem relação com a es-

tabilidade do serviço público. Não existe servi-
dor público preguiçoso, existe servidor público 
desmotivado. O vilão no processo funcional pú-
blico é quem está à frente dessas pessoas, que 
muitas vezes são apadrinhados políticos. No 
Socorrão, quando fui diretor, as gratificações 
foram corrigidas. Antes, pessoas que exerciam 
a mesma função, tinham gratificações desto-
antes. Na nossa gestão, os servidores públicos 
serão motivados a fazer o que lhes foram cha-
mados: servir à população.
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HÉC TOR CO RI
En ge nhei ro de Ali men tos

1- A vi ta mi na D tam bém é
con si de ra da um hormô nio.

2- Ela é um nu tri en te im por -
t t lh i

p
tan te pa ra me lho rar a imu -
ni da de do nos so or ga nis mo.

3- O sol não é a úni ca fon te
de vi ta mi na D.

4- A vi ta mi na D me lho ra a
re cu pe ra ção de in fec ções
res pi ra tó ri as.

5- A vi ta mi na D tam bém au -
xi lia no for ta le ci men to dos
os sos.

NOSSA VISÃO

Mensagem da Europa
O re ca do do Par la men to Eu ro peu

ao go ver no bra si lei ro foi cla ro e di re to
ao apro var re la tó rio que afir ma que o
acor do de li vre co mér cio en tre o Mer- 
co sul e a União Eu ro peia (EU) não po- 
de ser ra ti fi ca do da for ma “co mo es- 
tá”. Os par la men ta res do Ve lho Con ti- 
nen te con di ci o nam a fu tu ra apro va- 
ção do tra ta do co mer ci al en tre os dois
blo cos econô mi cos ao cum pri men to
do Acor do de Pa ris, fir ma do por 195
paí ses com o ob je ti vo de com ba ter o
aque ci men to glo bal e pro mo ver a
pre ser va ção am bi en tal em to do o
mun do.

O re la tó rio en ca mi nha do aos eu ro- 
e pu ta dos pa ra apro va ção, ou não, di- 
zia que o Par la men to es ta va “ex tre ma- 
men te pre o cu pa do com a po lí ti ca
am bi en tal de Jair Bol so na ro, que vai
con tra os com pro mis sos do Acor do
de Pa ris, em par ti cu lar no com ba te ao
aque ci men to glo bal e à pro te ção à bi- 
o di ver si da de”. 

O no me do pre si den te

che gou a ser

men ci o na do, mas foi

su pri mi do no tex to

fi nal, apro va do por 354

a 295 vo tos e 56

abs ten ções.

Mes mo com a re ti ra da da ci ta ção a
Bol so na ro, es pe ci a lis tas en ten dem
que a de ci são foi mais uma ma nei ra
de pres si o nar o Pa lá cio do Pla nal to a
mu dar os ru mos de sua po lí ti ca vol ta- 
da ao meio am bi en te. 

O re la tó rio do Par la men to Eu ro peu
não tem po der re so lu ti vo, mas é uma
re co men da ção de pe so, uma vez que
o tra ta do co mer ci al de ve ser ho mo lo- 
ga do pe los le gis la ti vos dos paí ses da
UE. 

A pos tu ra dos par la men ta res de- 
mons tra as di fi cul da des que se rão en- 
fren ta das pa ra a im ple men ta ção do
acor do de li vre co mér cio que le vou 20
anos pa ra ser ne go ci a do — só foi con- 
cluí do no ano pas sa do.

Não são pou cos os que acre di tam
que se me di das ur gen tes e con cre tas
não fo rem to ma das pa ra con ter o des- 
ma ta men to e as quei ma das na Flo res- 
ta Amazô ni ca e ou tros bi o mas, di fi cil- 
men te o pac to co mer ci al se rá ra ti fi ca- 
do. 

Não se po de es que cer que, atu al- 
men te, a ques tão am bi en tal ga nha re- 

le vân cia po lí ti ca cres cen te na Eu ro pa.
Por is so, o Bra sil ne ces si ta me lho rar
sua ima gem nes se cam po, já bas tan te
des gas ta da pe la de vas ta ção e quei- 
ma das de flo res tas e o ne ga ci o nis mo
ado ta do por au to ri da des fe de rais, que
ten tam de to das as for mas mi ni mi zar
a des trui ção de vas tas re giões.

A vo ta ção dos eu ro de pu ta dos é um
for te aler ta de que a pres são so bre o
Bra sil po de pi o rar, in clu si ve co lo can- 
do em ris co o re la ci o na men to com
ou tros par cei ros co mer ci ais de pe so,
cu jos mer ca dos es tão se fe chan do pa- 
ra os pro du tos bra si lei ros.

E é ca da vez mais in ten so o lobby
dos agri cul to res eu ro peus, so bre tu do
os fran ce ses, pa ra im pe dir a con cor- 
rên cia do agro ne gó cio bra si lei ro, cu ja
pau ta de ex por ta ções tem pre ços
mui to mais com pe ti ti vos.

Pa ra me lho rar a ima gem do país, de
na da adi an ta o go ver no pro gra mar vi- 
si tas gui a das de re pre sen tan tes di plo- 
má ti cos eu ro peus à Flo res ta Amazô-
ni ca e a ou tros bi o mas, co mo as anun- 
ci a das pe lo vi ce-pre si den te Ha mil ton
Mou rão — ele pre si de o Con se lho Na-
ci o nal da Amazô nia Le gal. 

O que o go ver no pre ci sa fa zer é to- 
mar me di das ir re fu tá veis pa ra con ter
a des trui ção da Re gião Amazô ni ca e
de ou tros ecos sis te mas em pe ri go.

Desvendando a Vitamina D

Nos so or ga nis mo ne ces si ta de di- 
ver sos e es pe cí fi cos nu tri en tes pa ra
tra ba lhar nor mal men te. As vi ta mi nas
e mi ne rais tra ba lham em con jun to
pa ra dar su por te às fun ções de to dos
os sis te mas que nos so cor po é com- 
pos to, co mo o imu no ló gi co, mus cu- 
lar, car di o vas cu lar, res pi ra tó rio, es- 
que lé ti co, di ges ti vo, uri ná rio e ner vo- 
so.  A vi ta mi na D tem atu a ção im por- 
tan te em vá ri os des tes sis te mas e, jus- 
ta men te por ter di ver sas fun ções, as
pes so as aca bam con fu sas so bre su as
uti li da des. Pa ra fa ci li tar o en ten di- 
men to so bre es te nu tri en te, Héc tor
Co ri – En ge nhei ro de Ali men tos da
DSM – traz al gu mas in for ma ções im- 
por tan tes so bre es se nu tri en te es sen- 
ci al pa ra a nos sa saú de. 

Há al guns anos a vi ta mi na D é con- 
si de ra da um hormô nio fun ci o nal, is so
por que tem inú me ras ta re fas es sen ci- 
ais em nos so or ga nis mo, par ti ci pan do
do cres ci men to, de sen vol vi men to e
de al gu mas fun ções li ga das à imu ni- 
da de e ao fun ci o na men to de ór gãos
vi tais. Ela tam bém é ca paz de re gu lar
a quan ti da de de cál cio e fós fo ro em
nos so or ga nis mo, au men tan do, as- 
sim, a ab sor ção des ses sais mi ne rais
no in tes ti no.

As sim co mo vá ri as ou tras vi ta mi- 
nas, a D tam bém tem um pa pel fun- 
da men tal no for ta le ci men to da imu- 
ni da de do nos so or ga nis mo e es tá en- 
vol vi da na re gu la ção do cres ci men to,
ma tu ra ção e ati vi da de das cé lu las do
sis te ma imu no ló gi co. Is so por que os
lin fó ci tos (cé lu las que fa zem par te do
sis te ma imu no ló gi co) têm re cep to res
que fa ci li tam a atu a ção da vi ta mi na D,
for ta le cen do di re ta men te nos so sis te- 
ma de de fe sa. 

Sen do as sim, nos so or ga nis mo res- 
pon de mais rá pi do ao pro ces so de re- 
cu pe ra ção de en fer mi da des cau sa das
por bac té ri as, ví rus ou fun gos. 

A ex po si ção so lar é sim a prin ci pal
fon te que es ti mu la nos so or ga nis mo a
pro du zir a vi ta mi na D, is so por que os
rai os ul tra vi o le tas do ti po B (UVB) são
ca pa zes de ati var a sín te se des ta subs- 
tân cia. Mas ela tam bém é en con tra da
com mai or con cen tra ção nos ali men- 
tos lác te os, em pei xes co mo sal mão e
sar di nha e em óle os de ri va dos de pei- 
xe. O ide al é que um adul to in gi ra 50
mi cro gra mas de vi ta mi na D ao dia,
mas é di fí cil al can çar es se va lor, vis to
que 100 gra mas de sal mão, por exem- 
plo, tem ape nas 5 mi cro gra mas do
nu tri en te. Por is so, é in te res san te
sem pre ava li ar com seu mé di co ou
nu tri ci o nis ta se a su ple men ta ção des- 

ta vi ta mi na é acon se lhá vel. 

Exa ta men te. Ela de sem pe nha um
pa pel im por tan te no au men to da pro-
du ção de ca te li ci di na, uma mo lé cu la
que aju da o sis te ma imu no ló gi co a
com ba ter bac té ri as, fun gos e ví rus,
co mo o da Co vid-19. 

Re sul ta dos re cen tes da Na ti o nal
He alth and Nu tri ti on Exa mi na ti on
(em por tu guês, Pes qui sa Na ci o nal de
Exa me de Saú de e Nu tri ção), que é um
pro gra ma de es tu dos ela bo ra do pa ra
ava li ar o es ta do de saú de e nu tri ci o nal
de adul tos e cri an ças nos Es ta dos Uni-
dos, re ve lou que o ris co de in fec ções
do tra to res pi ra tó rio foi 25% mai or
nas pes so as com bai xos ní veis de vi ta-
mi na D, em com pa ra ção com aque las
que con ti nham ní veis mais ele va dos
do nu tri en te. 

Is so se dá por que ela atua em con- 
jun to com o cál cio, um dos prin ci pais
mi ne rais do nos so cor po, pro te gen do
te ci dos co mo os sos, den tes e au xi li an- 
do no cres ci men to. A vi ta mi na D au- 
men ta a ab sor ção de cál cio do in tes ti- 
no, sen do que al tos ní veis de cál cio
plas má ti co ini bem a re ab sor ção ós- 
sea.

ODI LON AL MEI DA
exe cu ti vo

De ci são na
ve lo ci da de dos
ne gó ci os

O vo lu me de da dos pro du zi dos e tra fe ga dos não pa ra
de au men tar. Em um se tor co mo o de fi nan ças e mer ca- 
do de ca pi tais, re cur sos co mo ma chi ne le ar ning e in te li- 
gên cia ar ti fi ci al pre ci sam se ali nhar às ne ces si da des de
ope ra ções de ana lí ti cos avan ça dos pa ra que ges to res e
os pro fis si o nais da área de tec no lo gia de fi nam co mo su- 
por tar as de man das pre vis tas e as ines pe ra das com a
má xi ma com pe ti ti vi da de pos sí vel. 

Es se é o ce ná rio ca rac te rís ti co em que pro ces sa men- 
to de in for ma ções em tem po re al so ma do à ca pa ci da de
de aná li se nas de ci sões de ne gó ci os são vi tais.

Nas ins ti tui ções fi nan cei ras, a di gi ta li za ção dos pro- 
ces sos e o au men to ex po nen ci al das in for ma ções re le- 
van tes pa ra a to ma da de de ci são obri gam as or ga ni za- 
ções a te rem ca pa ci da de de uti li zar, pro ces sar e ana li sar
pron ta men te to das as in for ma ções dis po ní veis. 

