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A imagem gravada em celular sobre o espancamento até a morte do ne-
gro João Alberto Silveira Freitas na porta de uma loja do Carrefour em Porto 
Alegre também vai ficar gravada na retina dos brasileiros de qualquer cor. 
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80% dos brasileiros 
usam Whatsapp 
uma vez por hora
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05H11 ................ 1.3M

11H24 ................ 4.9M

17H23 ................ 1.5M

23H30 ................ 4.9M

Como conseguir 
bolsa de estudo 

para pessoas com 
deficiência

 PÁGINA 11

5.654 vítimas 
fatais  de trânsito 

nos últimos 4 anos

A campanha SOS Vida Pela Paz no Trânsito tem buscado 
mobilizar e conscientizar a sociedade, assim como alertar 
as autoridades que a violência no trânsito é um gravíssimo 
problema humano e uma grave questão econômica e de saú-
de pública, no mundo, no Brasil e no Maranhão. A atividade 
deste ano será neste domingo, 22, e inicia às 7h30, na Aveni-
da Litorânea, na Praça dos Pescadores.  PÁGINA 9

Duarte assina acordo 
de 40 ações para a 
população preta

É PRECISO PARAR

ELEIÇÕES 2020

PÁGINA 3 

Entenda como serão as 
comemorações de Natal e 
Réveillon na Grande Ilha 

As comemorações de Natal e Réveillon serão diferentes neste ano na Ilha de São Luís por causa da pandemia de coronavírus. Mas não sig-
nifica que não vão acontecer.  Grandes festejos estão descartados, mas festas privadas, decorações natalinas nas ruas e queima de fogos em 

pontos distintos vão acontecer.  Entenda  o que está previsto e o que não está previsto para as comemorações de fim de ano.
PÁGINA 6

EM TEMPOS DE PANDEMIA

Braide destaca plano 
de ação  para Saúde nos 

primeiros 100 dias

Prefeito Edivaldo promove ação cultural 
com Arte na Praça neste fim de semana

Prfeitura de São Luís promove avanço 
na urbanização  no Bairro  do João Paulo

São Luís terá mais um fim de semana de programação artística e 
cultural por meio do programa Arte na Praça.  A programação do Arte 
na Praça acontece até o domingo (22) em sete praças da região cen-

tral e outros bairros da cidade e será realizado obedecendo a todos os 
protocolos sanitários de prevenção à Covid-19. PÁGINA 12

Os operários já cobriram, até o momento, cerca de 300 metros dos 420 me-
tros de extensão que tem o canal, que se inicia às margens da Avenida São 

Marçal, no João Paulo, e finda na Rua do Arroz, no Coroado, onde trecho do ca-
nal ainda está recebendo as lajes de cobertura, que vão pôr fim aos problemas 

enfrentados pelos moradores da região. PAGINA 12

Comemorações
Os 140 anos 

dos  libaneses 
em São Luís

 CONECTADOS
Moto pode voltar à 
vice-liderança do 

Brasileiro hoje
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Deputado Ricardo Barros (PP-PR) afirma que o fortalecimento do bloco partidário nas
eleições municipais poderá ajudar o presidente a conquistar um novo mandato 

Fi li a ção de Bol so na ro

Cri se no Ama pá

ELEIÇÕES 2022

Líder do Governo destaca
Centrão para reeleição

O
lí der do go ver no na Câ ma ra,
de pu ta do Ri car do Bar ros
(PP-PR), afir mou que o Cen- 
trão, após o su ces so de seus

can di da tos nas elei ções mu ni ci pais,
tor nou-se “mais re le van te” pa ra o pro- 
je to de re e lei ção do pre si den te Jair
Bol so na ro (sem par ti do). So bre os ru- 
mo res de que, por es sa ra zão, o blo co
par ti dá rio es te ja pres si o nan do por
mais car gos e mi nis té ri os, o par la- 
men tar ne gou que se ja re a li da de, já
que, se gun do ele, a ba se de apoio ao
go ver no já es tá de vi da men te ar ti cu la- 
da.

Bar ros, um dos ex po en tes do Cen- 
trão, afir mou que o re sul ta do das ur- 
nas re pre sen tou um au men to da ca pi- 
la ri da de dos par ti dos do blo co e os
for ta le ceu po li ti ca men te. Nas vo ta- 
ções de do min go, PP, PSD, PL, PTB e
Re pu bli ca nos ele ge ram 2.092 pre fei- 
tos. Por ou tro la do, a mai o ria dos can- 
di da tos apoi a dos por Bol so na ro foi
der ro ta da nas ur nas.

“Nós te mos mais pre fei tos, ve re a- 
do res, e is so vai nos per mi tir ser mais
re le van tes na elei ção pre si den ci al.
Em bo ra na elei ção mu ni ci pal se dis- 
cu ta bu ra co na rua, mé di co no pos to
de saú de, e a elei ção na ci o nal dis cu ta
eco no mia, o re sul ta do elei to ral [nos
mu ni cí pi os], em si, não afe ta [a elei- 
ção pre si den ci al], mas a es tru tu ra po- 
lí ti ca sim”, dis se o de pu ta do.

Bar ros dis se ain da ser fa vo rá vel a
que Bol so na ro se fi lie a um dos par ti- 
dos do Cen trão pa ra con cor rer em
2022. O pre si den te dei xou o PSL no
ano pas sa do, após bri gar com a cú pu- 

la da le gen da.
“Eu gos to da ideia [ida de Bol so na- 

ro pa ra al gum par ti do do blo co], mas
eu não sei se ele, o pre si den te, es tá
pen san do nis so. Eu não tra tei des se
as sun to com ele. Eu acho que ele tem
que es co lher bem o par ti do pe lo qual
ele vai dis pu tar a re e lei ção. Es se é um
fa tor re le van te, mas tam bém acho
que ele não vá fa zer is so ago ra. Ele vai
co me çar a pen sar nis so do meio do
ano que vem pa ra a fren te”, afir mou o
lí der do go ver no na Câ ma ra.

Em bo ra Bar ros ne gue,

ali a dos do go ver no têm

ad mi ti do

re ser va da men te que o

pre si den te pre ci sa rá

fa zer uma re for ma

mi nis te ri al pa ra am pli ar

o es pa ço do Cen trão se

qui ser uti li zar a for ça

po lí ti ca do blo co na

bus ca pe la re e lei ção em

2022. 

O Cen trão já con tro la o Mi nis té rio

das Co mu ni ca ções e ain da de tém vá- 
ri os car gos im por tan tes na ad mi nis-
tra ção fe de ral.

Nos úl ti mos di as, au men ta ram as
pres sões pa ra que o pre si den te de mi- 
ta o mi nis tro das Mi nas e Ener gia,
Ben to Al bu quer que, que es tá des gas- 
ta do com o lon go apa gão no Ama pá,
que com ple tou 17 di as nes ta quin ta-
fei ra (19/11). A me di da, além de abrir
mais uma va ga pa ra o Cen trão no go- 
ver no, se ria tam bém uma ma nei ra do
Pla nal to de de mons trar o pres tí gio do
pre si den te do Se na do, Da vi Al co lum- 
bre (DEM), cu jo ir mão, Jo si el Al co- 
lum bre (DEM), cor re o ris co de per der
as elei ções pa ra pre fei to de Ma ca pá,
em ra zão do apa gão. No Ama pá, o
prin ci pal ca ci fe elei to ral do pre si den- 
te do Se na do é a de mons tra ção de po- 
der jun to ao go ver no fe de ral. Uma
even tu al de mis são Ben to Al bu quer- 
que tam bém abri ria ca mi nho pa ra
uma re for ma mi nis te ri al mais am pla.

O de pu ta do Ri car do Bar ros, po rém,
ga ran te não ter qual quer co nhe ci- 
men to des se ti po de pres são. “Es ses
ru mo res não es tão per cep tí veis aos
meus ou vi dos. A es tru tu ra de ba se do
go ver no que eu ar ti cu lei aqui es tá ar- 
ti cu la da, não de pen de do re sul ta do
da elei ção [do Cen trão]. Os par ti dos
que es tão na ba se es tão na ba se por-
que se con ven ce ram de que o pre si-
den te Bol so na ro pre ci sa en tre gar o
que pro me teu na cam pa nha e que
nós po de mos aju dá-lo a fa zer is so”,
afir mou o lí der do go ver no na Câ ma-
ra.

MÍLICIA DIGITAL

Dados de ataque ao TSE estão com o MPF

O PRESIDENTE DA CORTE, MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO, DISSE QUE OS ATAQUES TIVERAM “MOTIVAÇÃO POLÍTICA”

A Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca
(PGR) já es tá de pos se das in for ma- 
ções co lhi das pe la ONG Sa fer net so- 
bre o ata que hac ker so fri do pe lo Tri- 
bu nal Su pe ri or Elei to ral (TSE), que
de vem aju dar as au to ri da des a en ten- 
der de on de par tiu a in va são e che gar
até os au to res do cri me, no Bra sil ou
no ex te ri or –– e se rão res pon sa bi li za- 
dos por is so. Ape sar de te rem usa do
ser vi do res ba se a dos fo ra do país,
acre di ta-se que os men to res da ação
es te jam em ter ri tó rio na ci o nal e usa- 
ram más ca ras de en de re ço de IP pa ra
ocul tar a lo ca li za ção.

Além do va za men to das in for ma- 
ções, os da dos co le ta dos pe la ONG
de vem co la bo rar pa ra a elu ci da ção do
ata que de ne ga ção de ser vi ço, que
inun dou o si te do TSE de aces sos ro- 
bó ti cos pa ra ten tar so bre car re gar os
ser vi do res e der ru bar a pá gi na no dia
do pri mei ro tur no da elei ção mu ni ci- 
pal, do min go pas sa do. O pre si den te
da Cor te, mi nis tro Luís Ro ber to Bar ro- 
so, dis se que os ata ques ti ve ram “mo- 
ti va ção po lí ti ca”.“Mi lí ci as di gi tais en- 
tra ram ime di a ta men te em ação ten- 
tan do de sa cre di tar o sis te ma. Há sus- 
pei ta de ar ti cu la ção de gru pos ex tre- 

mis tas que se em pe nham em de sa cre- 
di tar as ins ti tui ções, cla mam pe la vol- 
ta da di ta du ra e mui tos de les são in- 
ves ti ga dos pe lo STF (Su pre mo Tri bu- 
nal Fe de ral)”, dis se Bar ro so.

Por con ta dis so, o pre si den te do
TSE de ter mi nou a cri a ção da Co mis- 
são de Se gu ran ça Ci ber né ti ca pa ra
acom pa nhar a in ves ti ga ção da Po lí cia
Fe de ral so bre os ata ques con tra os sis- 
te mas in for ma ti za dos da Cor te. O
gru po vai mi rar as in ves ti das cri mi no- 
sas pa ra de sa cre di tar o sis te ma elei to- 
ral por meio da di vul ga ção de no tí ci as
fal sas so bre o pro ces so de vo ta ção. A
co mis são se rá pre si di da pe lo mi nis tro
Ale xan dre de Mo ra es, que já con duz
um inqué ri to so bre fa ke news em tra- 
mi ta ção no STF. Tam bém in te gra rão a
co mis são o cor re ge dor-ge ral do TSE,
mi nis tro Luís Fe li pe Sa lo mão; o de le- 
ga do fe de ral Disney Ros se ti, as ses sor
Es pe ci al de Se gu ran ça Ins ti tu ci o nal
do ór gão; dois juí zes au xi li a res; e um
re pre sen tan te da Se cre ta ria da Tec no- 
lo gia da In for ma ção (STI) da Cor te. O
tri bu nal res sal tou que o atra so de du- 
as ho ras na di vul ga ção dos re sul ta dos
das elei ções no úl ti mo do min go não
te ve re la ção com os ata ques.

A co mis são vai apu rar, se gun do o
TSE, “in ci den tes em sis te mas on-li ne
do Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral po ten- 
ci al men te de cor ren tes de ata ques ci- 
ber né ti cos pra ti ca dos de mo do cri mi-
no so e me di an te ação co or de na da de
gru po com a fi na li da de de pre ju di car
o pro ces so elei to ral”.

Os mi li ci a nos di gi tais tam bém
aces sa ram in for ma ções re cen tes, que
es ta vam nos ser vi do res da Cor te. No
dia da elei ção, uma aná li se pre li mi nar
da Po lí cia Fe de ral apon tou que os da- 
dos que fo ram pu bli ca dos na in ter net
eram de anos an te ri o res. Mas, nu ma
ava li a ção pos te ri or, ob ser vou-se que
in for ma ções ar ma ze na das re fe ren tes
a 2020 tam bém va za ram.

Ape sar da am pli tu de do ata que, as
di li gên ci as in di cam que os re gis tros
aces sa dos fo ram até se tem bro des te
ano, e não al can ça ram o pe río do das
cam pa nhas, aná li ses de con tas e o dia
da vo ta ção.  A in ves ti da ocor reu por
meio de vul ne ra bi li da des no si te do
Tri bu nal e se va leu de for mu lá ri os pa- 
ra en con trar bre chas no sis te ma de
se gu ran ça pa ra aces sar a in tra net, que
con ti nha as in for ma ções que fo ram
va za das.