So men te a tec no lo gia po de aten der

a es sas ne ces si da des na mes ma

ve lo ci da de em que as ações das

em pre sas so bem e des cem nas

bol sas de va lo res.

Co mo em to da cons tru ção, o ali cer ce tem de ser bem
pro je ta do. Na tec no lo gia, is so po de ser re pre sen ta do
por uma pla ta for ma de da dos ágil e ino va do ra, que te- 
nha es tru tu ra pa ra pro ces sar, ar ma ze nar, in te grar e in- 
te ro pe rar da dos e sis te mas he te ro gê ne os. 

Ca so con trá rio, não ha ve rá o su por te ne ces sá rio pa ra
a car ga de tra ba lho das apli ca ções tran sa ci o nais e ana lí- 
ti cas. É por is so que a pla ta for ma tem de ser ca paz de in- 
te grar da dos de di ver sas fon tes e pa drões em uma lin- 
gua gem úni ca, que pos si bi li te a cri a ção de apli ca ções
avan ça das.

Mui tas das apli ca ções atu ais exi gem gran de pro du ti- 
vi da de e al to de sem pe nho no aces so si mul tâ neo a da- 
dos, co mo as uti li za das pa ra ser vi ços fi nan cei ros, que
exi gem mui to de sem pe nho e ve lo ci da de de aces so. 

Re cen te men te o En ter pri se Strategy Group – con cei- 
tu a da con sul to ria nor te-ame ri ca na – re a li zou um tes te
pa ra me dir o de sem pe nho de pla ta for mas de da dos de
có di go aber to en tre qua tro dos mai o res de sen vol ve do- 
res glo bais des se soft ware. 

O re sul ta do re ve lou que a ven ce do ra é a mais in di ca- 
da pa ra de sen vol vi men to de apli ca ções de mis são crí ti- 
ca, co mo é o ca so do se tor fi nan cei ro.

A pla ta for ma su pe rou as con cor ren tes em nú me ro de
re gis tros in ge ri dos, ta xas de in ges tão de da dos, con sis- 
tên cia de in ges tão ao lon go do tem po, nú me ro de re gis- 
tros con sul ta dos e o tem po de res pos ta à con sul ta de ca- 
da ban co de da dos. 

Es sas ca rac te rís ti cas são im por tan tes nes te mo men to
pa ra as ins ti tui ções fi nan cei ras do Bra sil, já que en fren- 
tam mu dan ças de sa fi a do ras em seus mo de los de aten- 
di men to e de ne gó ci os, quan do ga nham par cei ros star- 
tups no Open Ban king, além do ad ven to do PIX. 

Os players, por tan to, ne ces si tam não só da ve lo ci da- 
de que as fer ra men tas pro por ci o nam a eles, mas tam- 
bém da cri a ti vi da de ine ren te ao ser hu ma no.

São Luís, segunda-feira, 12 de outubro de 2020
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O que in ter fe re?

Au to e xa me

ATEN ÇÃO AOS SI NAIS

Uma ex pe ri ên cia de for ça e amor

Outubro Rosa

Hábitos saudáveis na
luta contra o câncer

C
er ca de 66 mil no vos ca sos de cân cer de ma ma
en tre mu lhe res são es pe ra dos nes te ano, de
acor do com o Ins ti tu to Na ci o nal do Cân cer (In- 
ca). Não há es ti ma ti va da in ci dên cia en tre ho- 

mens. Da dos do Ins ti tu to On co guia in di cam que uma a
ca da mil pes so as do se xo mas cu li no são aco me ti das por
es sa for ma de ma ni fes ta ção da do en ça. Se gun do in for- 
ma ções dis po ni bi li za das pe lo In ca, só em 2018 fo ram
re gis tra dos 17.763 óbi tos em con sequên cia do cân cer de
ma ma no país, dos quais 189 aco me te ram ho mens.

Quan to ao cân cer de co lo de úte ro, ain da com ba se na
es ta tís ti cas le van ta das pe lo In ca, sur gem, apro xi ma da- 
men te, 570 mil no vos ca sos por ano no mun do, sen do
es te o quar to ti po de cân cer mais co mum en tre as mu- 
lhe res e res pon sá vel por 311 mil mor tes ao ano. No Bra- 
sil, em 2020, são es pe ra dos 16.710 no vos ca sos, com ris- 
co es ti ma do de cer ca de 15 ca sos a ca da 100 mil mu lhe- 
res.

Por is so, a pre si den te da re gi o nal mi nei ra da So ci e da- 
de Bra si lei ra de Mas to lo gia (SBM-MG), An na ma ria Mas- 
sahud, des ta ca a im por tân cia de que o ras tre a men to e o
di ag nós ti co da do en ça se jam fei tos o quan to an tes, a fim
de oti mi zar as chan ces de tra ta men to e cu ra. “A cu ra do
cân cer de ma ma de pen de do es tá gio da do en ça ao ser
tra ta da, das ca rac te rís ti cas das cé lu las ne o plá si cas ma- 
lig nas (cé lu las do cân cer) e da res pos ta in di vi du al do pa- 
ci en te con tra a do en ça”, diz.

Po rém, a es pe ci a lis ta ob ser va que, com a des co ber ta
de me di ca men tos mais efi ca zes con tra a do en ça, o aces- 
so a es sas dro gas tam bém pas sa a in ter fe rir na chan ce
de cu ra, apre sen tan do da dos pro mis so res. “Nos es tá gi os
pre co ces, com do en ça lo ca li za da na ma ma, a chan ce de
cu ra é pró xi ma de 99% em cin co anos, e quan do a do en- 
ça es tá pre sen te nos lin fo no dos axi la res es sa chan ce re- 
duz pa ra 85%. En tre tan to, na do en ça me tas tá ti ca, es sa
pro ba bi li da de cai pa ra cer ca de 30%.”

São aler tas es sen ci ais nes te mês, que con tem pla a
cam pa nha Ou tu bro Ro sa, mo vi men to in ter na ci o nal de
cons ci en ti za ção so bre o con tro le dos cân ce res de ma ma
e de co lo do úte ro. A fal ta de in for ma ção so bre a do en ça
e as di fi cul da des de aces so das mu lhe res aos mé to dos
di ag nós ti cos e ao tra ta men to ade qua do e opor tu no re- 
sul tam na che ga da das pa ci en tes aos con sul tó ri os com
es tá gi os mais avan ça dos do cân cer. Is so le va à pi o ra do
prog nós ti co. Por is so, as chan ces de cu ra de pen dem di- 
re ta e in di re ta men te de cons ci en ti za ção e cui da do.

“Exa me de ras tre a men to é aque le usa do pa ra pes so as
sem sin to mas. Ele de ve ser sen sí vel o su fi ci en te pa ra de- 
tec tar a le são an tes de apre sen tar-se cli ni ca men te e de- 
ter mi nar um tra ta men to pre co ce que de mons tre ser
mais efi ci en te do que após a do en ça já es tar de mons- 
tran do si nais e sin to mas”, ex pli ca An na ma ria Mas- 
sahud. A ma mo gra fia é con si de ra da o exa me ide al pa ra
o ras tre a men to do cân cer de ma ma.

O exa me im pac ta na re du ção da mor ta li da de e na
mor bi da de, ou se ja, as mu lhe res sem sin to mas que fa- 
zem a ma mo gra fia têm me no res chan ces de mor rer de
cân cer de ma ma e, tam bém, mai o res pos si bi li da des de
ter um tra ta men to me nos agres si vo e se re cu pe rar me- 
lhor. “O ras tre a men to ma mo grá fi co re duz a mor ta li da de
por cân cer de ma ma em 15%. O ris co de cân cer in du zi- 
do pe la ra di a ção da ma mo gra fia é mí ni mo, mui to me- 
nor do que os be ne fí ci os que o exa me con fe re pa ra a co- 
le ti vi da de”, pon tua a pre si den te do SBM-MG.

A pe ri o di ci da de pa drão, se gun do a es pe ci a lis ta, é
anu al en tre os 40 e os 74 anos. A par tir dos 75, es se exa- 
me de ve ser re ser va do àque las pes so as com ex pec ta ti va
de vi da su pe ri or a se te anos. Pa ra mu lhe res com al to ris- 
co de cân cer he re di tá rio, que fo ram sub me ti das à ra di o- 
te ra pia to rá ci ca an tes dos 30 anos ou têm so ma tó ria de
ris co de cân cer de ma ma mai or que 20%, o iní cio des se
ras tre a men to de ve ocor rer mais ce do: en tre os 25 e os 30
anos.

O ras tre a men to de cân cer de co lo de úte ro é fei to
anu al men te, por meio do exa me Pa pa ni co lau, que em- 
bo ra não se ja o ide al pa ra di ag nos ti car a do en ça, é fei to
co mo for ma de pre ven ção. Ou se ja, em ca so de anor ma- 
li da de, de mais exa mes de ve rão ser re a li za dos pa ra de- 
ter mi nar a pre sen ça de um cân cer ou uma le são pré-
can ce rí ge na. Es ses exa mes in clu em a col pos co pia, ras- 
pa gem en do cer vi cal e bióp si as.

O con su mo de ál co ol é o fa tor re la ci o na do ao es ti lo de
vi da mais con sis ten te men te as so ci a do ao au men to do
ris co de sur gi men to do cân cer de ma ma. “Po de ele var os
ní veis de es tro gê nio por meio de vá ri os me ca nis mos bi- 
o ló gi cos, in clu si ve por pro mo ver a ati vi da de da en zi ma
aro ma ta se, que con ver te an dro gê ni os em es tro gê ni os
nos te ci dos pe ri fé ri cos, o que, por sua vez, po de au men- 
tar o ris co de cân cer de ma ma, par ti cu lar men te pa ra
cân ce res de pen den tes de hormô nio”, ex pli ca An na ma- 
ria Mas sahud.

Con tu do, ou tros há bi tos in flu en ci am no apa re ci men- 
to da do en ça, co mo o se den ta ris mo e o ti po de ali men- 
ta ção. Se gun do a pre si den te da SBM-MG, a es ti ma ti va é
de que ali men ta ção, nu tri ção e ati vi da de fí si ca pro por- 
ci o nem, jun tas, re du ção de 30% do ris co de de sen vol vi- 
men to do cân cer de ma ma.

“A pre ven ção do cân cer de ma ma de for ma não in va- 
si va ou far ma co ló gi ca po de e de ve ser re a li za da por
meio da ado ção de há bi tos sau dá veis, co mo pra ti car ati- 
vi da de fí si ca, ali men tar-se de for ma sau dá vel, com me- 
nor te or de gor du ra na di e ta e mai or in ges tão de fru tas e
ve ge tais, man ter o pe so ade qua do, evi tar o con su mo de
be bi das al coó li cas e, tam bém, o ta ba gis mo”, afir ma. Es- 
sas prá ti cas não só pro mo vem o bem-es tar, co mo me- 
lho ram o me ta bo lis mo de al guns hormô ni os re la ci o na- 
dos com o cân cer de ma ma, o que po de evi tar e até me- 
lho rar o qua dro de uma pa ci en te com a do en ça.

Ou tras ações tam bém po dem ser to ma das pa ra se re- 
du zir o ris co de con trair es ses ti pos de cân cer. En tre elas
es tão pro lon gar a ama men ta ção dos fi lhos e evi tar o uso
de hormô ni os sin té ti cos, co mo os dos an ti con cep ci o- 
nais e de te ra pi as hor mo nais da me no pau sa.

O au to e xa me é re co men da do co mo au to co nhe ci- 
men to e não mais co mo ins tru ção for mal pa ra re du zir a
an si e da de da mu lher que, ao pal par al te ra ções usu ais
das ma mas, po de ima gi nar que se jam ano ma li as ou
cân cer. No en tan to, no Bra sil, on de 70% dos ca sos têm
di ag nós ti co em es tá gio avan ça do, o au to co nhe ci men to
e a in for ma ção so bre a do en ça po dem fa zer com que es- 
se per cen tu al se re du za. Por is so, não use a pal pa ção das
ma mas co mo for ma de au to e xa me, mas sim co mo au to- 

co nhe ci men to, sem téc ni cas pré-es ta be le ci das.