De ba te con ta mi na do

Bol so na ro acu sa ín di os

Ren da Ci da dã nau fra ga,
mas Pla nal to aguar da
2º tur no das elei ções

In te gran tes do go ver no e lí de res do Con gres so fi ze- 
ram, on tem, uma no va ro da da de reu niões pa ra ten tar
avan çar com a pro pos ta do Ren da Ci da dã. O pro gra ma
so ci al é a apos ta do pre si den te Jair Bol so na ro pa ra man- 
ter a po pu la ri da de após o fim do au xí lio emer gen ci al,
cu ja úl ti ma par ce la se rá pa ga no mês que vem. Mais
uma vez, po rém, os ali a dos do che fe do Exe cu ti vo não
che ga ram a um con sen so so bre a fon te de fi nan ci a men- 
to da pro pos ta. Com is so, go ver nis tas já ava li am, in clu- 
si ve, a pos si bi li da de de en ter rar o pro je to. Con for me
apu rou o Cor reio, o mar te lo só se rá ba ti do após o se gun- 
do tur no das elei ções mu ni ci pais, mar ca do pa ra o pró xi- 
mo dia 29.

A ar ti cu la ção, ago ra, é fo ca da em bus car uma al ter na- 
ti va pa ra o que o go ver no vem cha man do de “ater ris sa- 
gem do au xí lio emer gen ci al”. Sem uma re to ma da to tal
da eco no mia e com mais de 14 mi lhões de de sem pre ga- 
dos no país, a ideia do Exe cu ti vo é man ter al gum be ne fí- 
cio, mes mo que pa ra um nú me ro me nor de pes so as.

Uma das al ter na ti vas es tu da das pe la equi pe econô- 
mi ca é am pli ar o nú me ro de be ne fi ciá ri os do Bol sa Fa- 
mí lia, que, atu al men te, aten de 14,2 mi lhões de fa mí li as.
En tre tan to, ca so is so ve nha a ocor rer, a ex pan são se rá li- 
mi ta da, com or ça men to me nor do que o pre vis to pa ra o
Ren da Ci da dã. Ho je, o pro gra ma pa ga, em mé dia, R$
190 por pes soa, ou se ja, o va lor se ria cer ca de 40% me nor
do que os atu ais R$ 300 do au xí lio emer gen ci al.

Pa ra con tem plar mais fa mí li as em 2021, a ver ba do
Bol sa Fa mí lia de ve ser am pli a da. Nes te ano, o go ver no
des ti nou R$ 29,5 bi lhões pa ra o pa ga men to do pro gra- 
ma. O or ça men to pre vis to pa ra o ano que vem es tá na
ca sa de R$ 34,8 bi lhões. Se gun do o Mi nis té rio da Ci da- 
da nia, o ajus te é su fi ci en te pa ra in cluir mais um mi lhão
de fa mí li as no pro gra ma.

Na ava li a ção de Pau lo Mon tei ro, es pe ci a lis ta em eco- 
no mia so ci al, ca so o Pla nal to não che gue a uma al ter na- 
ti va ao au xí lio emer gen ci al, até ja nei ro de 2021, o Bra sil
cor re o ris co de pas sar por uma “con vul são”. “A gen te es- 
ti ma que, ao me nos, três mi lhões, dos 67 mi lhões de bra- 
si lei ros que re ce bem o au xí lio, vão per der to tal men te
su as ren das a par tir de ja nei ro. Os de mais vão bus car
em pre go e cau sa rão uma ver da dei ra con vul são na eco- 
no mia, por fal ta de al gu ma for ma de sus ten to”, afir mou.

Mon tei ro res sal tou que, sem o po der de com pra des se
gru po de bra si lei ros, o da no se rá sen ti do em to da a ca- 
deia econô mi ca, in clu si ve os pe que nos ne gó ci os. “Se
hou ver es se cor te na pon te de sus ten ta ção da di nâ mi ca
econô mi ca, as pes so as não vão ter ren da pa ra con su mir,
e is so vai im pac tar a di nâ mi ca da eco no mia no con jun- 
to. Ser vi ços, co mér ci os fe chan do, mais de sem pre go e o
re tor no à fo me”, dis se.

Lí der do PP no Se na do, Es pe ri dião Amin (PP) afir mou
que o go ver no pre ci sa che gar lo go a uma de fi ni ção. So- 
bre a pos si bi li da de de o Con gres so apro var qual quer
mu dan ça nos pro gra mas so ci ais, ele res sal tou que a
pro pos ta, pri mei ro, tem de ser apre sen ta da. “Não tem
co mo che gar ja nei ro e, sim ples men te, aban do nar es sas
fa mí li as. Nós es ta mos com mais de 14 mi lhões de de- 
sem pre ga dos, e es se nú me ro de ve che gar a 20 mi lhões
no ano que vem. A gen te viu que o au xí lio deu cer to, por
mais que se ja ca ro pa gar. Bol so na ro é quem tem o che- 
que, en tão, ele pre ci sa apre sen tar uma al ter na ti va”, ar- 
gu men tou. “No Con gres so, to dos vão que rer fa tu rar.
Uns vão di zer que R$ 300 não são su fi ci en tes, ou tros vão
fa lar que R$ 600 não te mos co mo pa gar. Só que a pro- 
pos ta pre ci sa che gar pa ra um con sen so ser de fi ni do.”

O par la men tar acre di ta que a so lu ção che ga rá de pois
do se gun do tur no das elei ções e, mes mo com o ca len dá- 
rio aper ta do, os con gres sis tas te rão in te res se em apro- 
var uma even tu al me di da. “Ago ra, o de ba te es tá con ta- 
mi na do. O bom foi que o Pau lo Gue des ga ran tiu que, em
ca so de uma se gun da on da, o au xí lio se ria man ti do”,
com ple tou, nu ma re fe rên cia à de cla ra ção do mi nis tro
da Eco no mia, na se ma na pas sa da. “Ele con se guiu dar
uma si na li za ção mui to cla ra. En tão, va mos aguar dar
qual se rá o des fe cho pa ra uma ater ris sa gem dos bra si- 
lei ros.”

De acor do com Gue des, o go ver no não po de ria fa zer
“aven tu ras pa ra cri ar o no vo pro gra ma so ci al”. “Se nós
con se guir mos cri ar um pro du to me lhor den tro da res- 
pon sa bi li da de fis cal, cor re ta men te fi nan ci a do, cri a re- 
mos. Se não, o pre si den te já deu a úl ti ma pa la vra. En- 
quan to es sa dis cus são não es ti ver es ta be le ci da, e ela
não es tá, o que vai acon te cer é o se guin te: va mos vol tar
pa ra o Bol sa Fa mí lia e aca bou. Nós não va mos fa zer
aven tu ra, não va mos gas tar o que não pu der mos. Ou
tem sus ten ta ção fis cal, ou não in te res sa”, dis se.

O pre si den te Jair Bol so na ro afir mou que, em al guns
lo cais da Amazô nia, in dí ge nas tro cam “to ra” de ma dei ra
por Co ca-Co la e cer ve ja. A de cla ra ção foi fei ta em li ve,
on tem, ao la do do de le ga do Ale xan dre Sa rai va, su pe rin- 
ten den te da Po lí cia Fe de ral no Ama zo nas. “A Amazô nia
é uma imen si dão (…). En tão, não é fá cil vo cê to mar con- 
ta de tu do aqui lo. Ago ra, as crí ti cas são po ten ci a li za das.
Exis te o des ma ta men to ile gal? Exis te. Eu acho que exis- 
tem al guns lo cais, on de o ín dio, por exem plo, tro ca uma
to ra com uma Co ca-Co la ou com uma cer ve ja”, dis se.

Bol so na ro não cum priu, po rém, a pro mes sa de di vul- 
gar a lis ta dos paí ses que, con for me acu sou, com pram
ma dei ra ile gal do Bra sil. Ele dis se que “não acu sa ria ne- 
nhum país de co me ter cri me ou ser co ni ven te de um cri- 
me, mas em pre sas que po de ri am es tar nos aju dan do a
com ba ter es se ilí ci to”.

São Luís, sábado e domingo 21 e 22 de novembro

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


oimparcial.com.br POLÍTICA George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com 3

Em pre go, ren da e apoi os

Duarte assina acordo
para a população preta
N

es ta sex ta-fei ra (20), Dia da 
Cons ci ên cia Ne gra, o can di- 
da to a pre fei to de São Luís 
Du ar te (Re pu bli ca nos) as si- 

nou car ta-com pro mis so com mais de 
30 pro pos tas pa ra a po pu la ção pre ta, 
fo men ta do res de cul tu ra, pro fis si o- 
nais da psi co lo gia, do es por te ama dor 
e mo ra do res da pe ri fe ria e de mais 
seg men tos, na área da saú de, edu ca- 
ção, de sen vol vi men to e cul tu ra.

En tre as pro pos tas es tão a cri a ção 
de um pro je to de ca pa ci ta ção pa ra 
mu lhe res pre tas, mães sol tei ras e che- 
fes de fa mí lia, a fim de sa nar a de si- 
gual da de ra ci al e de gê ne ro no mer ca- 
do de tra ba lho. Im plan tar tam bém o 
pro gra ma de Saú de In te gral da Po pu- 
la ção LGBT, res pei tan do as ne ces si da- 
des e es pe ci fi ci da des des sa co mu ni- 
da de. Além dis so, re a ti var o Cir co da 
Ci da de pa ra a área cul tu ral, vi san do a 
co mu ni da de, as sim co mo ca pa ci tar e 
re gu la ri zar o pro fis si o nal guia in tér- 
pre te de Li bras.

“Es se do cu men to pro va que o can- 
di da to es tá dis pos to a ge ren ci ar a ci- 
da de com par ti ci pa ção con jun ta, a di- 
a lo gar e a apren der com nos sas vi vên- 
ci as. Co mo eu dis se, pa ra além do vo- 
to, só pa ra evi tar o bol so na ris mo, é 
pre ci so as se gu rar que o fu tu ro pre fei- 
to es te ja do nos so la do”, afir mou a ar- 
tis ta ma ra nhen se En me Pai xão.

Ou tras ini ci a ti vas se rão a cri a ção 
de es pa ços de eco no mia cri a ti va com 
o ob je ti vo de mo vi men tar a pro du ção 
ar tís ti ca, cul tu ral, econô mi ca por 
meio dos ne gó ci os e ge rar ren da pa ra 
em pre en de do res das co mu ni da des 
ne gras; cri a ção de es pa ços de diá lo go 
e re fle xões so bre a iden ti da de ne gra; 
dar vi si bi li da de à po pu la ção ne gra e 
fo men tar o em pre en de do ris mo ne gro 
no Bra sil; am pli a ção da Fei ra Afro-Lu- 
do vi cen se; for ma ção e qua li fi ca ção 
pro fis si o nal pa ra em pre en de do res 
ne gros; fa ci li ta ção da aqui si ção e 
aces so às obras de his tó ria e li te ra tu ra 
afri ca nas e afro-bra si lei ras aos alu nos

Com pro mis so

Ho me na gem ao mo vi men to ne gro

ANTES DO ISOLAMENTO, DUARTE JÚNIOR VINHA ASSUMINDO DIVERSOS COMPROMISSOS

da re de pú bli ca mu ni ci pal.
“Afir mar es te com pro mis so é dar 

pros se gui men to às ações que já ve- 
nho re a li zan do, bem co mo re for çar a 
lu ta por uma so ci e da de igua li tá ria em 
di rei tos, pro mo ven do em pre en de do- 
ris mo, cul tu ra, edu ca ção e saú de pa ra 
to dos”, des ta cou Du ar te.

No úl ti mo dia 11 de no vem bro, o 
can di da to a pre fei to de São Luís Du ar- 
te (Re pu bli ca nos) as si nou car ta de 
com pro mis so em de fe sa da igual da de 
ra ci al e no com ba te ao ra cis mo. O 
com pro mis so foi lan ça do pe lo Ob ser- 
va tó rio das Co tas Ra ci ais, man ti do 
pe la De fen so ria Pú bli ca da União 
(De fen sor Re gi o nal de Di rei tos Hu- 
ma nos), De fen so ria Pú bli ca do Es ta- 
do do Ma ra nhão (Nú cleo de Di rei tos 
Hu ma nos) e Or dem dos Ad vo ga dos 
do Bra sil, Sec ci o nal Ma ra nhão (Co- 
mis são Na ci o nal da Ver da de So bre a 
Es cra vi dão Ne gra no Bra sil). A pro- 
pos ta vi sa de sen vol ver po lí ti cas de 
igual da de ra ci al na es fe ra da mu ni ci- 
pa li da de, in clu si ve por meio da cri a- 
ção de ór gão(s) es pe ci a li za do(s) na 
pau ta; com ba ter qual quer mo da li da- 
de de ra cis mo ins ti tu ci o nal en vol ven- 

do a es fe ra pú bli ca mu ni ci pal; e ga- 
ran tir, com trans pa rên cia, in cen ti vo e 
pu bli ci da de, o res pei to a po lí ti cas de 
co tas ra ci ais em con cur sos e pro ces- 
sos se le ti vos pú bli cos na se a ra mu ni- 
ci pal.

Em de zem bro de 2019, por so li ci ta- 
ção do de pu ta do es ta du al Du ar te, a 
As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão 
(Ale ma) con ce deu tí tu lo de Ci da dã 
Ma ra nhen se à pro fes so ra da Uni ver si- 
da de Fe de ral do Ma ra nhão (Uf ma), 
Ká tia Evan ge lis ta Ré gis, na tu ral de 
San to An dré (SP). A ho me na gem foi 
pe lo pi o nei ris mo do tra ba lho da edu- 
ca do ra no es ta do, em prol do mo vi- 
men to ne gro. 

“É uma jus ta ho me na gem, nes se 
mo men to que se faz ne ces sá rio re a fir-
mar as ga ran ti as so ci ais e os di rei tos 
fun da men tais que es tão pre vis tos na 
Cons ti tui ção Fe de ral. A pro fes so ra 
Ká tia de sem pe nha há mais de dez 
anos um ex ce len te tra ba lho na Uf ma, 
ga ran tin do o em po de ra men to, os di- 
rei tos das pes so as ne gras e a pre ser va-
ção das cul tu ras afri ca nas, mui to im-
por tan te pa ra nos so es ta do”, dis se 
Du ar te há qua se um ano du ran te ses- 
são so le ne.

Braide destaca plano de ação na Saúde
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O can di da to a pre fei to de São Luís,
Edu ar do Brai de (Po de mos), anun ci ou
que já tem um pla no de ação pa ra os
pri mei ros 100 di as de go ver no, prin ci- 
pal men te pa ra a área da saú de.

“Nós va mos fa zer com que a es tru- 
tu ra de saú de que já exis te na Pre fei tu- 
ra de São Luís co me ce a fun ci o nar
bem, a par tir dos pri mei ros di as de
go ver no”, afir mou o can di da to, so bre
me di das ime di a tas no se tor da saú de.

Edu ar do Brai de as si na lou que São
Luís tem 50 Uni da des Bá si cas de Saú- 
de, mas que al gu mas es tão fe cha das,
ci tan do co mo exem plo a UBS da Vi la
No va Re pú bli ca, e dis se que es sa re a li- 
da de vai mu dar a par tir de ja nei ro do
ano que vem. As se gu rou ain da que vai
cri ar as Clí ni cas da Fa mí lia, es pa ços
on de o ci da dão se con sul ta rá com um
mé di co e tam bém te rá aces so a exa- 
mes co mo raio-x, ul tras som, ele tro- 
car di o gra ma e exa mes de la bo ra tó rio.

“Nós te mos co mo equi par e co lo car
pra fun ci o nar me lhor as nos sas uni- 
da des de saú de, on de tem o pri mei ro
aten di men to, que é na co mu ni da de,
na Aten ção Bá si ca. Va mos cri ar as Clí- 
ni cas da Fa mí lia, que ser vi rão tan to
pa ra o com ba te à pan de mia co mo pa- 

ra aten der os de mais pro ble mas de
saú de”, de cla rou o can di da to.

Brai de as si na lou que os ca sos que
não pu de rem ser re sol vi dos nas Clí ni- 
cas da Fa mí lia se rão en ca mi nha dos
aos Cen tros de Es pe ci a li da des Mé di- 
cas, vol ta dos ao aten di men to de pes- 
so as com do en ças crô ni cas, co mo di- 
a be tes e hi per ten são.

Ele as se gu rou, ain da, que vai ze rar
a fi la pa ra con sul tas e exa mes em São
Luís. “O meu com pro mis so com vo cê
é aca bar com es sa hu mi lha ção que é a
Cen tral de Mar ca ção de Con sul tas. E é
is so que nós va mos fa zer a par tir do
ano que vem”, afir mou.

Ou tro com pro mis so as su mi do por
Brai de, a par tir de ja nei ro do ano que
vem, é a re a ber tu ra das Ma ter ni da des
Na zi ra As sub (na Es ti va) e Ma ria do
Am pa ro (no Anil). “Dá pa ra fa zer, e dá
pa ra fa zer rá pi do, pa ra me lho rar a
saú de em São Luís”, dis se.

Na en tre vis ta, Brai de tam bém fo- 
cou em pro pos tas pa ra áre as co mo
em pre go e ren da. “A Pre fei tu ra de ve li- 
de rar o pro ces so de ca pa ci ta ção da
mão de obra. Va mos fa zer par ce ria

com Se si, Se nai, Se brae, If ma, com
uni ver si da des, pa ra ca pa ci tar e qua li-
fi car a nos sa mão de obra, pa ra que os
em pre gos que se jam ge ra dos aqui, a
par tir do ano que vem, fi quem aqui”,
afir mou, des ta can do que tam bém de- 
sen vol ve rá um ca len dá rio cul tu ral
anu al pa ra fo men tar a ge ra ção de tra- 
ba lho no se tor.

Edu ar do Brai de res sal tou os apoi os
re ce bi dos nos úl ti mos di as, ca so dos
de pu ta dos es ta du ais Ne to Evan ge lis ta
(DEM), Yglésio Moysés (Pros), que
dis pu ta ram as elei ções em São Luís;
de Glal bert Cu trim (PDT), Ro ber to
Cos ta (MDB), Car li nhos Flo rên cio
(PC doB), Ci ro Ne to (Pro gres sis ta) e
Fer nan do Pes soa (So li da ri e da de); do
ex-juiz Car los Ma dei ra (So li da ri e da- 
de), que tam bém foi can di da to a pre- 
fei to em São Luís; dos ve re a do res Os- 
mar Fi lho (pre si den te da Câ ma ra de
São Luís e do di re tó rio mu ni ci pal do
PDT) e Ri car do Di niz (DEM); da ve re- 
a do ra elei ta Sil va na Noely (PTB), além
de di ver sas li de ran ças.

“Es ses apoi os são fun da men tais
pa ra a nos sa vi tó ria, a vi tó ria do po vo
de São Luís. Por is so, no dia 29 o vo to é
19. Va mos à vi tó ria”, con cla mou.
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Ins pi ra ção

Di fí cil re ver são

Fez bo ni to

‘Mi le na, me aju da!’

Cor re ção

O sa co de be bê

Cons ci ên cia ne gra e
in cons ci ên cia bran ca

A ima gem gra va da em ce lu lar so bre o es pan ca men to
até a mor te do ne gro João Al ber to Sil vei ra Frei tas na por- 
ta de uma lo ja do Car re four em Por to Ale gre tam bém vai
fi car gra va da na re ti na dos bra si lei ros de qual quer cor.
Da pá tria kaf ki a na on de Kaf ka es tá pre sen te a ca da dia,
em qual quer pon to do Bra sil, ne gro ou ne gra são hu mi- 
lha dos, sa ca ne a dos, vi o len ta dos, es tu pra da, as sas si na- 
da, pre so“por en ga no”, por bran cos ou por ou tros pre tos
da mes ma fai xa so ci al.

On tem, foi o dia da Cons ci ên cia Ne gra. O pre si den te
da Re pú bli ca, Jair Bol so na ro sol tou um twit ter lo go ce do
com um in tri gan te “Bom dia Pe lé!”. Nem uma pa la vra
so bre o as sas si na to mais ex plo si vo nas mí di as em ge ral,
fa lan do da in dig na ção so bre as ima gens cho can tes, re- 
pug nan tes e re vol tan tes do mas sa cre do ne gro João Al- 
ber to. Igual a in con tá veis bru ta li da des pra ti ca dos em
ra zão da cor da pe le de bra si lei ros, di tos “li ber tos” des de
o dis tan te ano de 1888, por uma pe na da da úl ti ma prin- 
ce sa do Bra sil.

Foi uma bru ta li da de de cor po pre sen te por uma se gu- 
ran ça e um po li ci al “tem po rá rio”, fi gu ra des co nhe ci da
nas leis tra ba lhis tas e do ser vi ço pú bli co, mas cons tan te
no Rio Gran de do Sul, cu jo go ver na dor tu ca no, Edu ar do
Lei te se dis se in dig na do “pe lo ex ces so de vi o lên cia” que
le vou à mor te de um ci da dão ne gro.Já o vi ce-pre si den te
Ha mil ton Mou rão, na au sên cia de qual quer po si ção do
ti tu lar do car go, ar ris cou de cla rar o que po de ria fa cil- 
men te ser atri buí da ao man da tá rio do Bra sil. “Pa ra mim,
não exis te ra cis mo no Bra sil”.

Não é o que diz o Ins ti tu to Luís Ga ma — or ga ni za ção
não go ver na men tal que lu ta pe la ga ran tia dos di rei tos
da po pu la ção ne gra no país. “É la men tá vel que, no dia
em que o Bra sil se de di ca às re fle xões so bre a te má ti ca
ra ci al, a prin ci pal no tí cia se ja a de mais um ho mem ne- 
gro bru tal men te as sas si na do”. Já o ex-pre si den te Lu la
dis se que in fe liz men te no Bra sil “a vi o lên cia tem cor”. E
o que pen sa o se na dor gaú cho do PT, Pau lo Paim, pre si- 
den te da Co mis são de Di rei tos Hu ma nos, uma voz res- 
pei ta da no Bra sil? “Não pou pa rei es for ço pa ra ver es sa
bar ba ri da de pu ni da com ri gor”, avi sou.

“Um pre so fi cou sur pre so em Pe drei ras na mi nha pre- 
sen ça, por ser um juiz ne gro”. Re la to do juiz Mar co Adri- 
a no Ra mos Fon se ca, um exem plo de su pe ra ção das
fron tei ras da dis cri mi na ção ra ci al, atu an do co mo ci da- 
dão pa ra ins pi rar jo vens po bres a con quis ta rem seus so- 
nhos.

O pro ces so con tra a can di da tu ra do mé di co Jú lio Ma- 
tos, pre fei to elei to de São Jo sé de Ri ba mar es tá no TSE
em grau de re cur so con tra a de ci são do TJ-MA, que o
tor nou ele gí vel. Mas ad vo ga dos es pe ci a li za dos ga ran- 
tem que não é fá cil mu dar aque le re sul ta do das ur nas.

Ain da na Ilha Upa on-Açu, a pre fei ta de Pa ço do Lu mi- 
ar, Pau la Aze ve do, re e lei ta pe lo PC doB, fez uma his tó ria
e tan to. As su miu co mo vi ce de Do min gos Du tra, de pois
do AVC agu do que o ti rou da pre fei tu ra, sem re tor no.
Pau la fez uma ges tão ca pri cha da e ga nhou o no vo man- 
da to.

De Mi le na Bor ges, es po sa do ne gro João Al ber to, bar- 
ba ri za do na sua fren te, em Por to Ale gre, re la tan do o de- 
ses pe ro do ma ri do, apa nhan do no chão. Ele ten tou im- 
pe dir e foi em pur ra da.

Pa re ce ab sur do, mas a po lí ti ca é in crí vel! A elei- 
ção de 2º tur no em São Luís com ape nas os
can di da tos Edu ar do Brai de e Du ar te Jú ni or fi- 
cou mui to mais em ba ra ço sa pa ra o en ten di- 

men to do elei tor, de quan do eram 10, os can di da tos.
Com a mis tu ra que acon te ceu en tre os con cor- 

ren tes do 2º tur no, com os que so bra ram no 1º,
dei xou pa ra o elei tor um im bró glio po lí ti co em
for ma de nó ce go. Bem di fe ren te do 1º tur no

quan do ca da um era ca da um. Ago ra, ca da um é
ca da, vá ri os.

O se na dor We ver ton Ro cha diz que es tá ali nha- 
dís si mo com Flá vio Di no, mas fi cou de fo ra da
can di da tu ra de Du ar te Ju ni or, etam bém não
abra çou a de Brai de. Sig ni fi ca que ele não quer

quei mar eta pas de seu pro je to de 2.022, ru mo ao
Pa lá cio dos Leões.

Es te Bas ti do res tem co lo ca do, por lap so, que o Dr
Amíl car, pre fei to elei to de Bar rei ri nhas pe lo PC doB é
me di co. Na ver da de, Amíl car Gon çal ves Ro chaé juiz do
tra ba lho apo sen ta do e em pre sá rio de ho te la ria em Bar- 
rei ri nhas. Mé di co é um ir mão de le.

Bem lon ge de São Luís, mas com o no me na ci o nal no
fu te bol, o te tra cam peão, Be be to, de pu ta do es ta du al no
Rio, pe lo Po de mos, gra vou ví deo em apoio a Edu ar do
Brai de. “É o pre fei to que São Luís pre ci sa”, diz ele na
men sa gem.

São Luís, sábado e domingo 21 e 22 de novembro
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OS MAR GO MES DOS SAN TOS
Juiz de Di rei to da Co mar ca da Iha de São
Luís. Mem bro das Aca de mi as Lu do vi -
cen se de Le tras; Ma ra nhen se de Le tras
Ju rí di cas e Ma ti nhen se de Ci ên ci as, Ar -
tes e Le tras. 

MAR COS PA CHE CO
Mé di co sa ni ta ris ta, se cre tá rio de Es ta do
de Po lí ti cas Pú bli cas, ba cha rel em di rei -
to, mes tre e dou tor em Po lí ti cas Pú bli -
cas e pro fes sor uni ver si tá rio.

O romatismo não tem cor

To do ro man ce de ve ria

ser be lo, to can te, úni co,

ar re ba ta dor. Es sa era a

im pres são que ti nha,

ain da em mi nha

in gê nua ado les cên cia,

de um gê ne ro li te rá rio

que, mais tar de apren di,

nem sem pre to ca o

co ra ção co mo

gos ta ría mos. 

Após lei tu ras e mais lei tu ras de re- 
no ma dos ro man cis tas, apren di que o
ou tro ra ima gi na do jar dim no qual se
apre ci a vam be las flo res, po de ria ma- 
chu car com seus in do len tes es pi nhos.