Pro cu re um mé di co em ca so de apre sen tar al gum
des ses sin to mas:

» Dor pél vi ca ou pres são abai xo do um bi go
» In cha ço ab do mi nal e fla tu lên cia
» Do res in ten sas e per sis ten tes na par te in fe ri or das

cos tas
» San gra men to va gi nal anor mal
» Fe bre com du ra ção su pe ri or a 7 di as
» Do res de estô ma go ou al te ra ções in tes ti nais
» Per da de pe so equi va len te a 10 qui los ou mais, sem

que es te ja fa zen do di e ta
» Anor ma li da des na vul va e na va gi na, co mo fe ri das,

bo lhas ou al te ra ção de cor
» Al te ra ções na ma ma, co mo dor, se cre ção, nó du los,

ver me lhi dão ou in cha ço
» Fa di ga, que, em bo ra se ja co mum em di ver sas ou tras

do en ças, po de ser mais fre quen te nos ca sos de cân cer
em es tá gio avan ça do

Már cia Ma ria Ran gel, de 46 anos, re ce beu em 2015 o
di ag nós ti co de cân cer de ma ma, por meio da ma mo gra- 
fia. Pos te ri or men te, a do en ça foi con fir ma da em bióp- 
sia, ain da no es tá gio ini ci al, o que pro pi ci ou, nas pa la- 
vras de Már cia, ação mui to rá pi da, com a re ti ra da par ci- 
al da ma ma es quer da e o pros se gui men to do tra ta men- 
to com qui mi o te ra pia, ra di o te ra pia e me di ca ção oral.
Ho je, cu ra da, a do na de ca sa re lem bra os mo men tos de- 
sa fi a do res que pas sou du ran te o pro ces so de en fren ta- 
men to da do en ça.

“En ca rei tu do com mui ta fé e co ra gem, na cer te za de
que aqui lo ali era um mo men to di fí cil, e que tu do iria
vol tar à har mo nia. E es sa fé na vi da e em Deus foi de ter- 
mi nan te, por que, as sim, ti ve cer te za de que não es ta va
só.” O apoio da fa mí lia – ma ri do, fi lhos e mãe – e dos
ami gos tam bém foi cru ci al pa ra Már cia.

Ela con si de ra que vi veu, com eles uma ex pe ri ên cia de
for ça e amor. “Du ran te os no ve me ses em que fi quei em
tra ta men to con tí nuo, fo ram eles que aju da ram a me
man ter fir me, fa zen do o que gos to, cur tin do a vi da e
sen do fe liz”. Már cia afir ma ter en ca ra do a fa se mais di fí- 
cil da vi da da me lhor ma nei ra pos sí vel e com se re ni da- 
de.

Nes te Ou tu bro Ro sa, pa ra cons ci en ti zar as pes so as
so bre a pre ven ção do cân cer de ma ma e de co lo de úte- 
ro, a So ci e da de Bra si lei ra de Mas to lo gia cri ou a cam pa- 
nha “Quan to an tes me lhor”, que vi sa re for çar o au to cui- 
da do. O en fo que na pre ven ção des ta ca a im por tân cia de
ati vi da des fí si cas e há bi tos de vi da sau dá veis, além de
en fa ti zar o di ag nós ti co pre co ce, o tra ta men to opor tu no
e o que po de ser fei to pa ra evi tar se que las da do en ça e
de seu con tro le.

“É uma cam pa nha de va lo ri za ção da vi da. Pa ra ela,
con vi da mos to dos, se ja de for ma vir tu al, por meio de
ami gos e in flu en ci a do res di gi tais, se ja pre sen ci al, pe los
ami gos e pa ren tes, a in cen ti var ca da um de seus pa res a
se cui dar”, diz An na ma ria Mas sahud. A pro pos ta é dis- 
se mi nar co nhe ci men to e in cen ti var a aten ção com o
cui da do das ma mas e do co lo de úte ro, sem me do.
“Quan to an tes hou ver um cui da do mai or com a saú de,
me lhor se rá o be ne fí cio.”

São Luís, segunda-feira, 12 de outubro de 2020
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Re cur sos do Fun do Elei to ral

Re cur sos do Fun do Par ti dá rio

Dúvidas

Diferenças entre Fundo
Partidário e Eleitoral

O
s par ti dos po lí ti cos no Bra sil con tam com du as
fon tes de re cur sos pú bli cos pa ra fi nan ci ar as
cam pa nhas dos seus can di da tos nas elei ções:
o Fun do Es pe ci al de Fi nan ci a men to de Cam- 

pa nha (FEFC), tam bém co nhe ci do co mo Fun do Elei to- 
ral, e o Fun do Es pe ci al de As sis tên cia Fi nan cei ra aos
Par ti dos Po lí ti cos, o Fun do Par ti dá rio.

O Fun do Elei to ral foi cri a do em 2017 pe las Leis nº
13.487 e 13.488, apro va das pe lo Con gres so Na ci o nal.
Com a proi bi ção de do a ções de pes so as ju rí di cas es ta- 
be le ci da por de ci são do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF)
de 2015, o Fun do Elei to ral tor nou-se uma das prin ci pais
fon tes de re cei ta pa ra a re a li za ção das cam pa nhas elei- 
to rais.

O Fun do Par ti dá rio (FP), por sua vez, é mais an ti go.
Ins ti tuí do em 1995 pe la Lei nº 9.096 (Lei dos Par ti dos Po- 
lí ti cos), ele foi du ran te mui to tem po a úni ca fon te de re- 
cur so pú bli co di vi di da en tre os par ti dos. Além de po de- 
rem ser usa dos pa ra fi nan ci ar cam pa nhas elei to rais, os
va lo res do Fun do Par ti dá rio são uti li za dos pa ra cus te ar
ati vi da des ro ti nei ras das le gen das, co mo o pa ga men to
de água, luz, alu guel e pas sa gens aé re as, en tre ou tros.

O FP é dis tri buí do às si glas anu al men te. Ele é com- 
pos to por do ta ções or ça men tá ri as da União, mul tas e
pe na li da des pe cu niá ri as de na tu re za elei to ral, do a ções
de pes so as fí si cas de po si ta das di re ta men te nas con tas
dos par ti dos (aque las es pe cí fi cas pa ra o Fun do) e ou tros
re cur sos que even tu al men te fo rem atri buí dos por lei.

Em se tem bro de 2019, con tu do, com a apro va ção da
mi nir re for ma elei to ral pe lo Con gres so Na ci o nal, a uti li- 
za ção do Fun do Par ti dá rio foi es ten di da tam bém pa ra o
im pul si o na men to de con teú do na in ter net, a com pra de
pas sa gens aé re as pa ra não fi li a dos e a con tra ta ção de
ad vo ga dos e con ta do res, sem que, nes se úl ti mo ca so, o
va lor se ja con ta bi li za do no li mi te de gas tos es ti pu la do
pe lo TSE.

De acor do com a le gis la ção, os re cur sos do FEFC de- 
vem ser dis tri buí dos pe lo TSE aos di re tó ri os na ci o nais
dos par ti dos de acor do com os se guin tes cri té ri os: 2%
igual men te en tre to dos os par ti dos; 35% di vi di dos en tre
aque les que te nham pe lo me nos um re pre sen tan te na
Câ ma ra dos De pu ta dos, na pro por ção do per cen tu al de
vo tos ob ti dos na úl ti ma elei ção ge ral pa ra a Câ ma ra;
48% di vi di dos en tre as si glas, na pro por ção do nú me ro
de re pre sen tan tes na Câ ma ra, con si de ra das as le gen das
dos ti tu la res; e 15% di vi di dos en tre os par ti dos, na pro- 
por ção do nú me ro de re pre sen tan tes no Se na do Fe de- 
ral, con si de ra das as si glas dos ti tu la res.

Em re cen te jul ga men to, o TSE re vi sou os pa râ me tros
pa ra a di vi são do FEFC nas Elei ções Mu ni ci pais de 2020.
Pa ra o cál cu lo de dis tri bui ção, a Cor te Elei to ral de ci diu
con si de rar o nú me ro de re pre sen tan tes elei tos pa ra a
Câ ma ra e pa ra o Se na do na úl ti ma elei ção ge ral, bem co- 
mo o nú me ro de se na do res fi li a dos ao par ti do que, na
da ta do plei to, es ta vam no pri mei ro qua dri ê nio de seus
man da tos.

As sim, o to tal de re cur sos dis tri buí dos do Fun do Elei- 
to ral en tre as 33 agre mi a ções pa ra o plei to des te ano, de- 
fi ni do pe la Lei Or ça men tá ria Anu al (LOA), foi de R$
2.034.954.823,96. O Par ti do dos Tra ba lha do res (PT) re- 

ce be rá o mai or mon tan te, com mais de R$ 201 mi lhões,
se gui do pe lo Par ti do So ci al Li be ral (PSL), com cer ca de
R$ 199 mi lhões, e pe lo Mo vi men to De mo crá ti co Bra si- 
lei ro (MDB), com apro xi ma da men te R$ 148 mi lhões.

Dois par ti dos co mu ni ca ram à Jus ti ça Elei to ral a de ci- 
são de abrir mão dos re cur sos do FEFC pa ra fi nan ci ar as
cam pa nhas po lí ti cas de seus can di da tos a pre fei to e a
ve re a dor nas Elei ções 2020: o par ti do No vo e o Par ti do
Re no va dor Tra ba lhis ta Bra si lei ro (PRTB).

Os re cur sos do FEFC se rão li be ra dos às le gen das, de
acor do com a Re so lu ção TSE nº 23.605/2019, so men te
após a de fi ni ção, pe la Co mis são Exe cu ti va Na ci o nal, dos
cri té ri os pa ra a sua dis tri bui ção, que de vem ser apro va- 
dos pe la mai o ria ab so lu ta dos mem bros do ór gão de di- 
re ção exe cu ti va na ci o nal do par ti do.

Ain da de acor do com a nor ma, os

par ti dos são obri ga dos a re ser var,

no mí ni mo, 30% do to tal re ce bi do

do FEFC pa ra fi nan ci a men to das

cam pa nhas fe mi ni nas, ou em

per cen tu al mai or cor res pon den te

ao nú me ro de can di da tas do

par ti do.

Tam bém em de ci são re cen te, o Ple ná rio do TSE es ta- 
be le ceu que a dis tri bui ção do Fun do Elei to ral de ve ser
pro por ci o nal ao to tal de can di da tos ne gros que o par ti- 
do apre sen tar pa ra a dis pu ta elei to ral. A im ple men ta ção
dos in cen ti vos já de ve acon te cer nas Elei ções de 2020,
em con for mi da de com a de ci são pro fe ri da pe lo mi nis- 
tro Ri car do Lewan dows ki, do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
(STF).

Do to tal de 33 par ti dos re gis tra dos no TSE, 23 te rão
aces so aos re cur sos do Fun do Par ti dá rio em 2020, cu jo
va lor to tal pa ra es te ano foi de R$ 959.015.755,00, con- 
for me de fi ni do pe la Lei Or ça men tá ria Anu al (LOA).

Fi ca ram de fo ra da di vi são dos

re cur sos dez le gen das que não

cum pri ram, nas Elei ções 2018, os

re qui si tos fi xa dos na cláu su la de

de sem pe nho que es ta be le ceu no vas

nor mas de aces so dos par ti dos aos

re cur sos do Fun do Par ti dá rio e ao

tem po de pro pa gan da elei to ral

gra tui ta no rá dio e na te le vi são. O

de sem pe nho elei to ral exi gi do das

le gen das se rá apli ca do de for ma

gra du al e al can ça rá seu ápi ce nas

Elei ções de 2030, con for me pre vis to

na Emen da Cons ti tu ci o nal nº

97/2017.