Amo res, con quis tas, ale gri as, re- 
cor da ções, sau do sis mo, dor, tris te za,
pe num bra, so fri men to, lá gri mas.
Com pre en di que ca bia den tro do ro- 
man tis mo, fos se pa ra re tra tar o ima gi- 
ná rio, com uma per so ni fi ca ção qua se
idí li ca do abs tra to; ou mes mo pa ra
nar rar a vi da tal co mo ela, com su as
vi cis si tu des de uma re a li da de nua,
crua, e im pre vi sí vel. Ao pas so que
mín gua em uma in fi ni ta aqua re la,
trans bor da de vi da no qua se va zio do
pre to e bran co.

Nes te úl ti mo com pas so se en qua- 
dra Ma ria Fir mi na dos Reis. Ma ra- 
nhen se de São Luís, nas ceu em um

con tex to de ex tre ma se gre ga ção ra ci- 
al, no pri mei ro quar to do sé cu lo XIX.
Fru to de uma re la ção nun ca de vi da- 
men te elu ci da da, foi con de na da a
car re gar o car ma de não ter o re co- 
nhe ci men to pa ter no. A mãe, di ga-se,
que a dei xou quan do ain da ti nha cin- 
co anos de ida de.

 Ór fão, pre ta, sem so bre no me, vi- 
ven do sob a égi de de uma so ci e da de
pa tri ar cal e ra cis ta, ti nha to do ce ná rio
fa vo rá vel pa ra ser, no má xi mo, mais
uma mu ca ma nar ra da nos fo lhe tins.
Mas pre fe riu ser pro ta go nis ta de sua
his to ria e, em vez de ser des cri ta, foi
ela quem es cre veu. Con se guiu ver na
sim pli ci da de a es sên cia pa ra uma vi- 
da ple na e re ple ta de sig ni fi ca dos e re- 
a li za ções.

Apro vei tou a gua ri ta de sua tia e fez
da que la aco lhi da o ca mi nha pa ra a
edu ca ção. Es tu dou, o que na épo ca já
con fi gu ra va uma ati tu de de van guar- 
da pa ra o se xo fe mi ni no, e se for mou
pa ra le ci o nar, to nan do-se tal vez a
úni ca pro fes so ra ne gra den tro da que- 
le con tex to so ci al, após ser a pri mei ra
pro fes so ra apro va da em con cur so pú- 
bli co.

So bre o fei to, re cu sou-se a ser car- 
re ga da em pa lan que pe la ca pi tal nas
cos tas de es cra vos, afir man do que
eles não eram bi chos pa ra car re gar
pes so as em seus lom bos. Sua tra je tó- 
ria lhe ga ran tiu o tí tu lo de “Mes tra Ré- 
gia”, e tam bém ino vou ao abrir a pri- 
mei ra es co la mis ta, pa ra me ni nos e
me ni nas, no po vo a do Ma ça ri co, em
Gui ma rães. Mes mo gra tui ta, a ins ti- 
tui ção de en si no não vin gou, de vi do
às crí ti cas da épo ca.

Uma ati tu de vi si o ná ria, con si de- 
ran do o al to va lor fi nan cei ro e o res tri- 
to aces so que ti nha a edu ca ção na- 
que la con jun tu ra. 

Pe lo con jun to de sua obra, pas sou a
ser cons tan te pre sen ça na im pren sa,
es cre ven do pa ra di ver sos pe rió di cos,
lo cais e na ci o nais. Além dis so, foi uma
re fe rên cia, ten do re le van te pa pel na
so ci e da de, exem plo de uma his tó ria
de di ca da a pes qui sar, edu car e en si- 
nar.

Sua nar ra ti va Úr su la, de 1859, é ti- 

do co mo o pri mei ro ro man ce de uma
mu lher ne gra na Amé ri ca La ti na,
além de ser con si de ra do o pri mei ro
ro man ce abo li ci o nis ta em lín gua por- 
tu gue sa es cri to por uma mu lher. Na
obra, de abor da gem pro fun da e re a- 
lís ti ca, o es cra vo é do no da sua his tó- 
ria, pro ta go ni zan do um pa pel nos tál- 
gi co em que re me mo ra va sua Áfri ca li-
vre.

En con trou no con to “A es cra va”, de
1887, o apoio pa ra te cer sua bre ve,
mas re a lis ta e mar can te bi bli o gra fia
ao pro por o de ba te cen tral de uma so- 
ci e da de a bei ra da abo li ção do re gi me
es cra vo cra ta.

Não foi do na de vas ta bi bli o gra fia,
pe lo con trá rio, Úr su la foi seu úni co li- 
vro. Es tu di o sos cre di tam tal fa to ao in-
ten ci o nal os tra cis mo a que ela fo ra
sub me ti da, em ra zão de sua pos tu ra
an ti es cra va gis ta pe ran te uma so ci e-
da de ei va da de pre con cei tos. Ape sar
de cer to obs cu ran tis mo, Ma ria Fir mi-
na dos Reis já ti nha ali gra va do o seu
no me na his tó ria e na li te ra tu ra.

Além dos es cri tos, pou co dei xou de
do cu men tos e re gis tros de sua tra je tó- 
ria, en quan to ou tros do cu men tos se
per de ram ao lon go do tem po. Fa le ceu
com no ven ta e cin co anos, po bre e ce- 
ga. 

Po rém, a vi são tal vez

fos se ape nas um de ta lhe

pa ra quem con se guiu

en xer gar vi da em meio à

es cu ri dão so ci al, pa ra

quem, com ma es tria,

en xer gou que o

ro man tis mo não

pos suía co res.

O que São Luís realmente precisa?

A boa po lí ti ca é a ar te-

téc ni ca-ci ên cia de

ar ti cu lar as

ne ces si da des so ci ais

com as pos si bi li da des

ins ti tu ci o nais. 

To man do es sa de fi ni ção co mo
pres su pos to, pos so di zer que o bom
po lí ti co pre ci sa in cor po rar na sua
prá ti ca co ti di a na al gu mas ca rac te rís- 
ti cas bem pre ci sas, por exem plo, pro- 

a ti vi da de e cri a ti vi da de as so ci a da a
ou sa dia e ar ro jo, pois so men te es sas
ca rac te rís ti cas pes so ais o tor nam ca- 
paz de sen tir as ne ces si da des da po- 
pu la ção e usar, de mo do oti mi za do, as
pos si bi li da des do po der pú bli co.

Des ta for ma, é ine vi tá vel con cluir
que a ci da de de São Luís só vai sair
des sa si tu a ção de ‘ma ras mo’ ins ti tu ci- 
o nal se, de fa to, for ge ri da por um
‘bom po lí ti co’, nos ter mos que pro pus
ao de fi nir a ‘boa po lí ti ca’.

 Nes se sen ti do, en tão, di an te das
du as al ter na ti vas que se apre sen tam,
é pre ci so es co lher o can di da to que é
mui to mais pro a ti vo, cri a ti vo, ab so lu- 
ta men te mo ti va do pe lo tra ba lho e por
re sul ta dos, cu ja for ma ção foi for ja da
na lu ta co ti di a na.

Um can di da to que usou des de a
sua in fân cia os ser vi ços pú bli cos e
que se des ta cou co mo agen te po lí ti co
va lo ri zan do, qua li fi can do e ga ran tin- 

do efe ti vi da de de dois ser vi ços pú bli-
cos fun da men tais – a pro te ção do
con su mi dor e a pro mo ção da ci da da- 
nia.

Ao tra ba lhar jun to com Du ar te no
go ver no, pu de per ce ber sua gran de
mo ti va ção pe la pas sa gem da ‘te o ria à
prá ti ca’. E di go is so pois, na qua li da de
de seu pro fes sor (na gra du a ção em
Di rei to e no Mes tra do em Po lí ti cas
Pú bli cas), ti ve mos bo as dis cus sões
teó ri cas, con tu do já apli ca das na sua
ex ce len te ges tão à fren te dos dois ser- 
vi ços pú bli cos já ci ta dos. Sem fa lar
que ele es tá ab so lu ta men te ali nha do
com a po lí ti ca de re no va ções e ino va- 
ções em pre en di da pe lo go ver na dor
Flá vio Di no.

Du ar te não é ‘her dei ro’ do cli en te- 
lis mo po lí ti co que mar ca a tra di ção
car to ri al da po lí ti ca ma ra nhen se. É
ino va ção! É uma apos ta na ges tão por
re sul ta dos. É dis so que São Luís pre ci- 
sa!

WEL LI TON RE SEN DE SIL VA 
Ven ce dor do Prê mio In no va re - Au di tor Fe de ral de Fi nan ças
e Con tro le - Mes tran do em De sen vol vi men to Re gi o nal -
Ins ta gram: @wel li ton.re send

Tran si ção mu ni ci pal
re pu bli ca na: si nal de
ma tu ri da de po lí ti ca

Com ex ce ção de São Luís, on de os elei to res vol ta rão
às ur nas pa ra o se gun do tur no, nos de mais mu ni cí pi os
on de não hou ve a re e lei ção do ges tor de ve ser re a li za do
o pro ces so de tran si ção mu ni ci pal. O es sen ci al é que es- 
se pro ces so ocor ra da for ma mais na tu ral pos sí vel e sem
quais quer pre juí zos à po pu la ção. O pri mei ro cui da do a
ser ob ser va do pe lo no vo pre fei to é evi tar a in ter rup ção
dos ser vi ços pú bli cos es sen ci ais à po pu la ção (edu ca ção,
saú de, lim pe za e trans por te pú bli co). Tro can do em miú- 
dos, o ci da dão não de ve (ou de ve ria) ser pe na li za do por- 
que o atu al pre fei to per deu a elei ção. Se a vo ta ção de le
não foi su fi ci en te é por que não fez jus aos com pro mis- 
sos as su mi dos com os seus elei to res. Ago ra não adi an ta
pe na li zar a po pu la ção não pa gan do for ne ce do res, ser vi- 
do res con tra ta dos e até, pas mem, le van do as to ma das
do pré dio da pre fei tu ra. Um es pe tá cu lo, no mí ni mo, ri- 
dí cu lo. En fim, a tran si ção é um pro ces so de mu dan ça
na tu ral. Vol tan do ao te ma, to da equi pe de tran si ção de- 
ve ob ser var com mui to cui da do os con tra tos que en vol- 
vem a pres ta ção de ser vi ços pú bli cos es sen ci ais, tais co- 
mo: lim pe za ur ba na, ilu mi na ção pú bli ca, for ne ci men to
de ali men ta ção es co lar, me di ca men tos e ou tros in su- 
mos es sen ci ais ao fun ci o na men to da má qui na pú bli ca.
Pen sem na “quei ma ção” que é co me çar um man da to
com a in ter rup ção dos ser vi ços de co le ta de li xo, por
exem plo.  Des se mo do, os mem bros das equi pes de
tran si ção de vem ob ser var pri mei ra men te ques tões co- 
mo vi gên cia con tra tu al e, o mais im por tan te, se os con- 
tra tos vi gen tes de áre as es sen ci ais es tão sen do pa gos re- 
gu lar men te. As sim, ca so es tes con tra tos es te jam no fi- 
nal, um dos pri mei ros atos se rá pro vi den ci ar um adi ti vo
até que se pos sa fa zer uma no va li ci ta ção pa ra a re con- 
tra ta ção des tes ser vi ços.

E pa ra es tes ca sos, a Lei de Li ci ta ções (Art. 65 da Lei
8.666/1993) as se gu ra um adi ti vo até um per cen tu al de
25% do va lor ori gi nal do con tra to. Des se mo do, a pres ta- 
ção do ser vi ço pú bli co es sen ci al à po pu la ção não so fre- 
rá des con ti nui da de, até que o re sul ta do da no va li ci ta- 
ção pos sa ser ho mo lo ga do.

Ho di er na men te, dei xar as ci da des com a apa rên cia
de “ter ra ar ra sa da” pa ra de pois emi tir um de cre to de ca- 
la mi da de pú bli ca e con tra tar tu do sem ne nhum cri té rio
e sem li ci ta ção é uma prá ti ca que a po pu la ção não acei- 
ta mais. E não se es pan tem se al guns pre fei tos ou pre fei- 
tas dei xa rem de pa gar os for ne ce do res ape nas pa ra pro- 
vo car a in ter rup ção dos ser vi ços pú bli cos es sen ci ais e,
com is so, pre ju di car a pró xi ma ad mi nis tra ção. Pa ra as- 
se gu rar is so, o go ver no es ta du al edi tou a Lei nº
10.219/2015, de 31 de mar ço de 2015, que Ins ti tui a
Tran si ção Re pu bli ca na de Go ver no, dis põe so bre a for- 
ma ção da equi pe de tran si ção, de fi ne o seu fun ci o na- 
men to e dá ou tras pro vi dên ci as.

Da mes ma for ma, que o Art. 156 da Cons ti tui ção do
Es ta do do Ma ra nhão que no pra zo de dez di as após a
pro cla ma ção do re sul ta do da elei ção mu ni ci pal pe lo
Juiz Elei to ral da res pec ti va Zo na, o Pre fei to Mu ni ci pal
de ve rá en tre gar ao su ces sor, re la tó rio da si tu a ção ad mi- 
nis tra ti va mu ni ci pal, que con te rá obri ga to ri a men te:

I – re la ção das dí vi das do Mu ni cí pio por cre dor, com
as da tas dos res pec ti vos ven ci men tos;

II – me di das ne ces sá ri as à re gu la ri za ção das con tas
mu ni ci pais jun to ao Tri bu nal de Con tas do Es ta do e da
União, re fe ren tes a pro ces sos que se en con tram pen- 
den tes, se for o ca so;

III – si tu a ção dos con tra tos com em pre sas con ces si o- 
ná ri as de ser vi ços pú bli cos;

IV – re la ção dos con tra tos pa ra exe cu ção de obras já
em an da men to ou ape nas for ma li za dos, in for man do o
que foi re a li za do e pa go, bem co mo o que há pa ra re a li- 
zar e pa gar re fe ren te aos mes mos;

V – trans fe rên ci as a se rem re ce bi das da União e do Es- 
ta do, re fe ren tes a con vê nio;

VI – re la ção dos ser vi do res mu ni ci pais efe ti vos e co- 
mis si o na dos com a res pec ti va lo ta ção e re mu ne ra ção.

Mãos à obra e su ces so no pro ces so de tran si ção!!!

São Luís, sábado e domingo 21 e 22 de novembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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HE SAÚ RÔ MU LO
Ci en tis ta po lí ti co e pro fes sor; @hsrm lo

Chaves explicativas para o 2º turno em São Luís

Um dos pro ble mas cen trais de
qual quer pro je to po lí ti co vi to ri o so,
em qual quer sis te ma de mo crá ti co
oci den tal, é o da su ces são. Pa la vra de
or dem pa ra uma pre ten sa tra ma lon- 
ge va, pe sa de lo de mui tas gló ri as he- 
gemô ni cas, a de ci são so bre quem vi rá
de pois as som bra as for ças po lí ti cas
des de mui to tem po. Lon ge da he re di- 
ta ri e da de mo nár qui ca, es co lher
quem as su me é ta re fa ár dua.

 
Há pra ti ca men te dois anos es cre vi

um tex to, lo go após a vi tó ria em pri- 
mei ro tur no de Flá vio Di no (PC doB)
so bre Ro se a na Sarney (MDB), que da li
em di an te o mai or de sa fio se ria o de
man ter co e so um gru po po lí ti co que
ti nha por ca rac te rís ti ca mar can te a
sua he te ro ge nei da de. Uma co a li zão
de go ver no com pos ta por de zes seis
par ti dos e uma gra má ti ca po lí ti ca de
tran si ção, Di no ha via em 2016 en tra- 
do de ca be ça na cam pa nha de Edi val- 
do Ho lan da Jú ni or (PDT), der ro tan do
jus ta men te o can di da to que ho je li de- 
ra as pes qui sas. Àque la épo ca já se
sus pei ta va que o po der re pu ta ci o nal
do go ver na dor se ria de ci si vo no re sul- 
ta do das ur nas.

 
O ce ná rio que te mos ho je, às vés pe- 

ras de um no vo se gun do tur no na ca- 
pi tal lu do vi cen se, é pa re ci do. Flá vio
Di no de um la do, ten tan do jun tar for- 
ças e mos trar pro ta go nis mo den tro do
seu gru po, e do ou tro Edu ar do Brai de
(PO DE) que ca pi ta li za for ças con ser- 
va do ras, re mi nis cên ci as do sar neís- 
mo na ilha, dis si dên ci as do blo co go- 
ver nis ta e um ape lo po pu lar oriun do
do re call de 2016. Brai de ten ta ser o
an ta go nis ta ao “co mu nis mo ma ra- 
nhen se” sem nun ca ter le van ta do ex- 
pli ci ta men te es ta ban dei ra. Ten ta
cap tu rar o elei tor con ser va dor bol so- 

na ris ta sem pro nun ci ar o no me do
pre si den te da re pú bli ca em voz al ta,
ten ta em pla car a pre fei tu ra sen do
opo si ção ao go ver no es ta du al, mas
com o apoio de mem bros da ba se do
go ver no. A vi da do ci en tis ta po lí ti co
no Bra sil não é fá cil, ain da mais por
es tas ban das.

 
Por ou tro la do te mos Du ar te Jr. (Re- 

pu bli ca nos) que até o ano pas sa do era
fi li a do ao par ti do do go ver na dor, e
ban cou a pró pria can di da tu ra, cos tu- 
ran do apoi os só li dos e fi nan ci a men to
que o vi a bi li zas sem co mo um dos pre- 
fei tu rá veis com fô le go, fa to que se de- 
mons trou no pri mei ro tur no. Car re ga
uma at mos fe ra per so na lis ta e nar cí si- 
ca, atri bu tos com ple ta men te opos tos
ao atu al pre fei to. Du ar te traz con si go
uma pro pos ta de que é pos sí vel fa zer
po lí ti ca sem mi li tân cia par ti dá ria,
com bons re sul ta dos e efi ci ên cia.
Cons truiu uma ima gem de que a ges- 
tão pú bli ca é des vin cu la da da ar ti cu- 
la ção po lí ti ca e que sua ori gem fo ra do
es ta blish ment o co lo cam co mo di fe- 
ren te da clas se po lí ti ca vi gen te. Quer
con cor de mos ou não, é uma es tra té- 
gia que fun ci o nou em di ver sos mo- 
men tos e ge ra res so nân cia em um
elei to ra do in sa tis fei to com as ins ti tui- 
ções re pre sen ta ti vas.

 
Ain da as sim, é pos sí vel pon de rar

que o pri mei ro tur no das elei ções em
2020 mos trou que o dis cur so mais ex- 
tre mis ta per deu fô le go e o as sim cha- 
ma do “cen trão” ga nhou ter re no na
pre fe rên cia dos elei to res. Op ções
mais só bri as, can di da tos com man da- 
tos de ou tro ra pre va le ce ram so bre os
neó fi tos da po lí ti ca e tam bém so bre
os de fen so res da an ti po lí ti ca.

 
Vol tan do pa ra São Luís, o dis cur so

do blo co go ver nis ta que apoia Du ar te
Jr in sis te em clas si fi car Brai de co mo
can di da to bol so na ris ta. O re cen te

apoio de Sil vio Antô nio (PRTB), ex- 
pres sa men te de fen sor de to da a car ti- 
lha de in sa ni da des do pre si den te da
re pú bli ca, ra ti fi ca es te ró tu lo. Em bo ra
es sa não se ja a prin ci pal ques tão em
vo ga, res pin ga em Brai de o con glo me- 
ra do do seu en tor no. A vi tó ria de Brai- 
de não é uma vi tó ria do bol so na ris mo,
ain da que o Bol so na ro se uti li ze dis so
pa ra en fra que cer Di no nos em ba tes
na ci o nais que tra va ram até aqui. Uma
vi tó ria de Du ar te sig ni fi ca a ca pa ci da- 
de de re a dap ta ção de Di no a um ce ná- 
rio ad ver so, re tar dan do em al guns
me ses a re com po si ção de for ças que
or bi tam sua su ces são em 2022.

 
En xer gar a se mân ti ca da dis pu ta

mu ni ci pal pa ra além do ce ná rio lo cal
é fun da men tal pa ra com pre en der que
o re sul ta do do se gun do tur no vai re- 
ve lar de ma nei ra in ci si va quais se rão
os pró xi mos pas sos de ca da gru po pa- 
ra 2022. Nun ca é de mais lem brar que
os três se na do res do Ma ra nhão se di- 
vi di ram nes tas elei ções. Uma ban ca- 
da que foi elei ta den tro do mes mo
guar da-chu va ho je tem di ver gên ci as
pra ti ca men te abis sais. Por ou tro la do,
uma aná li se es tá ti ca so bre as si glas
par ti dá ri as é in su fi ci en te pa ra en ten- 
der as con tra di ções que exis tem em
uma cor ri da ma jo ri tá ria. O ali nha- 
men to pon tu al de par ti dos mais à es- 
quer da ou mais à di rei ta do es pec tro
po lí ti co pre ci sa ser en ten di do a par tir
da com po si ção das li de ran ças lo cais,
dos in te res ses de ar ti cu la ção ou de- 
sar ti cu la ção que es tes ato res de se jam
pro vo car no ta bu lei ro.

São Luís é o termô me tro e o gran de
tes te pa ra a co a li zão pro pos ta por Di-
no. Um su ces so ou um fra cas so de- 
pen de da qui lo que de fi ne a sus ten ta-
ção de um pro je to vi go ro so: é a ca pa- 
ci da de de aco mo da ção de in te res ses
em tor no de um ob je ti vo que, bem ou
mal, con tem ple aque les que es tão
vin cu la dos.

A inveja no comportamento e na vida social
O ter mo in ve ja pro vém do la tim e

sig ni fi ca in vi dia, “olhar tor to, lan çar
mau-olha do so bre”, de IN, “em”, mais
VI DE RE, “olhar”. Se gun do Au ré lio,
tra ta-se de um “des gos to” pro fun do
ou pe sar pe lo bem ou pe la fe li ci da de
de ou trem. É um es ta do de es pí ri to,
um sen ti men to per ma nen te e con tí- 
nuo de de se jar, ou mes mo ser o que é
o ou tro. Ex pres sa-se nas re la ções hu- 
ma nas e sem pre foi ob je to de in te res- 
ses de fi ló so fos, psi có lo gos, psi qui a- 
tras, an tro pó lo go, es cri to res e mui tos
ou tros es tu di o sos do com por ta men to
hu ma no. Em bo ra ain da pou co co- 
nhe ci da em su as ori gens e em su as
ba ses neu ro ci en tí fi cas a in ve ja pre ci- 
sa ser mais es tu da da pa ra que pos sa- 
mos com pre en dê-la me lhor e com is- 
so aju dar mi lhões de pes so as que pa- 
de cem des se pro ble ma pe lo mun do
afo ra.

Al lan Kar dec, pseudô ni mo de
Hippolyte Le on De ni zard Ri vail (1804
– 1869), co di fi ca dor do Es pi ri tis mo.
Edu ca dor, es cri tor e tra du tor fran cês,
so bre o in ve ja e ou tros sen ti men tos
hu ma nos, di zia “O egoís mo, o or gu- 
lho, a vai da de, a am bi ção, a cu pi dez, o
ódio, a in ve ja, o ciú me, a ma le di cên- 
cia são pa ra a al ma er vas ve ne no sas
das quais é pre ci so a ca da dia ar ran car
al gu mas has tes e que têm co mo con- 
tra ve ne no: a ca ri da de e a hu mil da de”.

Pa dre Fá bio de Me lo (1971) sa cer- 
do te ca tó li co, can tor, com po si tor,
apre sen ta dor, po e ta, es cri tor e pro fes- 
sor. Es tá li ga do à Con gre ga ção dos Sa- 
cer do tes do Sa gra do Co ra ção de Je sus,
di zia “A in ve ja é um pe ca do ca pi tal
por que é pi or que a co bi ça. O in ve jo so
não de se ja o que é do ou tro, de se ja
ape nas que o ou tro não te nha o que
tem. Não se ja o que é”.

Per ce be-se, que es sen ci al men te,
tra ta-se de um sen ti men to de co bi ça,
de se jo ir re freá vel à vis ta da fe li ci da de,
da su pe ri o ri da de ou de qual quer ou- 
tro va lor do ou trem. A in ve ja, co mo
nos diz Au ré lio, tra duz “um de se jo vi- 
o len to de pos suir o bem alheio” e pro- 
vo ca nas pes so as uma tris te za pro fun- 
da ou des gos to inex pli cá vel pro ve ni- 
en te da pros pe ri da de ou for tu na
alheia. Is to é, de sen vol vem um de se jo
ex ces si vo de pos suir ex clu si va men te
o bem de ou trem.

Por tan to, uma das ba ses vi ven ci ais

da in ve ja é o de se jo vi o len to de pos- 
suir o que é do ou tro ou sê-lo. Es se de- 
se jo, às ve zes mór bi do, es tá car re ga do
de mui to ódio e fú ria, por is so mes mo
pro cu ra atin gir o ou tro pa ra se em- 
pos sar da qui lo que é o ob je to da in ve- 
ja.

Pa ra a Igre ja Ca tó li ca in ve ja é um
dos se te pe ca dos ca pi tais, além da so- 
ber ba, or gu lho, lu xú ria, gu la, pre gui- 
ça, ava re za. No cris ti a nis mo, in ve ja é
sinô ni mo de ga nân cia, ou se ja, é a
von ta de exa ge ra da de pos suir qual- 
quer coi sa. É um de se jo des con tro la- 
do, uma co bi ça de bens ma te ri ais e di- 
nhei ro. Pa ra a Igre ja, a in ve ja é con si- 
de ra da pe ca do, por que o in ve jo so “ig- 
no ra su as pró pri as bên çãos e pri o ri za
o sta tus de ou tra pes soa no lu gar do
pró prio cres ci men to es pi ri tu al. É o
de se jo exa ge ra do por pos ses, sta tus,
ha bi li da des e tu do que ou tra pes soa
tem e con se gue. O in ve jo so ig no ra tu- 
do o que é e pos sui pa ra co bi çar o que
é do pró xi mo”.

Do pon to de vis ta da saú de men tal,
con si de ra-se a in ve ja co mo um fenô- 
me no dis fun ci o nal que ocor re nos in- 
di ví du os e se ex pres sa nas re la ções
hu ma nas, es pe ci al men te quan do es- 
sa vi vên cia pro vo ca rup tu ras nas re la- 
ções so ci ais, dor e so fri men to. De tal
for ma que, de se jar ou as pi rar ao que
os ou tros têm ou são e que rer es ses
va lo res é al go nor mal e na tu ral que
po de até fa vo re cer o cres ci men to do
in di ví duo. To da via, quan do es se com- 
por ta men to é pro e mi nen te, se tor na
uma ca rac te rís ti ca mar can te da per- 
so na li da de, ao pon to de in ter fe rir ne- 
ga ti va men te nas re la ções so ci ais, ge- 
ran do dor e so fri men to, es ta mos di- 
an te de pro ble ma psi co pa to ló gi co
gra ve.