Se gun do a emen da, atu al men te têm

di rei to aos va lo res as le gen das que,

na le gis la tu ra se guin te ao plei to de

2018, ob ti ve ram no mí ni mo 1,5%

dos vo tos vá li dos nas elei ções pa ra a

Câ ma ra dos De pu ta dos,

dis tri buí dos em pe lo me nos um

ter ço das uni da des da Fe de ra ção,

com um mí ni mo de 1% dos vo tos

vá li dos em ca da uma de las. 

Ou as que ele ge ram pe lo me nos no ve de pu ta dos fe- 
de rais dis tri buí dos em pe lo me nos um ter ço das 27 uni- 
da des da Fe de ra ção.Des sa for ma, as agre mi a ções que ti- 
ve ram aces so aos re cur sos do Fun do Par ti dá rio es te ano
são: PSL, PT, PSDB, PSD, PP, PSB, MDB, PL (an ti go PR),
Re pu bli ca nos (an ti go PRB), DEM, PDT, Psol, No vo, Po- 
de mos (in cor po ra ção PHS), Pa tri o ta (in cor po ra ção
PRP), PC doB (in cor po ra ção PPL), Pros, PTB, So li da ri e- 
da de, Avan te, Ci da da nia (an ti go PPS), PSC e PV.

Já as si glas que dei xa ram de re ce ber re cur sos do Fun- 
do Par ti dá rio são: Re de, DC, PCB, PCO, PMB, PMN,
PRTB, PS TU e PTC. O no vo par ti do Uni da de Po pu lar
(UP) tam bém não te ve aces so aos va lo res por ter ob ti do
seu re gis tro es te ano.

Até o ago ra, já fo ram dis tri buí dos R$ 599.487.198,08
(do ta ção or ça men tá ria até a com pe tên cia de agos to de
2020 e mul tas até a com pe tên cia de ju lho de 2020). Des- 
se va lor, o PSL foi par ti do que fi cou com o mai or va lor:
R$70. 061.633,07. O PT vem em se gun do lu gar, com R$
59.045.717,79, e o PSDB, em ter cei ro, com R$
36.470.671,53.
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Nos primeiros seis meses, desde o início da pandemia, três mulheres foram mortas a
cada dia, em crimes motivados pela condição de gênero, que caracteriza feminicídio

CRIME CONTRA MULHER

Maranhão no Top 5 de
proporção de feminicídio

Pro por ção

O
s ca sos de fe mi ni cí dio sem- 
pre cha mam a aten ção, pois 
con fi gu ra co mo ex tre ma vi- 
o lên cia con tra a mu lher.

Nes ta pan de mia fo ram re gis tra dos 
ca sos des sa ti po lo gia de cri me em to- 
dos os es ta dos do país, mas al guns 
cha mam a aten ção por te rem au men- 
ta do o nú me ro de ca sos.

Nos pri mei ros seis me ses, des de o 
iní cio da pan de mia da Co vid-19, em 
mar ço, três mu lhe res fo ram mor tas a 
ca da dia, em cri mes mo ti va dos pe la 
con di ção de gê ne ro, que ca rac te ri za 
fe mi ni cí dio.

São Pau lo (79), Mi nas Ge rais (64) e 
Bahia (49) fo ram os es ta dos que re gis- 
tra ram mai or nú me ro ab so lu to de ca- 
sos no pe río do. No to tal, os es ta dos 
que fa zem par te do le van ta men to re- 
gis tra ram re du ção de 6% no nú me ro 
de ca sos em com pa ra ção com o mes- 
mo pe río do do ano pas sa do.

O le van ta men to “Um ví rus e du as 
guer ras” so bre a vi o lên cia do més ti ca 
du ran te a pan de mia da Co vid-19 é re- 
sul ta do de uma par ce ria do ins ti tu to 
Az Mi na com as mí di as in de pen den- 
tes: Amazô nia Re al, Agên cia Eco Nor- 
des te, #Co la bo ra, Por tal Ca ta ri nas, 
Mar co Ze ro Con teú do e Pon te Jor na- 
lis mo. As uni da des da fe de ra ção que 
fa zem par te da amos tra con cen tram 
94% da po pu la ção fe mi ni na do País.

O Ma to Gros so é o es ta do em que, 
pro por ci o nal men te, mais mu lhe res 
fo ram as sas si na das des de o iní cio da 
pan de mia. A ta xa de fe mi ni cí di os en- 
tre mar ço e agos to foi de 1,72 por 100 
mil mu lhe res, três ve zes mais do que a

TABELA MOSTRA AS OCORRÊNCIAS DE FEMINICÍDIOS A CADA 100 MIL MULHERES

mé dia to tal, de 0,56 por 100 mil mu- 
lhe res.

Além do Ma to Gros so, Acre (1,32 
por 100 mil mu lhe res), Ma to Gros so 
do Sul (1,16 por 100 mil mu lhe res), Pi- 
auí (0,87por 100 mil mu lhe res) e Ma- 
ra nhão (0,86 por 100 mil mu lhe res) 
com ple tam o Top 5 dos es ta dos com 
mais pro por ci o nal men te em fe mi ni- 
cí dio no país. Em 2020 já fo ram re gis- 
tra dos 43 fe mi ni cí di os no Ma ra nhão.

A me nor ta xa é a do To can tins, com 
0,13 por 100 mil mu lhe res.

“Iso la das den tro de su as ca sas, as 
mu lhe res con ti nu am ou es tão ain da 
mais ex pos tas à vi o lên cia. Ape sar dos 
da dos ofi ci ais in di ca rem que da no 
nú me ro de ca sos, mui tos es pe ci a lis- 
tas aler tam pa ra a sub no ti fi ca ção, 
que, es ti ma-se, se ja ain da mai or em 
meio à pan de mia, pe la di fi cul da de de 
co mu ni ca ção. Além dis to, em al guns 
ca sos é di fí cil ob ter os da dos de ór- 

gãos ofi ci ais”, co men ta He le na 
Bertho, di re to ra do Ins ti tu to Az Mi na. 
Dos 26 es ta dos, se te não res pon de ram 
ao pe di do de in for ma ção.

Ape sar dos da dos ofi ci ais 

in di ca rem que da no 

nú me ro de ca sos, mui tos 

es pe ci a lis tas aler tam 

pa ra a sub no ti fi ca ção, 

que, es ti ma-se, se ja 

ain da mai or em meio à 

pan de mia

11 estados e o Distrito Federal tiveram redução 

Do to tal, 11 es ta dos e o Dis tri to Fe- 
de ral ti ve ram re du ção no nú me ro de
mor tes, ten do o DF re gis tra do a mai or
que da per cen tu al (56%). Em nú me ros
ab so lu tos, Rio Gran de do Sul e DF re- 
gis tra ram a mai or re du ção nos ca sos
de fe mi ni cí dio, com res pec ti va men te
18 e 10 mor tes a me nos do que em
2019.

Na aná li se qua dri mes tral, fo ram
304 fe mi ni cí di os de maio a agos to,
11% a me nos na com pa ra ção com o
mes mo pe río do de 2019, quan do 340
mu lhe res fo ram as sas si na das.

A sé rie “Um ví rus e du as guer ras”
vai mo ni to rar os ca sos de fe mi ni cí di- 
os e de vi o lên cia do més ti ca até o fi nal
de 2020. 

O ob je ti vo é dar vi si bi li da de a es se
fenô me no si len ci o so, for ta le cer a re de
de apoio e fo men tar o de ba te so bre a
cri a ção ou ma nu ten ção de po lí ti cas
pú bli cas de pre ven ção à vi o lên cia de
gê ne ro no Bra sil. “A ideia do mo ni to- 

ra men to da vi o lên cia con tra a mu lher
sur giu em uma con ver sa que ti ve, em
mar ço, com a Pau la Gui ma rães, do si- 
te As Ca ta ri nas. Es tá va mos bus can do
for mas de tra ba lhar em par ce ria co la- 
bo ra ti va, ca da uma den tro de ca sa por
cau sa da pan de mia e uti li zan do a tec- 
no lo gia di gi tal. A si tu a ção é bem gra- 
ve. En tão su ge ri fa zer mos um mo ni to- 
ran do con vi dan do mí di as in de pen- 
den tes das cin co re giões do país; as- 
sim nas ceu a sé rie Um ví rus e du as
guer ras”, con ta Ká tia Bra sil, fun da do- 
ra do si te Amazô nia Re al.

O le van ta men to é fei to a par tir dos
re gis tros de fe mi ni cí di os e vi o lên cia
do més ti ca das se cre ta ri as de se gu ran- 
ça pú bli ca dos es ta dos do Acre (AC),
Ala go as (AL), Bahia (BA), Dis tri to Fe- 
de ral (DF), Es pí ri to San to (ES), Ma ra- 
nhão (MA), Ma to Gros so do Sul (MS),
Mi nas Ge rais (MG), Ma to Gros so
(MT), Pa rá (PA), Per nam bu co (PE), Pi- 
auí (PI), Rio de Ja nei ro (RJ), Rio Gran- 

de do Nor te (RN), Rio Gran de do Sul
(RS), Rondô nia (RO), Ro rai ma (RR),
San ta Ca ta ri na (SC), São Pau lo (SP) e
To can tins (TO). So li ci ta dos, os de- 
mais 7 es ta dos não for ne ce ram da dos.

Es tá va mos bus can do

for mas de tra ba lhar em

par ce ria co la bo ra ti va,

ca da uma den tro de ca sa

por cau sa da pan de mia

e uti li zan do a tec no lo gia

di gi tal. A si tu a ção é bem

gra ve

PA TRÍ CIA CU NHA

RE LI GIÃO

Car re a tas en cer ram
fes te jo de Nos sa
Se nho ra Apa re ci da

De vo tos de Nos sa Se nho ra Apa re ci da, pa dro ei ra do
Bra sil, tem par ti ci pa do dos fes te jos em ho me na gem à
San ta com res tri ções e cui da dos, de vi do a pan de mia
cau sa da pe lo no vo co ro na ví rus, mas nem por is so, com
me nos fer vor. Em bo ra em al gu mas igre jas e pa ró qui as o
fes te jo es te ja sen do re du zi do, al gu mas com mis sas
trans mi ti das on li ne, o amor e a de vo ção não mu da ram.
“En ten de mos o mo men to que es ta mos pas san do e por
is so mes mo, de ve mos cla mar mais ain da por pro te ção e
saú de, pa ra que a  gen te pas se por is so sem mais so fri- 
men to”, diz a de vo ta Con cei ção Fer rei ra, que cos tu ma
fre quen tar a Pa ró quia de Nos sa Se nho ra Apa re ci da da
Foz do Rio Anil (Coha fu ma).

Ho je, dia 12, dia de Nos sa Se nho ra Apa re ci da, mar ca o
en cer ra men to dos fes te jos nas pa ró qui as, igre jas e co- 
mu ni da des ca tó li cas de to do o Bra sil e es te ano te rá car- 
re a tas, ao in vés de pro cis sões.  A da ta mar cou, em 1980,
a con sa gra ção do San tuá rio Na ci o nal de Apa re ci da pe lo
Pa pa João Pau lo II.

Ho me na gens à San ta acon te ce rão em vá ri os bair ros
de São Luís. Na Pa ró quia Nos sa Se nho ra Apa re ci da da
Foz do Rio Anil (Coha fu ma),  Pa ró quia de Nos sa Se nho ra
Apa re ci da (Vi la São Luís), Co mu ni da de Nos sa Se nho ra
Apa re ci da (Re ti ro Na tal), Co mu ni da de Nos sa Se nho ra
Apa re ci da (Vi la 7 de Se tem bro) den tre ou tras, tem mis- 
sas es pe ci ais e pro gra ma ções ini ci an do às 6h com al vo- 
ra da.