Do pon to de vis ta psi quiá tri co e
com por ta men tal, in ve jar é uma con- 
di ção que sur ge e se de sen vol ve ao
lon go do de sen vol vi men to da per so- 
na li da de, apa re ce pre co ce men te na
in fân cia e se de sen vol ve de for ma
pro gres si va ao lon go do tem po. Co mo
to dos os trans tor nos psi quiá tri cos es- 
se tam bém apre sen ta gra da ções em
seu cur so e ex pres são, va ri an do seus
ní veis de gra vi da de. Em al gu mas pes- 
so as a in ve ja é tão mar can te que pas sa
a ser uma mar ca for te do seu ca rá ter.

En tre os trans tor nos psi quiá tri cos,

os que mais apre sen tam, en tre ou tros
sin to mas, a in ve ja, é o Trans tor no de
Per so na li da de ti po Bo der li ne – TPB
que tem co mo prin ci pais ca rac te rís ti- 
cas clí ni cas: bai xa au to es ti ma, ca rên-
cia de si mes mo e dos ou tros, des con-
fi an ça pa to ló gi ca, pés si ma ima gem
de si mes mo, im pul si vi da de e des con- 
tro le agres si vo, pos ses si vi da de exa ge- 
ra da. Em ge ral, são pes so as mui to in-
se gu ras e ima tu ras, que le vam a vi da e
seus com pro mis sos com mui ta di fi- 
cul da de. Apre sen tam-se fre quen te-
men te ir ri tá veis, ex plo si vos, com os ci-
la ções fre quen tes do hu mor, im pa ci- 
en tes e agres si vos.

Ou tras con di ções psi quiá tri cas co-
mo Trans tor no de Per so na li da de Pas-
si vo-Agres si va e no Trans tor no de Per- 
so na li da de Nar ci sis ta, em por ta do res
de stress crô ni co, Trans tor nos Dis tí- 
mi cos e qua dros de de pres são crô ni ca
po dem tam bém apre sen tar en tre seus
sin to mas a in ve ja.

Por tan to não de ve mos re pu di ar ou
ex cluí-los e sim aju dá-los a su pe ra rem
seus pro ble mas. O tra ta men to mé di-
co e a psi co te ra pia cog ni ti vo-com por- 
ta men tal são bo as fer ra men tas te ra- 
pêu ti cas de aju da. Ou tros fa to res es- 
pe ci al men te de or dem psi co ló gi cas e
so ci ais que co la bo ram mui to pa ra o
sur gi men to e de sen vol vi men to da in- 
ve ja, po rém em to dos os ca sos o acon- 
se lhá vel é tra tar e ori en tar bem es sas
pes so as pa ra que des fru tem de sua
saú de men tal.

O mun do e a so ci e da de con tem po- 
râ nea in cen ti vam as pes so as a de sen-
vol ve rem es ses sen ti men tos do mo- 
men to em que há re la ções so ci ais e
cul tu rais que es ti mu lam o ego cen tris- 
mo e o egoís mo. As pes so as atu al men-
te apre sen tam mui tas di fi cul da des
em se des pren de rem de si mes mas e
se li gam mui to mal aos ou tros. A pos-
se exa cer ba da, o egoís mo des vai ra do,
a vai da de, o ciú me e a hos ti li da de são
as ba ses psi co pa to ló gi cas des ses sen- 
ti men tos de sa gre ga do res e de mui tos
ou tros trans tor nos emo ci o nais e psi- 
co ló gi cos co muns nos di as atu ais. A
in ve ja é uma con di ção ma lé fi ca á saú-
de men tal e is so as so ci a do aos que
têm ten dên cia a de sen vol ver tais vi- 
vên ci as, ce do ou tar de, aca bam apre- 
sen tan do gra ves pro ble ma psi quiá tri- 
cos e com por ta men tais.

MAR CO AU RÉ LIO LIPAY
Dou tor em ci rur gia (uro lo gia) pe la Uni ver si da de Fe de ral de
São Pau lo (UNI FESP), ti tu lar em uro lo gia pe la So ci e da de
Bra si lei ra de Uro lo gia, mem bro cor res pon den te da As so ci a -
ção Ame ri ca na e La ti no Ame ri ca na de Uro lo gia

No vem bro Azul: a
im por tân cia do
di ag nós ti co pre co ce
do cân cer de
prós ta ta

O cân cer de prós ta ta é a ne o pla sia só li da mais co- 
mum e a se gun da mai or cau sa de óbi to (on co ló gi co) no
se xo mas cu li no. É o cân cer mais in ci den te nos ho mens
(ex ce tu an do-se o cân cer de pe le não me la no ma) em to- 
das as re giões do Bra sil. Atu al men te, é fei to um di ag nós- 
ti co de cân cer de prós ta ta a ca da se te mi nu tos e re gis tra-
se um óbi to pe la do en ça a ca da 40 mi nu tos.

 Tra ba lhos ci en tí fi cos mos tram que

25% dos por ta do res de cân cer de

prós ta ta mor rem de vi do a do en ça e

20% dos pa ci en tes são

di ag nos ti ca dos em es tá gi os

avan ça dos.

Quan do os sin to mas co me çam a apa re cer, 95% dos
ca sos es tão em fa se adi an ta da. Não é pos sí vel evi tar a
do en ça, mas é pos sí vel di ag nos ti cá-la pre co ce men te e,
des se mo do, as chan ces de cu ra são su pe ri o res a 90%. Os
nú me ros apre sen ta dos jus ti fi cam a ne ces si da de de um
acom pa nha men to com o uro lo gis ta a par tir da quar ta
dé ca da de vi da.

Se gun do da dos do Ins ti tu to Na ci o nal do Cân cer (In- 
ca), es ti ma-se que ha ve rá mais de 65.840 no vos ca sos no
Bra sil, en quan to nos Es ta dos Uni dos, se gun do a So ci e- 
da de Ame ri ca na do Cân cer, a es ti ma ti va é de 191.930
no vos ca sos e 33.330 óbi tos es te ano.

É con si de ra do um cân cer da ter cei ra ida de, is to é, em
três quar tos dos ca sos no mun do, ma ni fes ta-se a par tir
dos 65 anos. O au men to da in ci dên cia no Bra sil po de ser
jus ti fi ca do pe la evo lu ção dos mé to dos di ag nós ti cos
(exa mes), pe la me lho ria na qua li da de dos sis te mas de
in for ma ção e tam bém e pe lo au men to na ex pec ta ti va de
vi da. 

O In ca e a So ci e da de Bra si lei ra de Uro lo gia (SBU) des- 
ta cam a al ta in ci dên cia do cân cer de prós ta ta e, as sim,
res sal tam a im por tân cia da con sul ta mé di ca, que tem
co mo ob je ti vo o di ag nós ti co pre co ce. Lem bra mos que,
nos es tá gi os ini ci ais, a do en ça não ma ni fes ta qual quer
si nal ou sin to ma, jus ti fi can do, as sim, uma vi si ta ao con- 
sul tó rio do uro lo gis ta, que fa rá um his tó ri co clí ni co de- 
ta lha do so ma do ao to que pros tá ti co e so li ci ta ção de ou- 
tros exa mes ne ces sá ri os, co mo o PSA (an tí ge no pros tá ti- 
co es pe cí fi co), que po dem su ge rir a sus pei ta de um cân- 
cer. A con fir ma ção do di ag nós ti co faz-se por uma bióp- 
sia de prós ta ta.

Os fa to res de ris co pa ra cân cer de prós ta ta são: ida de,
ra ça ne gra, obe si da de, há bi tos ali men ta res ri cos em
gor du ras, se den ta ris mo e fa tor fa mi li ar (quan do se tem
um pa ren te de pri mei ro grau com cân cer de prós ta ta, a
pro ba bi li da de é até du as ve zes mai or; e pa ra aque les
que tem dois pa ren tes de pri mei ro grau, es sa pro ba bi li- 
da de é até seis ve zes mai or).

A SBU re co men da que ho mens com mais de 50 anos
pro cu rem um Uro lo gis ta, pa ra uma ava li a ção in di vi du- 
a li za da. Ho mens da ra ça ne gra ou com pa ren tes de pri- 
mei ro grau com cân cer de prós ta ta de vem co me çar aos
45 anos. O ras tre a men to se rá re a li za do após am pla dis- 
cus são de ris cos e po ten ci ais be ne fí ci os, em uma de ci- 
são com par ti lha da com o pa ci en te.

Se gun do a SBU, mui tos ho mens têm “me do” do di ag- 
nós ti co de cân cer, mas os uro lo gis tas en fa ti zam que a
me di ci na tem evo luí do pa ra pro por ci o nar aos pa ci en tes
tra ta men tos me nos in va si vos e ca da vez mais efi ca zes.
No vi da des em exa mes de ima gem são in cor po ra das ao
co ti di a no, co mo a res so nân cia mag né ti ca mul ti pa ra mé- 
tri ca, que tor na mais pre ci sas as in di ca ções de bióp si as,
evi tan do pro ce di men tos des ne ces sá ri os ou o PET CT
com PS MA que po de ras tre ar do en ças me tas tá ti cas de
pe que no vo lu me em lo cais in co muns.

Des se mo do, os tra ta men tos tor nam-se in di vi du a li- 
za dos a par tir da co le ta de da dos so bre o tu mor, co mo,
por exem plo: seu vo lu me; sua ex ten são e seu grau de
agres si vi da de e exa mes de ima gem. Além de con si de rar,
tam bém, a ida de e a pers pec ti va de vi da do pa ci en te, do- 
en ças as so ci a das, va lor do PSA e To que Re tal, no mo- 
men to do di ag nós ti co. Des se mo do, evi tam-se tra ta- 
men tos agres si vos e des ne ces sá ri os pa ra do en ças de
bai xo ris co de pro gres são.

To dos os ho mens de vem ser es cla re ci dos so bre o cân- 
cer da prós ta ta e su as im pli ca ções. Ja mais po de mos dei- 
xar de di ag nos ti cá-lo em ho mens sau dá veis e, as sim,
dis cu tir a me lhor op ção te ra pêu ti ca. Dei xar o cân cer se
ma ni fes tar es pon ta ne a men te é um gran de ris co e cau sa
so fri men to pa ra o pa ci en te e sua fa mí lia, con si de ran do
a evo lu ção e po ten ci al agres si vi da de des se tu mor.

São Luís, sábado e domingo 21 e 22 de novembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA informa, abaixo, as condições 
de Balneabilidade das praias de parte da Região Metropolitana de São Luís, resultante dos laudos 
laboratoriais emitidos pelo Laboratório de Análises Ambientais – LAA, desta Secretaria.
O presente laudo refere-se à ação de monitoramento realizada no período de 21/10/2020 a 16/11/2020, 
integrando a série de acompanhamento semanal das condições de balneabilidade das praias da Ilha do 
Maranhão.
Para o presente laudo, foram coletadas e analisadas amostras de água de 22 (vinte e dois) pontos 
distribuídos nas praias de São Luís e trechos de São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. O 
monitoramento obedece aos padrões estabelecidos na Resolução CONAMA nº 274/2000.
Os resultados qualitativos resultantes dessa etapa do monitoramento são os seguintes:

SÃO LUÍS (MA), 19 DE NOVEMBRO DE 2020.
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA

AV. DOS HOLANDESES, N° 04, QUADRA 06, ED. MANHATTAN, CALHAU.
SÃO LUÍS – MA CEP 65.071-38

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
NOTA TÉCNICA SOBRE MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES

DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS

PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA CONDIÇÃO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22
02º27’00.4”S

44º09’47.20”O

02º30’01.08”S
44º19’11.3”O

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O

02º29’12.50”S
44º17’05.60”O

02º29’11.40”S
44º16’32.20”O

02º28’59.90”S
44º16’01.90”O

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O

02º28’46.20”S
44º14’19.0”O
02º38’29.0”S

44º13’33.60”O

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O

02º28’13.40”S
44º12’41.80”O

02º28’05.20”S
44º12’22.70”O

02º27’50.80”S
44º11’55.0”O

02º27’47.90”S
44º11’29.0”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’22.70”S
44º10’22.20”O

Praia Ponta do
Farol - São Luís

Praia de
São Marcos

São Luís

Praia da
Ponta D’ Areia

São Luís

Praia do Calhau
São Luís

Praia do
Olho d’Água

São Luís

Praia do Meio
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Raposa

Praia do Mangue
Seco - Raposa

Em frente à Bibliot. do Caranguejo próx.
às Barracas da Val e do Sr. Pedro

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

Em frente à rampa de acesso a
praia, lado direito do Praia Mar Hotel

Em frente ao Centro de Atendimento
ao Banhista na Praça do Sol

Em frente ao Farol e
Forte de São Marcos

Em frente à Praça do Pescador,
próximo à Barraca do Chef

Em frente ao Posto Guarda
Vidas - Bombeiros

Em frente ao prédio
verde com o heliporto

Em frente à banca de jornal da
pç. de alimentação da Litorânea

Em frente à Estação Elevatória
de Esgoto 2.2 (E.E.E 2.2) da

CAEMA e Círculo Militar

Em frente à descida da Rua Altamira,
proximidades da Pousada Vela Mar

Em frente à descida da Avenida
Copacabana e Pousada Suíça

Em frente à descida da rua São
Geraldo

À direita da Elevatória Iemanjá II

Em frente à casa com pirâmides
no teto, antes da falésia

Próximo ao Kacthus Bar e
Restaurante

Lado esquerdo da Av. Ponta Grossa
que dá acesso a praia, próx. ao Bar

e Restaurante Capiau 2

Em frente à rampa principal
de acesso a praia

Em frente ao Bar da Atalaia 

Lado direito do Rio Urucutiua, em
frente ao Bar e Restaurante Rainha

Em frente ao Las Vegas Bar
e Restaurante 

Última barraca antes da foz do igarapé
do Mangue Seco/Olho de Porco

A Universidade Estadual do Maranhão torna público para conhecimento dos interessados que se encontra 

afixado nos quadros de avisos da Reitoria e do Centro de Educação, Ciências Exatas e Naturais - 

CECEN/Departamento de Química o Edital nº 08/2020- GR/UEMA, de 19 de novembro de 2020, 

referente às datas para a realização do Concurso Público para provimento de Cargo da Carreira do 

Magistério Superior, objeto dos Editais nº 214/2010- PROG/UEMA, 01/2020-GR/UEMA e Edital de 

Retificação nº 01/2020- GR/UEMA e da Decisão Judicial nº 20470-16.2011.8.10.0001 20113/2011), a fim 

de atender ao Centro de Educação, Ciências Exatas e Naturais - CECEN/Departamento de Química, que 

foi suspenso pelo Edital nº 02/2020-GR/UEMA, visando atender às recomendações da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e das autoridades constituídas no nosso Estado e no país, conforme o Decreto 

nº 35.662, de 11 de março de 2020, do Governo do Estado do Maranhão e a Portaria Normativa nº 

36/2020-GR/UEMA, de 16 de março de 2020, a fim de evitar situações de contato, deslocamento e 

aglomeração, bem como o Decreto nº 35.831, de 20 de maio de 2020, do Governo do Estado do 

Maranhão.

São Luís - MA, 19 de novembro de 2020

Prof. Dr. Gustavo Pereira da Costa

Reitor

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

AVISO DE EDITAL Nº 07/2020-GR/UEMA

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP torna público aos 

interessados que realizará licitação, na modalidade Concorrência, tipo Maior Oferta, no dia 05/01/2021, 

às 9h, hora local, no auditório da EMAP, localizado no Prédio Sede da EMAP, situado na Av. dos 

Portugueses, s/n, CEP: 65.085-370, Porto do Itaqui, São Luís-MA, para cessão de uso oneroso de 01 

(uma) sala no Terminal do Cujupe, em Alcântara – MA, a ser explorada livremente, exceto venda de 

produtos alimentícios, com valor mínimo mensal a ser pago pela contratada pela cessão onerosa do 

objeto desta R$ 552,52 (quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) e R$ 

33.151,20 (trinta e três mil, cento e cinquenta e um reais e vinte centavos) para o período de 60 

(sessenta) meses, de acordo com o constante no Processo Administrativo nº 1561/2020–EMAP, de 

16/10/2020 e especificações do Edital e seus Anexos e em conformidade com a Lei Federal nº 

12.815/2013, Decreto Federal nº 8.033/2013, Resolução 2240/2011 – ANTAQ, Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, e suas alterações, aplicando-se também os procedimentos determinados pela Lei 

Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147 de 07 de agosto 

de 2014, na forma estabelecida na Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015. O Edital e seus 

anexos estão à disposição dos interessados, no site www.emap.ma.gov.br, nos links 

transparência/compras. Esclarecimentos e informações adicionais serão prestados aos interessados no 

site www.emap.ma.gov.br, no link transparência/licitações, e/ou notificação direta através de carta ou 

e-mail. Telefones: (98) 3216-6531 / 3216-6532 / 3216-6533 / 3216-6518.

São Luís – MA, 20 de novembro de 2020

Flávia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho

Gerente de Compras e Contratos da EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 003/2020-EMAP

UNIÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOSSA SENHORA  DE FÁTIMA

Fundado em 05 de julho de 1962
Reconhecida de utilidade pública pela Lei Municipal 1.458, publicado 

no diário oficial de 19 de agosto de 1964, Lei Estadual 5.523, Publicado 
no Diário Oficial de 19 de dezembro de 1964. Registrado no cartório 

Especial de Títulos e documentos 22.110 e 22.112
CNPJ06.067.777000182

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO TRIÊNIO DE 2020/2023

O Presidente da União dos moradores do Bairro Nossa Senhora de 
Fátima, no uso das suas atribuições que lhe confere o art. 32 do Estatuto 
da Entidade, convoca todos os associados habilitados para eleição do 
triênio de 2020 á 2023 que se realizará no dia 20 de Dezembro  do 
corrente ano, das 09:00 hrs ás 17:00hrs na sede própria, Rua da União 
n°115 Bairro de Fátima.

São Luís 20 de Novembro de 2020
Valter de Jesus Alves

Presidente

Lei que garante a Ampliação de Jornada é fruto 
da luta do Sindeducação em defesa dos professores
A Lei 6862 altera os artigos 41 e 42 do Plano de Carreiras – PCCV. Pelo novo texto, os professores que já estão na Rede e 
optarem por ampliar a jornada será feita através de processo de convocação por edital publicado pela SEMED

EDUCAÇÃO

O 
Projeto de Lei n.º 147/2020, que altera o 
Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos 
– PCCV do Magistério Municipal, para am-
pliação de jornada dos professores da Rede 

que possuem dois vínculos no município, foi finalmente 
promulgado pelo presidente da Câmara Municipal, ve-
reador Osmar Filho. O projeto, agora Lei Municipal n.º 
6862/2020, é fruto de uma árdua luta travada pela Dire-
ção do Sindeducação desde 2019, quando as notificações 
do Tribunal de Contas do Estado – TCE começaram a ser 
feitas aos professores da Capital. A Lei foi publicada no 
Diário Oficial do Município do último dia 13.

Ao longo de todo esse período a Diretoria do Sindedu-
cação esteve mobilizada na defesa dos professores, reali-
zando as defesas dos professores notificados junto TCE, 
com a divulgação de perguntas e respostas destinadas a 
orientar os educadores, ou mesmo com a realização de um 
debate sobre Jornada de Trabalho e Acúmulo de Cargos 
Públicos, realizado na UEMA no dia 2 de julho de 2019.

A partir dessa luta o Sindeducação mobilizou forças 
junto aos vereadores,  – mesmo diante do boicote da Se-
cretaria de Educação – SEMED na gestão do ex-titular 
Moacir Feitosa, – para defender a ideia de uma lei que re-
solvesse o problema de milhares de professores da Rede. 
Em outros municípios, que não houve a atuação firme 
das suas entidades sindicais, da forma que ocorreu em 
São Luís, os educadores desses municípios prosseguem 
amargando prejuízos e sem perspectiva para resolução 
do problema. Pela Lei 6862, os educadores que possuem 
duas matrículas na Rede Municipal de São Luís, e que es-
tão sendo obrigados a pedir ou já pediram exoneração de 
uma delas em razão de notificação de acúmulo de cargos 
pelo TCE, poderão ampliar suas jornadas para 30 ou 40 
horas semanais. 

Segundo a professora Izabel Cristina, presidente em 
Exercício do Sindeducação, que participou da Sessão Ple-
nária da Câmara do último dia 22 de setembro, a medida 
conquistada é uma vitória importante para os professo-

res, que demonstra a importância de se ter um sindicato 
aguerrido e de luta. “São em momentos como estes que 
nós verificamos a importância de um sindicato de luta 
como o Sindeducação se tornou de 2013 para cá. O nosso 
sentimento é de dever cumprido por resolver essa ques-
tão tão sensível, que é a manutenção da renda dos edu-
cadores”, pontuou a sindicalista.

A Lei 6862 altera os artigos 41 e 42 do Plano de Carrei-
ras – PCCV. Pelo novo texto, os professores que já estão 
na Rede e optarem por ampliar a jornada, será feita atra-
vés de processo de convocação por edital publicado pela 
SEMED, onde será indicado, de forma obrigatória, o nú-
mero de vagas para docência e para suporte pedagógico.

A professora Izabel lembra que foi uma conquista, tam-
bém, fazer constar no texto da Lei 6862/2020, que a admi-
nistração pública municipal não poderá negar a amplia-
ção da jornada de trabalho ao servidor do magistério que 
a solicitar por motivo de exoneração em outro vínculo. “A 
ampliação da jornada de trabalho para 30 (trinta) horas 
semanais ou 40 (quarenta) horas semanais será concedi-
da por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, 
mediante pedido expresso do servidor interessado, desde 
que fique comprovada a efetiva exoneração em um dos 
vínculos”, frisa. Agora, o Sindeducação vai cobrar a ime-
diata publicação do Edital para ampliação dos professo-
res que estão em situação de acúmulo de cargo.

LOTAÇÃO

Caso o servidor do magistério seja lotado em mais de 
uma escola, ao pedir a ampliação da jornada de trabalho, 
poderá optar por uma das unidades de ensino, ficando 
assegurado à Secretaria Municipal de Educação o direito 
de indicar a lotação mais adequada, motivando a sua de-
cisão de forma expressa, de acordo com a conveniência 
do serviço público. É vedada a ampliação da jornada para 
o servidor do magistério que esteja à disposição de outro 
órgão ou ente público e que esteja em estágio probatório.

Entenda como serão as comemorações 
de Natal e Réveillon na Ilha de São Luís

As comemorações de Natal e Réveillon serão diferen-
tes neste ano na Ilha de São Luís por causa da pandemia 
de coronavírus. Mas não significa que não vão aconte-
cer. Grandes festejos estão descartados, mas festas priva-
das, decorações natalinas nas ruas e queima de fogos em 
pontos distintos vão acontecer.  Entenda abaixo ponto a 
ponto o que está previsto e o que não está previsto para 
as comemorações de fim de ano.

Festas privadas

Festas privadas, sejam em casa ou em estabelecimen-
tos comerciais, estão liberadas, desde que cumpram as 
regras sanitárias em vigor. Ou seja, nada muda em rela-
ção ao que já ocorre atualmente. Entre as regras, está a 
de número máximo de 150 pessoas por evento. Esse é o 
limite permitido hoje por decreto. Essa quantidade pode 
mudar até dezembro, mas por ora é o que vale. “Tudo isso 
vai se manter durante o Natal e o período de Réveillon. 
Não há previsão de proibir essas festas”, diz o secretário 
de Estado da Cultura, Anderson Lindoso. 

Decoração de Natal

O Governo do Maranhão vai fazer decorações em lo-
cais públicos, ainda a serem definidos. Mas não haverá 
concentração em nenhum local, justamente para evitar 
aglomerações. 

Shows e grandes festas

Atrações musicais ou grandes festas estão proibidas. 

“Eventos públicos feitos pelo governo estão descartados. 
Porque os nossos eventos atraem quantidade de pesso-
as bem maior do que temos como segurança para esses 
eventos. No ano passado, foram mais de 150 mil pessoas 
na região da Litorânea. E o permitido hoje é no máximo 
150 pessoas por evento”, explica o secretário Lindoso. 

Queima de fogos

Na virada do ano, haverá queima de fogos. Mas o Go-
verno do Maranhão vai distribuir esses espetáculos em 
diversos pontos da Ilha de São Luís para evitar aglome-
rações. A ideia é que as pessoas vejam a queima de fo-
gos de suas próprias residências ou das festas privadas 
em que estiverem. 
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Lu ta pe la po si ti va ção

Di fe ren ça de ge ra ções

Cons ci ên cia ra ci al

Ne gro é lin do

Consciência

Negro ou Preto?
Lideranças opinam

N
e gro dra ma, ca be lo cres po e a pe le es cu ra/A
fe ri da, a cha ga à pro cu ra da cu ra”. Es ses ver- 
sos es cri tos por Edi val do Pe rei ra Al ves, mais
co nhe ci do co mo Edi Rock, com põem a se- 

gun da es tro fe de uma das le tras mais con tun den tes e re- 
pre sen ta ti vas do rap na ci o nal. Lan ça da pe los Ra ci o nais
MC’s em 2002 no dis co Na da Co mo um Dia Após o Ou tro
Dia, a mú si ca Ne gro Dra ma, com pos ta em par ce ria com
Ma no Brown, tra ta com na tu ra li da de e re a li da de o co ti- 
di a no da po pu la ção ne gra no Bra sil.

Mas, o cer to é di zer po pu la ção ‘ne gra’ ou po pu la ção
‘pre ta’? Quem fre quen ta as re des so ci ais di gi tais de ve ter
se de pa ra do com es sa ce leu ma nos úl ti mos di as, so bre
qual se ria a for ma cor re ta de clas si fi ca ção e tra ta men to.
O Es ta do de Mi nas con ver sou com in te lec tu ais ne gros
de di fe ren tes cam pos do sa ber e pro põe no Dia da Cons- 
ci ên cia Ne gra, ce le bra do on tem, uma re fle xão so bre o
uso dos ter mos ao lon go da his tó ria.

O olhar aten to aos dois ter mos re ve la uma tra je tó ria
de lu ta do mo vi men to ne gro que foi além de po si ti var
es ses ter mos, do pon to de vis ta se mân ti co. Ela aju da a
des cor ti nar ques tões que en vol vem a po pu la ção ne gra,
por exem plo, ao pre en cher for mu lá ri os nas re des de
aten di men to à saú de no mo men to de au to de cla rar a
cor. A me di da é uma for ma de sa ber co mo de ter mi na das
do en ças im pac tam es se seg men to da po pu la ção e aju- 
dam tam bém na de fi ni ção de po lí ti cas pú bli cas.