Na Pa ró quia do Coha fu ma, o te ma do fes te jo des te
ano é: “Com a Mãe Apa re ci da, vi ven ci a mos a pa la vra de
Deus em fa mí lia”. As mis sas es tão sen do pre sen ci ais e
trans mi ti das via In ter net. Tam bém es te ano não ha ve rá
pro gra ma ção no lar go. No dia a pro gra ma ção co me ça às
6h30 com a al vo ra da; às 8h, San ta Mis sa; às 12h, Mis sa
Vo ti va; às 16h30 te rá car re a ta que pas sa rá pe las ru as do
bair ro Coha fu ma em di re ção à Ave ni da Jerô ni mo de Al- 
bu quer que, se guin do pe las ave ni das dos Ho lan de ses e
Edu ar do Ma ga lhães e re tor nan do pe la Jerô ni mo de Al- 
bu quer que pa ra a pra ça da Igre ja; às 18h30 tem Mis sa
So le ne de en cer ra men to.

Se gun do o pá ro co Flá vio Trin da de, não é pos sí vel dei- 
xar de se en vol ver com a Igre ja. “É ver da de que es ta mos
em tem po de pan de mia, mas não po de mos dei xar de
lou var e agra de cer a Deus por to das as gra ças que Ele
nos con ce de, co mo tam bém não po de mos dei xar de fes- 
te jar   Nos sa Se nho ra Apa re ci da, por que ela é nos sa mãe,
com pa nhei ra de to das as ho ras. Por is so, ve nha ce le brar
co nos co. To ma mos to dos os cui da dos pa ra pre ser var a
sua vi da e a vi da da que les que tam bém vi rão ce le brar.
Nós, na ca sa da Mãe Apa re ci da es pe ra mos por vo cês”,
dis se.

A Pa ró quia San ta Pau li na en cer ra o Trí duo em hon ra e
gló ria à Nos sa Se nho ra da Con cei ção Apa re ci da, que co- 
me çou dia 9. A Co mu ni da de, lo ca li za da na Vi la 7 de Se- 
tem bro, não po de ria dei xar de lou var a San ta com mis- 
sas que es tão sen do re a li za das no an ti go gal pão da Ofi- 
ci na FLV, rua 9, nº 6, Vi la 7 de Se tem bro, às 8h. O te ma
des te ano fo cou no ano mis si o ná rio: “Com Ma ria, em fa- 
mí lia, re ves tir-se da Pa la vra na Mis são”.

Na Co mu ni da de Re ti ro Na tal, a car re a ta sai da Rua
Már quez Pom bal, da Ca pe la de N. Sra Apa re ci da, ho je,
dia 12, às 17h e per cor re rá as Rua Mar tim Afon so, Teó fi lo
Di as, Con de D’Eu, Av. Ge tú lio Var gas, Rai mun do Cor rêa,
Cas tro Al ves, Pau lo  Fron tim, Av. Kennedy, Ca fe tei ra, tra- 
ves sa Gra ci li a no Ra mos, Rua Jo sé Sarney, Anel Viá rio,
Cas tro Al ves, Sil vio Ro me ro, Mou rão Ran gel, Ira ce ma,
Cas tro Al ves, en cer ran do na Rua da Ca pe la. “Es te ano
nos sa pro gra ma ção es tá re su mi da por cau sa do tem po
em que es ta mos vi ven do, des sa pan de mia, mas lo go, lo- 
go es ta re mos lon ge des se tem po. Es te ano por con ta
des sa pan de mia, es co lhe mos o te ma “Em tem po de
pan de mia, que a pa la vra de Deus se en car ne em nós, co- 
mo em Ma ria”. Por tan to, par ti ci pe da nos sa fes ta que no
dia 12 te rá mis sa on li ne às 9h e a car re a ta sai rá às 17h”,
con vi da a co mu ni da de.

Na  Pa ró quia Nos sa Se nho ra Apa re ci da da Vi la São
Luís (São Jo sé de Ri ba mar), o te ma do fes te jo des te ano é
 “Ins pi ra ção de evan ge li za ção nes se tem po de mis são”.
As ce le bra ções es tão sob a res pon sa bi li da de do pá ro co
Hei tor Mo rais e es tão sen do pre sen ci ais e trans mi ti das
via In ter net.

Ho je, dia 12, a pro gra ma ção ini cia às 7h com a mis sa,
às 9h30 tem os ba ti za dos, às 12h mis sa, às 15h a Mis sa da
Mi se ri cór dia,  às 17h a Mis sa Cam pal,  e às 18h a Pro cis- 
são car re a ta.  O en cer ra men to se rá com a Ban da Hal lel
Yeshua. A Pa ró quia fi ca na Ave ni da São Pau lo s/n, Vi la
São Luís (São Jo sé de Ri ba mar), pró xi mo ao Hos pi tal So- 
cor rão 2.

São Luís, segunda-feira, 12 de outubro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Em 2019, foram efetivados na Delegacia Especial da Mulher, 68 procedimentos sobre o
crime de importunação sexual. No ano em curso, até agora, já foram 35 casos

DOU GLAS CU NHA Apli ca ti vo pa ra de nun ci ar

In dig na ção na ci o nal

Au men to de pe na

Ex clu são de ili ci tu de

IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Dois anos de combate
ao crime no Maranhão

O
cri me de im por tu na ção se- 
xu al ago ra é pu ni do com pe- 
na de re clu são de até cin co
anos, con for me es tá pre vis- 

to no Ar ti go 215-A do Có di go Pe nal
Bra si lei ro. A as ser ti va é da de le ga da
Ka zu mi Ta na ka, da De le ga cia Es pe ci al
da Mu lher. Ela in for mou que des de
que foi pro mul ga da, a Lei 13.718/18
vem sen do apli ca da com ri gor, vi san- 
do a pu ni ção exem plar con tra os ele- 
men tos que pra ti cam a ili ci tu de nos
ôni bus ou lo gra dou ros da ca pi tal ma- 
ra nhen se.

Em 2019, fo ram efe ti va dos na De le- 
ga cia Es pe ci al da Mu lher, 68 pro ce di- 
men tos so bre o cri me de im por tu na- 
ção se xu al.

No ano em cur so, até ago ra, já fo- 
ram re gis tra dos 35 ca sos. Na ava li a ção
da de le ga da Ka zu mi, es te ano, o nú- 
me ro des tas ocor rên ci as ten de a di- 
mi nuir. Ela ga ran te, que no Ma ra- 
nhão, ao con trá rio de ou tras uni da des
da Fe de ra ção, a lei es tá sen do apli ca- 
da de for ma efe ti va e com ex tre ma do
ri gor.

A de le ga da aler ta às mu lhe res pa ra
que não te nham me do nem ver go nha
de de nun ci ar os atos de obs ce ni da des
e de im por tu na ção se xu al, que so fram
ou pre sen ci em. “ A mai o ria dos ca sos
acon te cem nos ôni bus, quan do os cri- 
mi no sos se apro vei tam da su per lo ta- 
ção pa ra fa ze rem su as in ves ti das es- 
fre gan do o cor po no das ví ti mas. Is so
de ve ser de nun ci a do, pa ra que o au tor
não fi que im pu ne”, dis se Ka zu mi Ta- 
na ka.

Pa ra apre sen tar a de nún cia, o Sis te- 
ma de Se gu ran ça ofe re ce ca nais efe ti- 
vos co mo o te le fo ne 190 ou o apli ca ti- 
vo “Sal ve a Ma ria-MA”, dis po ni bi li za- 
do pa ra o sis te ma An droid. Bas ta bai- 
xar o apli ca ti vo e fa zer a co mu ni ca ção
aper tan do o bo tão de se gu ran ça, que
a Po lí cia aten de com pri o ri da de um,
in for mou a de le ga da.

Con for me dis se, há uma pre o cu pa- 
ção pe la efe ti vi da de da lei. Des sa for- 
ma as em pre sas de trans por te co le ti- 
vo de vem, ca pa ci tar seus fun ci o ná ri- 
os so bre co mo se com por tar quan do
da ocor rên cia do cri me de im por tu- 
na ção, no ôni bus em que es te jam tra- 
ba lhan do. “To do in di ví duo de nun ci a- 
do e sur pre en di do na prá ti ca de li tu o- 
sa da im por tu na ção se xu al sem o con- 
sen ti men to da ví ti ma, de pois de iden- 
ti fi ca do é au tu a do e en ca mi nha do, de
ime di a to, pa ra o Sis te ma Pe ni ten ciá- 
rio à dis po si ção do ju di ciá rio”, as se ve- 
rou a de le ga da. Ela ci tou, tam bém, a
exis tên cia da Lei Mu ni ci pal
6.601/2019, que tam bém tra ta do en- 
fren ta men to ao cri me de im por tu na- 
ção se xu al nos ôni bus de trans por te
co le ti vo de São Luís.

A de pu ta da fe de ral Re na ta Abreu
(SP) vai pro por uma cam pa nha, prin- 
ci pal men te jun to às se cre ta ri as es ta- 
du ais de Se gu ran ça Pú bli ca, pa ra que
atos li bi di no sos se jam en qua dra dos
na Lei 13.718/18, que es tá em vi gor há
2 anos. Ela é uma das au to ras do pro- 
je to de lei que re sul tou na Lei da Im- 
por tu na ção Se xu al, que pu ne com até
5 anos de ca deia, mas que ain da é des- 

co nhe ci da por par te das au to ri da des
po li ci ais. “O cri me de im por tu na ção
se xu al é ca rac te ri za do pe la re a li za ção
de ato li bi di no so na pre sen ça de al- 
guém e sem sua anuên cia. O ca so
mais co mum é o as sé dio so fri do por
mu lhe res no ôni bus e me trô. An tes,
is so era con si de ra do ape nas uma con-
tra ven ção pe nal, o su jei to pa ga va a
mul ta e vol ta va pa ra rua. Com a no va
lei, em vi gor des de 2018, o Có di go Pe- 
nal foi al te ra do e es sa prá ti ca pas sou a
ter pe na de re clu são”, ex pli ca a par la- 
men tar.

O Dos siê Mu lher 2020, do Ins ti tu to
de Se gu ran ça Pú bli ca do go ver no do
Rio de Ja nei ro (ISP), de nun cia que
ain da há des co nhe ci men to da no va
lei por par te das au to ri da des. “Cri mes
de ato obs ce no e im por tu na ção se xu- 
al ti ve ram seus re gis tros mais re la ci o- 
na dos à Lei 9.099/1995, ao me nos na
con fec ção ini ci al do re gis tro de ocor-
rên cia, is to é, con si de ra dos co mo de
me nor po ten ci al ofen si vo. Tal con du- 
ta re ve la o des co nhe ci men to re fe ren- 
te ao no vo cri me de im por tu na ção se-
xu al”, diz o re la tó rio.

O cri me de

im por tu na ção se xu al é

ca rac te ri za do pe la

re a li za ção de ato

li bi di no so

O que diz a lei de importunação sexual

A Lei 13.718.18 Art. 1º Es ta Lei ti pi fi- 
ca os cri mes de im por tu na ção se xu al
e de di vul ga ção de ce na de es tu pro,
tor na pú bli ca in con di ci o na da a na tu- 
re za da ação pe nal dos cri mes con tra a
li ber da de se xu al e dos cri mes se xu ais
con tra vul ne rá vel, es ta be le ce cau sas
de au men to de pe na pa ra es ses cri- 
mes e de fi ne co mo cau sas de au men- 
to de pe na o es tu pro co le ti vo e o es tu- 
pro cor re ti vo.

Art. 2º O De cre to-Lei nº 2.848, de 7
de de zem bro de 1940 (Có di go Pe nal) ,
pas sa a vi go rar com as se guin tes al te- 
ra ções:

“ Im por tu na ção se xu al
Art. 215-A. Pra ti car con tra al guém e

sem a sua anuên cia ato li bi di no so
com o ob je ti vo de sa tis fa zer a pró pria
las cí via ou a de ter cei ro:

Pe na – re clu são, de 1 (um) a 5 (cin- 
co) anos, se o ato não cons ti tui cri me

mais gra ve.”
§ 5º As pe nas pre vis tas no ca put e

nos §§ 1º, 3º e 4º des te ar ti go apli cam-
se in de pen den te men te do con sen ti- 
men to da ví ti ma ou do fa to de ela ter
man ti do re la ções se xu ais an te ri or- 
men te ao cri me.” (NR)

“ Di vul ga ção de ce na de es tu pro ou
de ce na de es tu pro de vul ne rá vel, de
ce na de se xo ou de por no gra fia

Art. 218-C. Ofe re cer, tro car, dis po- 
ni bi li zar, trans mi tir, ven der ou ex por à
ven da, dis tri buir, pu bli car ou di vul- 
gar, por qual quer meio – in clu si ve por
meio de co mu ni ca ção de mas sa ou
sis te ma de in for má ti ca ou te le má ti ca
-, fo to gra fia, ví deo ou ou tro re gis tro
au di o vi su al que con te nha ce na de es- 
tu pro ou de es tu pro de vul ne rá vel ou
que fa ça apo lo gia ou in du za a sua prá- 
ti ca, ou, sem o con sen ti men to da ví ti- 
ma, ce na de se xo, nu dez ou por no gra- 

fia:
Pe na – re clu são, de um a 5 anos, se

o fa to não cons ti tui cri me mais gra ve.

§ 1º A pe na é au men ta da de 1/3
(um ter ço) a 2/3 (dois ter ços) se o cri- 
me é pra ti ca do por agen te que man- 
tém ou te nha man ti do re la ção ín ti ma
de afe to com a ví ti ma ou com o fim de
vin gan ça ou hu mi lha ção.

§ 2º Não há cri me quan do o agen te
pra ti ca as con du tas des cri tas no ca put
des te ar ti go em pu bli ca ção de na tu re- 
za jor na lís ti ca, ci en tí fi ca, cul tu ral ou
aca dê mi ca com a ado ção de re cur so
que im pos si bi li te a iden ti fi ca ção da
ví ti ma, res sal va da sua pré via au to ri-
za ção, ca so se ja mai or de 18 (de zoi to)
anos.”

Mais so bre o pro je to

ADAP TA ÇÃO

In clu si ve, Praia! se
rein ven ta pan de mia

O pro je to “In clu si ve, Praia!”, que con tem pla la zer, es- 
por te e ci da da nia em um úni co pro je to, te ve a sua pri- 
mei ra edi ção em 2017 e con sis te em uma es ta ção lo ca li- 
za da na praia do Ca o lho em São Luís, com múl ti plos re- 
cur sos aces sí veis e mais de 30 ati vi da des di ver si fi ca das e
adap ta das à di ver si da de hu ma na.

Os prin cí pi os fun da men tais da cons ti tui ção ga ran- 
tem a dig ni da de da pes soa hu ma na e, den tre os di rei tos
as se gu ra dos es tão à vi da, à cul tu ra e ao la zer. E foi nes te
en ten di men to que sur giu pro je to. As ati vi da des do pro- 
je to se ri am re to ma das no fi nal do mês de mar ço, mas
com a pan de mia do no vo co ro na ví rus fi cou im pos sí vel,
já que as ati vi da des acon te cem na praia.

Des de en tão, a ide a li za do ra do pro je to Ales san dra Pa- 
ja ma, te ve a ideia de cri ar con teú do em ví deo pa ra com- 
par ti lhar com os par ti ci pan tes do pro je to, ca da um em
su as ca sas. In clu si ve, o pro je to co me çou a ser cha ma do
ca ri nho sa men te de “In clu si ve, em Ca sa!”.

São ati vi da des cri a ti vas, que des per tam o “fa ça vo cê
mes mo” a par tir de ob je tos e coi sas sim ples e de fá cil
aces so, mas que as pes so as pos sam re a li zar tran qui la- 
men te de sua pró pria ca sa.

Vá ri os ví de os fo ram gra va dos com re cei tas, jo gos, cri- 
a ção de uten sí li os com ma te ri al re ci clá vel, brin ca dei ras
in fan tis e ati vi da des cul tu rais, co mo playlists es pe ci ais
cri a das e dis po ni bi li za das aos usuá ri os do pro je to.

Se gun do Ales san dra, por con ta da sus pen são das ati- 
vi da des hou ve mui ta de man da por par te das pes so as
que fre quen tam o pro je to. “Foi aí que a gen te de ci diu
lan çar a pro pos ta In clu si ve, em Ca sa! Pa ra su prir um
pou co a ne ces si da de das pes so as e pre en cher um pou co
va zio que o pro je to dei xou”, ex pli ca Ales san dra.

Foi aí que a gen te de ci diu lan çar a

pro pos ta In clu si ve, em Ca sa! Pa ra

su prir um pou co a ne ces si da de das

pes so as e pre en cher um pou co va zio

que o pro je to dei xou

Os ví de os fo ram com par ti lha dos na re de so ci al do
pro je to In clu si ve, Praia! e es tão aces sí veis a to dos, bas ta
bus car no Ins ta gram o per fil @in clu si ve praia.

A Equa to ri al Ma ra nhão pa tro ci na o pro je to In clu si ve,
Praia! des de o seu iní cio, por meio da Lei de In cen ti vo ao
Es por te e há um sen ti men to de imen sa sa tis fa ção em
po der apoi ar pro je tos que têm em sua es sên cia a in clu- 
são das pes so as com de fi ci ên cia. Pa ra Je a ne Pi res, ana- 
lis ta de Res pon sa bi li da de So ci al da Equa to ri al Ma ra- 
nhão, “es se é um dos pro je tos que pro mo ve a con vi vên- 
cia em gru po e ati vi da des des se ti po aju dam no cres ci- 
men to pes so al das pes so as com de fi ci ên cia, e as sim a
Com pa nhia re for ça va lo res de res pei to ao pró xi mo e va- 
lo ri za ção da pes soa hu ma na”, des ta ca Je a ne.

Es se é um dos pro je tos que pro mo ve

a con vi vên cia em gru po e ati vi da des

des se ti po aju dam no cres ci men to

pes so al das pes so as com de fi ci ên cia

A es ta ção de la zer do “In clu si ve, Praia!” es tá lo ca li za- 
da na Praia do Ca o lho, Ave ni da Li to râ nea, pró xi mo à
des ci da do Bar ra mar, é aces sí vel e equi pa da por ca dei- 
ras an fí bi as pa ra ba nhos as sis ti dos (op ção pa ra pes so as
com de fi ci ên cia fí si ca e bai xa mo bi li da de te rem aces so
ao ba nho de mar), jo gos adap ta dos, pis ci nas, brin que- 
dos, com área de vi vên cia e so ci a li za ção com ati vi da des
de la zer e cul tu ra na bei ra da praia.

São Luís, segunda-feira, 12 de outubro de 2020
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A atleta do vôlei de praia Carol Solberg foi denunciada ao STJD por causa da
manifestação política contra o presidente da República Jair Bolsonaro

VÔLEI DE PRAIA

Atleta Carol Solberg
será julgada amanhã

F
oi in de fe ri do ofi ci al men te, na 
úl ti ma sex ta-fei ra (9), o pe di- 
do de par ti ci pa ção de du as 
en ti da des ex ter nas no pro ces- 

so da jo ga do ra de vô lei de praia Ca rol 
Sol berg.

A atle ta se rá jul ga da por ter gri ta do 
“Fo ra, Bol so na ro” du ran te trans mis- 
são ao vi vo, após con quis tar a me da- 
lha de bron ze na pri mei ra eta pa do 
Cir cui to Bra si lei ro.

O Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça Des- 
por ti va (STJD) do Vô lei de fi niu pa ra 
ama nhã, ter ça-fei ra (13), às 13h, co- 
mo no va da ta pa ra o jul ga men to, em 
ses são on li ne. A au di ên cia, que ini ci- 
al men te acon te ce ria na úl ti ma ter ça-
fei ra, foi sus pen sa de pois dos pe di dos 
da As so ci a ção Bra si lei ra de Im pren sa 
(ABI) e do Mo vi men to Na ci o nal de Di- 
rei tos Hu ma nos (MNDH).

Se gun do o re la tor do pro ces so Rob- 
son Vi ei ra, o pe di do de in ter ven ção 
das en ti da des ex ter nas não tem pre vi- 
são no Có di go Bra si lei ro de Jus ti ça 
Des por ti va (CBJD) e por is so foi ne ga- 
do. “As en ti da des re que ren tes não de- 
têm le gi ti mi da de ou ca pa ci da de pos- 
tu la tó ria pe ran te a Jus ti ça Des por ti va 
pos to seus ob je tos so ci ais, ape sar de 
ele va do cu nho de mo crá ti co e so ci al, 
não en con tram qual quer vín cu lo com 
o ca so em aná li se ou mes mo com a se- 
a ra des por ti va”, dis se.

O ad vo ga do que re pre sen ta o 
MNDH e a ABI no STJD do Vô lei, Car- 
los Ni co de mos, afir mou que as du as 
en ti da des vão re cor rer à de ci são. “Es- 
ta de ci são co lo ca em xe que, um ou tro 
di rei to. Ago ra, além da im pe ra ti va ne- 
ces si da de de pro te ção do di rei to à li- 
ber da de de ex pres são, te mos que ga-

En ten da o ca so

A JOGADORA CAROL SOLBERG NA DISPUTA DE BRONZE DO CIRCUITO BRASILEIRO

CBV

ran tir o di rei to ao aces so à Jus ti ça. Ini- 
ci al men te va mos re cor rer ao Ple ná rio 
do STJD es pe ran do uma re con si de ra- 
ção”, dis se.

O pre si den te da As so ci a ção Bra si- 
lei ra de Im pren sa Pau lo Je ro ni mo 
tam bém co men tou a de ci são e re for- 
çou a ideia de “ata que à li ber da de de 
ex pres são”. Pau lo Je ro ni mo ci tou ain- 
da o ca so Wal la ce e Mau ri cio Sou za, 
atle tas da se le ção de qua dra que tam- 
bém já se ma ni fes ta ram pu bli ca men- 
te so bre po lí ti ca e não fo ram le va dos a 
jul ga men to pe lo STJD do Vô lei. “Uso 
de dois pe sos e du as me di das di an te 
de de cla ra ções po lí ti cas de atle tas”, 
dis se o pre si den te da ABI.

Na oca sião, em 2017, Wal la ce e 

Mau ri cio pos ta ram nas re des so ci ais 
fo to re gis tra da após par ti da do Mun- 
di al ves tin do o uni for me da se le ção 
em que for ma vam com ges to “17”, nú-
me ro do en tão can di da to à pre si dên- 
cia da re pú bli ca Jair Bol so na ro.

Ca rol Sol berg foi de nun ci a da ao 
STJD por cau sa da ma ni fes ta ção po lí- 
ti ca con tra o pre si den te da Re pú bli ca 
Jair Bol so na ro.

No úl ti mo dia 20 de se tem bro, após 
con quis tar me da lha de bron ze do Cir-
cui to Na ci o nal, a atle ta de vô lei de 
praia gri tou “Fo ra Bol so na ro” em en- 
tre vis ta ao vi vo que es ta va sen do 
trans mi ti da pe lo SporTV2.

RIO DE JANEIRO

Hamilton questiona
projeto de autódromo

HAMILTON DISSE QUE O  CERTO É NÃO DERRUBAR ÁRVORES

A po lê mi ca em tor no da cons tru ção de um au tó dro- 
mo no Rio de Ja nei ro pa ra abri gar o GP do Bra sil de Fór- 
mu la 1 ga nhou mais um ca pí tu lo.

Per gun ta do so bre o pro je to de cons tru ção do cir cui to
na Flo res ta do Cam bo a tá, no bair ro de De o do ro, o he xa- 
cam peão Lewis Ha mil ton se mons trou con trá rio à der- 
ru ba da de ár vo res pa ra a re a li za ção dos tra ba lhos. “Não
sei to dos os de ta lhes, mas ou vi di zer que se rá po ten ci al- 
men te sus ten tá vel. Mas a coi sa mais sus ten tá vel que vo- 
cê po de fa zer é não der ru bar ne nhu ma ár vo re, es pe ci al- 
men te num mo men to em que es ta mos lu tan do con tra
uma pan de mia e em que con ti nua a ha ver uma cri se
glo bal em to do o mun do. Com o des ma ta men to e tu do
mais, não acho que se ja uma jo ga da in te li gen te pes so al- 
men te. Não te nho os de ta lhes do porquê, mas não é al go
que eu pes so al men te apoio”, dis se Ha mil ton.

Em 2019, Ha mil ton ou viu de re pre sen tan tes do Rio
Mo tor so ports, con sór cio ven ce dor da li ci ta ção pa ra as
obras, e do se na dor Flá vio Bol so na ro, fi lho do pre si den- 
te da Re pú bli ca Jair Bol so na ro, apoi a dor do pro je to,
quais são os pla nos pa ra com pen sar os da nos am bi en- 
tais das in ter ven ções no ter re no. Fa to é que o pi lo to da
Mer ce des não vê co mo ne ces sá ria a cons tru ção de um
no vo au tó dro mo pa ra re ce ber a F1. “Es pe ra va que a per- 
gun ta não fos se res pon di da por que, em úl ti ma aná li se,
mi nha opi nião pes so al é que o mun do não pre ci sa de
um no vo cir cui to. Exis tem mui tos cir cui tos que são óti- 
mos, e eu ado ro In ter la gos”.

FLAMENGO

Diego Alves deve voltar nesta semana

DIEGO ALVES MACHUCOU NA PARTIDA CONTRA O SANTOS, AINDA NO MÊS DE AGOSTO, NA VILA

Di e go Al ves en trou em fa se fi nal de re cu- 
pe ra ção de sua le são no om bro. O go lei ro
es tá em tra ba lho de tran si ção no cam po, e
a ex pec ta ti va, de acor do com o che fe do
de par ta men to mé di co do Fla men go, Mar- 
cio Tan nu re, é de que na nes ta se ma na se ja
rein te gra do de fi ni ti va men te ao elen co.
“Ele já es tá em fa se fi nal, es tá fa zen do tra- 
ba lho es pe cí fi co. Em al guns mo men tos co- 
lo ca mos pa ra tra ba lhar com um pre pa ra- 
dor de go lei ro es pe cí fi co pa ra ele, que é um
tra ba lho di fe ren te dos ou tros que es tão jo- 
gan do. Pa ra que a gen te pos sa fo car em
quem es tá no jo go e ne le tam bém. Pa ra que
ele pos sa, na se ma na que vem, es tar tra ba- 
lhan do jun to com o res tan te do gru po nor- 
mal men te”, dis se Tan nu re, em en tre vis ta
às re des so ci ais do Fla men go.

Tan nu re ex pli cou o cui da do na re cu pe- 
ra ção Di e go Al ves. Se gun do ele, a op ção foi
por um tra ta men to con ser va dor, que le va
em tor no de seis a oi to se ma nas pa ra ser
con cluí do. Não fos se is so, Di e go te ria de
ser ope ra do, e te ria um pra zo pa ra re tor nar
a jo gar de três a seis me ses. “Ele es tá den tro
do es pe ra do. É uma le são que le va em tor- 
no de seis e oi to se ma nas pa ra ci ca tri zar.

Ou tra op ção se ria tra ta men to ci rúr gi co,
que te ria pra zo de re cu pe ra ção de vol ta
mui to mai or, em tor no de três a seis me ses.
Op ta mos por es te tra ta men to con ser va dor.
Ele es tá em fa se de tran si ção, es tá trei nan- 
do, fa zen do tu do no cam po. Nes te mo men- 
to a gen te co lo ca mais exer cí ci os es pe cí fi- 
cos, que de man dem fun ci o nal men te o
om bro de le par que te nha mos cer te za e se- 
gu ran ça de que ele es tá 100% em to dos os
mo vi men tos que pos sam acon te cer no jo- 
go”, com ple tou o mé di co ru bro-ne gro.

Di e go Al ves se le si o nou no dia 30 de
agos to, na vi tó ria do Fla men go so bre o
San tos. Pou cos di as de pois, tam bém foi
con ta mi na do com Co vid. Se gun do Tan nu- 
re, is so pre ju di cou um pou co o tra ta men to
no iní cio, já que o go lei ro pre ci sou fi car em
qua ren te na, ape sar de ter si do ori en ta do e
ter usa do os apa re lhos dis po ni bi li za dos
pe lo clu be. “Per de mos al guns di as no iní- 
cio do tra ta men to, por que es ta le são ca- 
lhou de ser jun to com o mo men to que ele
te ve Co vid. Ele te ve que fi car iso la do, e por
mais que a gen te ori en tas se o tra ba lho, sa- 
be mos que não é a mes ma coi sa que o tra- 
ba lho es pe cí fi co aqui”.

Pra zo pa ra pa ga men to

ACESSO EM 2014

Icasa vence CBF e vai receber R$ 21 mi

AÇÃO FOI RELATIVA À LIMINAR DO TIME  PARA SER INCLUÍDO NA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO DE 2014

O Ica sa ga nhou uma ação con tra a Con- 
fe de ra ção Bra si lei ra de Fu te bol (CBF) na
2ª ins tân cia da 6ª Câ ma ra Cí vel do Tri bu- 
nal de Jus ti ça do Rio de Ja nei ro e de ve re- 
ce ber R$ 21 mi lhões. A en ti da de ain da po- 
de re cor rer ao Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça
(STJ).A ação foi re la ti va à li mi nar do ti me
do Ca ri ri pa ra ser in cluí do na Sé rie A do
Bra si lei rão de 2014 de vi do à es ca la ção ir- 
re gu lar do atle ta Lu an Ni ed zi els ki, en tão
do Fi guei ren se, que fi cou em 4º lu gar na
ta be la da Sé rie B de 2013, com ape nas um
pon to de van ta gem do Ica sa, 5º co lo ca do.
Pos te ri or men te, a CBF re co nhe ceu o er ro.

Em 2018, o Ver dão já ha via ven ci do na
1ª ins tân cia, quan do o juiz Mau rí lio Tei- 
xei ra de Mel lo Jú ni or, da 4ª Va ra Cí vel do
TJ-RJ, con de nou a CBF a pa gar R$ 18 mi- 
lhões, aba ti da a quan tia re ce bi da pe lo de- 
man dan te, a tí tu lo de di rei tos co mer ci ais
e de trans mis são das par ti das, du ran te a
tem po ra da de 2014, quan do dis pu tou a
Sé rie B do Cam pe o na to Bra si lei ro, de vi- 
da men te cor ri gi das, des de a da ta do even- 
to da no so, e acres ci das de ju ros de 1% ao
mês, a con tar da da ta da ci ta ção, o que de- 
ve rá ser de vi da men te apu ra do em se de de
li qui da ção de sen ten ça; e, a tí tu lo de da- 

nos mo rais, a quan tia de R$ 3 mi lhões,
acres ci da de cor re ção mo ne tá ria, a con tar
da pu bli ca ção da pre sen te, e com ju ros de
mo ra no per cen tu al de 1% ao mês, a par tir
da ci ta ção.

O pre si den te do Ica sa, Fran ça Be zer ra,
afir mou que os R$ 21 mi lhões não de vem
che gar ao clu be tão ce do ca so a CBF re- 
cor ra à 3ª ins tân cia. “Não re ce be mos na da
ain da. A de ci são foi fa vo rá vel ao Ica sa e
va mos es pe rar os re sul ta dos ju rí di cos. A
CBF po de re cor rer e is so po de de mo rar
mais um ano. Se eles re cor re rem à 3ª ins- 
tân cia, é pa ra ga nhar mais tem po, por que
não mu da na da. As car tas es tão mar ca das.
Es ta mos tra ba lhan do com nos sos ad vo- 
ga dos pa ra de fi nir os va lo res. Sa be mos
que não po de mos re ce ber me nos do que
R$ 21 mi lhões. O Tri bu nal vo tou por 5 a 0.
Eles per de ram por una ni mi da de”, ex pli- 
cou o di ri gen te.

Atu al men te, o Ica sa jo ga pe la 2ª di vi são
do Cam pe o na to Ce a ren se des de 2016. O
ti me do Ca ri ri es treia nes ta tem po ra da di- 
an te do Pa ca tu ba, ain da sem de fi ni ção de
da ta e lo cal.

São Luís, segunda-feira, 12 de outubro de 2020
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Evento promovido pela Associação Maranhense de Artesãos Culinários  irá valorizar
toda a cadeia produtiva envolvida na arte de cozinhar, do artesanato ao turismo 

GASTRONOMIA

Festival das Tulhas na
primeira versão on-line

A
com bi na ção do tem pe ro, fru- 
tos do mar, fru tas e ou tros 
ele men tos da gas tro no mia 
ma ra nhen se, com a sua ba se 

da cul tu ra tra di ci o nal in dí ge na, afri- 
ca na e eu ro peia são fon tes de ins pi ra- 
ção pa ra as Gran des Des co ber tas da 
4ª Edi ção do Fes ti val das Tu lhas. O 
even to – que ocor re rá vir tu al men te 
pe lo ins ta gram e youtube do even to, 
do dia 13 a 15 de ou tu bro de 2020 – se- 
rá re a li za do pe la As so ci a ção Ma ra- 
nhen se de Ar te sãos Cu li ná ri os – 
AMAC, em par ce ria com os mais con- 
cei tu a dos re pre sen tan tes dos di ver- 
sos se to res, pú bli co e pri va do do Ma- 
ra nhão.

Com a par ti ci pa ção de chefs do 
Ma ra nhão e de to do o Bra sil, de re no- 
me na ci o nal e in ter na ci o nal, o Fes ti- 
val con ta rá ain da en tre os 120 con vi- 
da dos, com som me li ers, mi xo lo gis tas, 
mes tre cer ve jei ro, pes qui sa do res, téc- 
ni cos, em pre sá ri os do ra mo gas tronô- 
mi co, de be bi das, de ce ri mo ni al alu- 
nos, jor na lis tas, de sig ners, ar te sãos, 
re pre sen tan tes de ins ti tui ções do Tu- 
ris mo, do po der pú bli co e de en si no.

Ob je ti vo do even to 
Tro ca de co nhe ci men to e ex pe ri ên- 

ci as, cri a ção de re des de re la ci o na- 
men to en tres pes so as, em pre sas e ins- 
ti tui ções atra vés da cul tu ra gas tronô- 
mi ca, pro mo ven do o que é do Ma ra- 
nhão e apre sen tan do tec no lo gi as da 
pro du ção de ali men tos. Es se é o pro- 
pó si to des ta ini ci a ti va já con so li da da 
no ca len dá rio do es ta do, vol ta da a um 
va ri a do pú bli co – que vai de or ga ni za- 
ções, pro du to res, es tu dan tes e pes-

CHEF PAULO MACHADO COMPARTILHANDO COM O PÚBLICO AS TÉCNICAS CULINÁRIAS

qui sa do res das ca dei as pro du ti vas da 
cul tu ra da gas tro no mia, até pro fis si o- 
nais da agri cul tu ra, da cu li ná ria, do 
tu ris mo e da co mu ni ca ção e to da co- 
mu ni da de in te res sa da.

Sa bor e Me mó ri as – O que traz de 
lem bran ça àque les que já co nhe ce- 
ram o Ma ra nhão: tem pe ro se co (co- 
mi nho + pi men ta do rei no), co ran te 
de uru cum (co lo rau), fo lha de lou ro, 
chei ro ver de (co en tro+ce bo li nha), 
azei te de co co ba ba çu, lei te de co co, 
pi men ta de chei ro, por co pre to, cas ta- 
nha do Ma ra nhão, quei jo de são ben- 
to, ju ça ra, man ga, ma ra cu já, ca ju, ti- 
qui ra, com po tas, zé pe rei ra, pei xe da 
água do ce e sal ga da? O Fes ti val das 
Tu lhas 2020 pre ten de agu çar as me- 
mó ri as afe ti vas dos par ti ci pan tes, do 
sa bor, do chei ro, da tro ca de ca lor hu- 

ma no (mes mo em tem pos de dis tan- 
ci a men to so ci al) é o que pro me te Jú-
ni or Ayoub, ide a li za dor e co or de na-
dor do even to, mem bro da AMAC. 
“Con ta re mos a his tó ria que ca da um 
de nós tem cons truí do a ca da dia. Di- 
vi di re mos, com to dos, nos sas ex pe ri- 
ên ci as, vi vên ci as, se ja nos Mer ca dos 
do Mun do, na Co zi nha, no Bal cão do 
Bar, co lo can do Água na Bra sa ou a 
Mão na Mas sa, sem pre exer cen do a 
Ar te de Re ce ber Bem, Har mo ni zan do, 
Ao Vi vo e em co res, gra va do em Ví de-
os, Áu di os ou Tex tos e até mes mo com 
Fo tos, Mú si cas e Dan ças. Dei xan do 
nos so Es ta do no Ma pa”, des cre ve po- 
e ti ca men te a pro gra ma ção o chef Jú- 
ni or Ayoub.

FOMENTO CULTURAL

Funarte Acessibilidança tem inscrições prorrogadas

INSCRIÇÕES SÃO GRATUITAS E DEVEM SER FEITAS IMPRETERIVELMENTE SOMENTE PELA INTERNET  ATÉ O DIA 13 DE OUTUBRO

As ins cri ções pa ra o Prê mio Fes ti val
Fu nar te Aces si bi li dan ça Vir tu al 2020
fo ram pror ro ga das até o dia 13 de ou- 
tu bro. Com abran gên cia na ci o nal, o
edi tal vai con tem plar 25 pro pos tas de
com pa nhi as que te nham co mo con- 
cep ção cê ni ca a aces si bi li da de. Com
es te edi tal, a Fun da ção Na ci o nal de
Ar tes – Fu nar te pre ten de va lo ri zar e
for ta le cer a ex pres são da dan ça bra si- 
lei ra, pos si bi li tan do as sim sua de mo- 
cra ti za ção, in clu são e aces si bi li da de.

As ins cri ções são gra tui tas e de vem
ser fei tas im pre te ri vel men te até as
17h59 (ho rá rio de Bra sí lia), so men te
pe la in ter net. Ca da pro pos ta con tem- 
pla da vai re ce ber R$ 31,2 mil. Com in- 
ves ti men to to tal de R$ 810 mil, sen do
R$ 30 mil des ti na dos a cus tos ad mi- 
nis tra ti vos, es te edi tal vai dis tri buir
cin co pre mi a ções pa ra ca da re gião do
Bra sil. Com ações des se ti po, a Fu nar- 
te es pe ra con tri buir pa ra le var a ar te,
em to das as su as for mas, à po pu la ção
bra si lei ra du ran te o pe río do de dis- 
tan ci a men to so ci al – um dos ob je ti vos
do Pro gra ma Fu nar te de To da Gen te,
do qual o Prê mio faz par te – uti li zan- 
do as no vas tec no lo gi as de in for ma- 
ção. Nes se ca so, es pe tá cu los de dan ça
se rão apre sen ta dos em for ma to di gi- 
tal, em ví de os com du ra ção de 40 a
150 mi nu tos.

CON CUR SOS – Dos se te edi tais da
Fu nar te com ins cri ções aber tas, três
têm co mo da ta fi nal es ta sex ta-fei ra,
dia 9 de ou tu bro. Con fi ra abai xo os
pra zos e as sis ta aos  ví de os de di vul ga- 
ção pro du zi dos pa ra ca da um.

Pa ra ofi ci nas em ví deo – O Edi tal
Fu nar te Ar te em To da Par te con tem- 
pla rá 494 ví de os con ten do ofi ci nas so- 
bre vá ri as ati vi da des pro fis si o nais do
mun do das ar tes. Aces se
https://www.fu nar te.gov.br/edi- 
tal/edi tal-fu nar te-ar te-em-to da-
par te/

Pa ra cir co – Tam bém no dia 9 de
ou tu bro ter mi nam as ins cri ções pa ra
o Prê mio Fu nar te de Apoio ao Es pe tá- 
cu lo Cir cen se 2020, cu jo ob je ti vo é in- 
cen ti var a mon ta gem, a re no va ção e a
cir cu la ção de es pe tá cu los Aces se
https://www.fu nar te.gov.br/edi- 
tal/pre mio-fu nar te-de-apoio-ao-es- 
pe ta cu lo-cir cen se-2020/.

Pa ra te a tro em ví deo – Há ain da
um ter cei ro edi tal aber to pa ra ins cri- 
ções até 9 de ou tu bro: o Prê mio Fu- 
nar te Fes ti val de Te a tro Vir tu al 2020,
que con tem pla rá 25 es pe tá cu los, de
to das as re giões do Bra sil, gra va dos
em ví deo. Aces se https://www.fu nar- 
te.gov.br/edi tal/pre mio-fes ti val-fu- 
nar te-de-te a tro-vir tu al-2020/

Pa ra pro je tos de dan ça com aces- 

si bi li da de – Dia 13 de ou tu bro é a da ta
de tér mi no das ins cri ções pa ra o Prê- 
mio Fes ti val Fu nar te Aces si bi li dan ça
Vir tu al 2020. Seu fo co é em pro je tos
que de sen vol vam a va lo ri za ção das
ex pres sões da dan ça bra si lei ra, com
in clu são e aces si bi li da de. Leia mais
aqui.

Pre ser va ção da fo to gra fia
Já a Bol sa Fu nar te de Es tí mu lo à

Con ser va ção Fo to grá fi ca So lan ge
Zúñiga 2020, que vai con tem plar pro- 
je tos de pes qui sa com tex tos so bre
con ser va ção e pre ser va ção fo to grá fi- 
ca, tem co mo pra zo fi nal pa ra ins cri-
ções o dia 19 de ou tu bro.

Pa ra ex po si ções de ar tes vi su ais –
Ou tro edi tal que es tá com ins cri ções
aber tas, até 19 de ou tu bro, é o Prê mio
Fu nar te Ar tes Vi su ais 2020/2021, di re- 
ci o na do pa ra pro je tos de ex po si ções
nos su por tes de ví deo e fo to gra fia.
Sai ba mais em https://www.fu nar- 
te.gov.br/edi tal/pre mio-fu nar te-ar- 
tes-vi su ais-2020-2021/.

Pa ra fes ti vais de mú si ca – Com ple-
tan do a re la ção de edi tais da Fu nar te,
o Prê mio Fu nar te Fes ti vais de Mú si ca
2020 re ce be ins cri ções até o dia 9 de
no vem bro. . Pa ra mais in for ma ções
so bre to dos os con cur sos da Fu nar te,
aces se: https://www.fu nar- 
te.gov.br/edi tais

·         Di vul gar in gre di en tes, pro du tos e ser vi ços re la ci o -
na dos à gas tro no mia;

·         Pro mo ver a vi vên cia no Mer ca do das Tu lhas;

·         Di a lo gar so bre Tu ris mo de Ex pe ri ên cia;

·         Dis cu tir a pro du ção cul tu ral e econô mi ca de co mu -
ni da des tra di ci o nais pa ra a cu li ná ria con tem po râ nea;

·         Pro mo ver o in ter câm bio de co nhe ci men to en tre os
di ver sos agen tes em pre en de do res, pro fis si o nais da gas -
tro no mia e pro du to res;

·         Ar ti cu lar a for ma ção de re de cri a ti va pa ra co o pe ra -
ção en tre di ver sos or ga nis mos e ato res so ci ais com in te -
res se na eco no mia da cul tu ra e da gas tro no mia;

·         In cen ti var a agri cul tu ra fa mi li ar e a pro du ção sus -
ten tá vel;

·         Es ti mu lar o em pre en de do ris mo e a ino va ção.

Acom pa nhe as no vi da des no ins ta gram @fes ti val das tu -
lhas.

Do virtual ao presencial:
festival é referência

ALUNAS DO CURSO TÉCNICO PARTICIPAM DO EVENTO

 
A pro gra ma ção – com pos ta por ví de os, in ter ca la dos

por li ves, ao lon go de três di as, de 9h às 21h – irão ter os
se guin tes ob je ti vos:

MODA

Top model indígena é capa
de nova Vogue europeia

EMILLY NUNES  FOI FOTOGRAFADA POR RICARDO ABRÃAO

ZEE NUNES

Des cen den te de ín di os Aru ans, Emilly Nu nes (WAY
Mo del) vem se con sa gran do no mer ca do fashi on in ter- 
na ci o nal: aos 21 anos, a be la es tre la a ca pa da no va edi- 
ção por tu gue sa da Vo gue, do mês de Ou tu bro, fo to gra fa- 
da por Ri car do Abrahao.

Nas ci da em Be lém e cri a da na Ilha de Ma ra jó, Emilly é
fru to da mis ci ge na ção bra si lei ra e se gue em sua ro ti na
tra di ções tí pi cas de seus an te pas sa dos in dí ge nas, pro- 
du zin do fa ri nha de man di o ca ca sei ra e in do à ma ta, on- 
de co lhe açaí e ba cu ri. An tes de des pon tar co mo mo de lo
de su ces so, ven dia chips de ce lu la res nas ru as da ca pi tal
pa ra en se. A ses são de fo tos acon te ceu há um mês, no
bair ro de Pi nhei ros, em São Pau lo, e aca ba de ser lan ça- 
da co mo no va ca pa e re cheio da re vis ta eu ro peia.

Em pou cos me ses de car rei ra, a jo vem co le ci o na im- 
por tan tes tra ba lhos: com es ta, so ma sua ter cei ra ca pa
de Vo gue em me nos de um ano – sen do du as no Bra sil, e
a no va edi ção por tu gue sa, além de ter po sa do pa ra gri- 
fes pres ti gi a das, co mo Lenny Niemeyer e Ani ma le.

Des de cri an ça, Emilly acom pa nha va des fi les de mo- 
da, quan do cal ça va o sal to-al to da mãe e des fi la va pe los
cô mo dos da ca sa on de vi via com a fa mí lia. Re cen te- 
men te, mu dou-se pa ra São Pau lo, on de tor nou-se apos- 
ta da mo da e as si nou con tra to com a WAY Mo del, de An- 
der son Baum gart ner, lí der no seg men to e res pon sá vel
pe la car rei ra de pres ti gi a das tops co mo Sasha Me- 
neghel, Ca rol Tren ti ni e Ales san dra Am bró sio: “Só te nho
a agra de cer, por tu do o que tem acon te ci do, por to dos
que me dão apoio, e por tu do que acon te ce rá. Fi co mui- 
to fe liz por po der re pre sen tar um pou co da be le za in dí- 
ge na, den tre tan tas be le zas e mis tu ras, que to das se jam
re pre sen ta das”, ava lia.

São Luís, segunda-feira, 12 de outubro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/