Con ver sa mos com a es cri to ra Con cei ção Eva ris to,
que abre ca mi nhos pa ra os ne gros na li te ra tu ra. Tam- 
bém fa lou com o ci en tis ta po lí ti co Cris ti a no Ro dri gues,
pes qui sa dor do De par ta men to de Ci ên cia Po lí ti ca da
Uni ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge rais, e com a jor na lis- 
ta Ro sa ne Bor ges, pes qui sa do ra co la bo ra do ra do Cen tro
Mul ti dis ci pli nar de Pes qui sas em Cri a ções Co la bo ra ti- 
vas e Lin gua gens Di gi tais (Co la bor), da Es co la de Co mu- 
ni ca ções e Ar tes da Uni ver si da de de São Pau lo (USP).

A re por ta gem ain da fez um le van ta men to no imen so
ma nan ci al que é a mú si ca bra si lei ra pa ra en ten der co- 
mo es ses ter mos fo ram em pre ga dos ao lon go dos anos.
A ma nei ra co mo os ter mos apa re cem, qua se sem pre,
de mons tra mo men tos im por tan tes da his tó ria bra si lei- 
ra e co mo a ques tão ra ci al foi tra ta da no país. As mú si cas
são cha ves pa ra re fle xões, são fon te de cons tru ção de
iden ti da de e au to es ti ma e, mui tas ve zes, são de nún ci as.
A se mân ti ca po si ti va foi da da aos ter mos mui to em fun- 
ção da mú si ca e da li te ra tu ra.

“Sou de uma ge ra ção que as sis tiu es se es va zi a men to
ne ga ti vo da pa la vra ne gro. A pa la vra ne gro era usa da
sem pre no sen ti do pe jo ra ti vo. Quan do que ria atin gir
uma pes soa ne gra, o ter mo era usa do. Hou ve um tra ba- 
lho, uma au to no me a ção da pa la vra ne gro pa ra es va zi ar
o sen ti do ne ga ti vo des sa pa la vra. Foi cri a da uma se mân- 
ti ca de po si ti vi da de. Is so mui to por meio da li te ra tu ra”,
afir ma Con cei ção Eva ris to.

A po si ti va ção do ter mo ne gro se deu, por exem plo,
nos Ca der nos Ne gros, pu bli ca ção que abriu es pa ço pa ra
a li te ra tu ra afro-bra si lei ra des de 1978 até os di as atu ais.
“A pró pria no me a ção de Ca der nos Ne gros in di ca. Em
vá ri as cri a ções poé ti cas, o eu lí ri co se pro nun ci a va co- 
mo ne gro ou a mu sa ins pi ra do ra do po e ma era sem pre
uma mu lher, e es sa mu lher no me a da de ne gra”, diz
Con cei ção, que de fen deu em, 1997, dis ser ta ção de mes- 
tra do com o tí tu lo Li te ra tu ra ne gra: uma poé ti ca de nos- 
sa afro bra si li da de.

Con cei ção usa com mais frequên cia o ter mo ne gro,
mas lem bra que, in flu en ci a da pe las no vas ge ra ções,
pas sou tam bém a ado tar o ter mo pre to. “Pre fi ro o ter mo
ne gro. É mais en fá ti co por es se tra ba lho de cri ar um no- 
vo sen ti do, de re ba ter o sen ti do ne ga ti vo da pa la vra e se
afir mar co mo pes soa ne gra em to dos os sen ti dos”, diz.

Em Be cos da Me mó ria (Maz za Edi ções, 2006), um dos

per so na gens cri a dos por Con cei ção é Ne gro Alí rio. A pa- 
la vra es tá mui to co la da ao per so na gem. Nou tros mo- 
men tos, a es cri to ra usa a pa la vra ne gro e ne gra tan to pa- 
ra per so na gens fe mi ni nos co mo mas cu li nos. “Be cos da
Me mó ria ter mi na com a fra se: o ne gro lu zi dio. A nar ra ti- 
va se re fe re ao cor po de vó Ri ta, o ne gro lu zi dio de sua
pe le”, des ta ca Con cei ção.

Pa ra o ci en tis ta po lí ti co Cris ti a no Ro dri gues, a di fe- 
ren ça no uso dos ter mos tem a ver com ques tões ge ra ci- 
o nais. Os mo vi men tos ne gros, Mo vi men to Ne gro Uni fi- 
ca do (MNU), Ca der nos Ne gros, pas sa ram a ado tar e re a- 
fir mar o sen ti do do ter mo ne gro na dé ca da de 70 e, com
is so, in flu en ci a ram to da uma ge ra ção. As ge ra ções que
os an te ce de ram usa vam ou tras no men cla tu ras e as ge- 
ra ções con tem po râ ne as op tam pe lo ter mo pre to.

O uso po de ser tan to de um ter mo quan to ou tro. Cris- 
ti a no des ta ca que os ter mos pre to e ne gro são in ter cam- 
biá veis. “Não ve jo, do pon to de vis ta se mân ti co, ne nhu- 
ma di fe ren ça en tre um e ou tro”. Pa ra ele, o que a dis pu ta
de cer to ou er ra do so bre o uso dos ter mos re ve la é mui to
mais dis cus sões in ter nas dos mo vi men tos so ci ais e re- 
fle xo de mu dan ça ge ra ci o nal.

Cris ti a no Ro dri gues pon tua que o de ba te eclo de com
mai or for ça no Bra sil nos anos de 1970, quan do há uma
ex pres são dos mo vi men tos so ci ais, que con tri bui pa ra
cons truir uma ideia de ne gros, de uma cons ci ên cia ne- 
gra, da ne gri tu de. “Is so vai ser am pla men te di vul ga do
nos de ba tes dos mo vi men tos ne gros da épo ca e che ga à
so ci e da de”, afir ma.

O ci en tis ta po lí ti co lem bra que uma ge ra ção que to- 
mou cons ci ên cia da ques tão ra ci al, a par tir da in fluên- 
cia do MNU nos anos 1970, op ta pe la no men cla tu ra ne- 
gra. A dis cus são tam bém re ce be in fluên cia de um de ba- 
te in ter na ci o nal, o black is be au ti ful nos Es ta dos Uni dos
e a trans for ma ção da no men cla tu ra nig ger pa ra black
en tre os anos 1960 e 1980. No Bra sil, a pre fe rên cia re cai
pe la no men cla tu ra ne gro.

O pes qui sa dor des ta ca tam bém a emer gên cia da ca- 
te go ria cor nos cen sos bra si lei ros. “Por um tem po, ti ve- 
mos a ca te go ria cor de pe le es vaí da, re ti ra da dos cen sos
bra si lei ros, de pois in cluí da de for ma aber ta (as pes so as
in for ma vam a cor) e, mais tar de, in cluí da de for ma fe- 
cha da em que há du as ca te go ri as: pre tos e par dos”, diz.

As de no mi na ções de pre tos e par dos fi cam sob o
guar da-chu va da ca te go ria ne gro, de fi nin do a po pu la- 
ção ne gra. O Cen so 2010 apon tou que o to tal da po pu la- 
ção bra si lei ra é de 190.755.799. Des se to tal, 91.051.646
se au to de cla ra ram bran cos (47,73%), 82.277.333, par dos
(43,13%), 14.517.961, pre tos (7,61%), 2.084.288, ama re- 
los (1,09%) e 817.963 (0,42%), in dí ge nas, en quan to 6.608
(0,003%) não de cla ra ram cor ou ra ça. So ma dos, pre tos e
par dos re pre sen tam 50,74% da po pu la ção bra si lei ra.

Há ado ção do ter mo ne gro, por tan to, se guin do dois
ve to res: um dos mo vi men tos so ci ais, de cri ar cons ci ên- 
cia, ofe re cer no vo sen ti do pa ra ter mi no lo gia ne ga ti va e
o ou tro das pes qui sas aca dê mi cas. “Exis tem ati vis tas do
mo vi men to ne gro que vão re ve lar, du ran te o pe río do da
es cra vi dão, a re fe rên cia a pre tos e ne gros. Ne gro fu jão,
vo cê re fe ria a ne gro. Es sa po si ti va ção da ca te go ria ne gro
pa ra ati vis tas ti nha a ver com o ne gro que fo ge da po si- 
ção de ca ti vei ro e o pre to se ria ca te go ria mais de ca ti vo.
Não sei se é ver da de ou não, mas de to do jei to hou ve
uma pre fe rên cia do mo vi men to ne gro pe la ca te go ria
ne gro em de tri men to da ca te go ria pre to”, diz Cris ti a no
Ro dri gues.

O ci en tis ta po lí ti co des ta ca tam bém os es tu dos so ci o- 
ló gi cos, de es tra ti fi ca ção so ci al e de de si gual da des so ci- 
ais e ra ci ais bra si lei ras, que ado tam a ca te go ria ne gro
pe lo en ten di men to que fa ria a jun ção de dois gru pos de

cor apro xi ma dos, pes so as que se de cla ram par das e o
gru po da que las que se de cla ram pre tas.

Mu dan ça de no men cla tu ra
Es tu dos do an tro pó lo go Lí vio San so ne mos tram a

trans for ma ção da no men cla tu ra nas ge ra ções. “Uma ge- 
ra ção mais ve lha, aque la que an te ri or ao MNU, ten de a
não se re co nhe cer ne gra, mas pre ta e usar ou tras ca te- 
go ri as, co mo mo re no e ou tras no men cla tu ras pos sí veis
pa ra de sig nar pes so as não bran cas no Bra sil. A ge ra ção
mais jo vem, que te ve aces so à mo bi li za ção do mo vi- 
men to ne gro, ten de a se de cla rar ne gro.”

Na ava li a ção de Cris ti a no Ro dri gues, o de ba te nas re- 
des so ci ais é fei to por uma ge ra ção ain da mais no va do
que foi a so ci a li za da pe lo MNU. A re to ma da do ter mo
pre to tem in fluên cia do de ba te so bre o co lo ris mo, que
afir ma que o tom da pe le de ter mi na os graus do pre con- 
cei to. Quan to mais re tin ta a pe le, de mais pre con cei to a
pes soa é ví ti ma e pes so as com tons de pe les mais cla ros
te ri am mais pri vi lé gi os de pes so as com tons de pe le
mais es cu ros. “A ge ra ção mais jo vem, me nos cons ci en ti- 
za da pe la ação do mo vi men to ne gro nos anos 1970, ten- 
de a tra ba lhar com ter mi no lo gi as mais fluí das do que
das ge ra ções an te ri o res”.

A ideia do or gu lho de per ten cer à et nia ne gra foi bas- 
tan te dis se mi na da no mun do oci den tal na dé ca da de
1960, épo ca em que o pen sa men to ‘Black is Be au ti ful’
(Ne gro é Lin do) se po pu la ri zou nos Es ta dos Uni dos. O
mo vi men to ame ri ca no foi tí tu lo de uma can ção gra va da
por Elis Re gi na, uma com po si ção de Wil son Si mo nal,
em 1970 em que a ‘Pi men ti nha’ pe dia: “Eu que ro um ho- 
mem de cor. Um Deus ne gro do Con go ou da qui. Black is
be au ti ful. Ho je à noi te, aman te ne gro, eu vou en fren tar o
meu cor po no teu”. A ins pi ra ção al can çou Jor ge Ben Jor
que, em 1971, compôs Ne gro é Lin do, pa ra de cla rar o
ób vio e, pa ra do xal men te, ne ces sá rio de ser di to: “Ne gro
é amor, ne gro é ami go. Ne gro tam bém é fi lho de Deus”. E
os ma ni fes tos em for ma de can ção fo ram se mul ti pli- 
can do no re per tó rio bra si lei ro.

Em Ilê Ayê, de 1976, Gil ber to Gil mos trou a to dos o
mun do ne gro e se ne gou a ilu mi nar o ca mi nho de quem
não lhe com par ti lhas se da mes ma ma lan dra gem e fi lo- 
so fia, dis pa ran do: “Que blo co é es se? Eu que ro sa ber. É o
mun do ne gro que vi e mos mos trar pra vo cê. So mo cri- 
ou lo doi do, so mo bem le gal. Te mo ca be lo du ro, so mo
black pow. Bran co, se vo cê sou bes se o va lor que o pre to
tem, tu to ma va ba nho de pi che e fi ca va pre to tam bém.
Eu não te en si no a mi nha ma lan dra gem, nem tam pou co
mi nha fi lo so fia. Quem dá luz a ce go é ben ga la bran ca e
San ta Lu zia.”

Jor ge Ara gão, em 1991, re cha çou a ex pres são ‘pre to de
al ma bran ca’, ter mo pe jo ra ti vo mal dis far ça do de elo gio
– e, con se quen te men te to das as su as va ri a ções, co mo o
su jei to do mi nó, que é pre to, mas com pin ta de bran co.
Ara gão de nun ci ou em e en si nou em Iden ti da de a con- 
fron tar se gre ga ção nos sa de ca da dia nos ele va do res so- 
ci ais e de ser vi ço.

“Se pre to de al ma bran ca pra vo cê é o exem plo da dig- 
ni da de, não nos aju da, só nos faz so frer, nem res ga ta
nos sa iden ti da de. Ele va dor é qua se um tem plo. Exem- 
plo pra mi nar teu so no. Sai des se com pro mis so, não vai
no de ser vi ço. Se o so ci al tem do no, não vai. Quem ce de
a vez não quer vi tó ria. So mos he ran ça da me mó ria. Te- 
mos a cor da noi te. Fi lhos de to do açoi te. Fa to re al de
nos sa his tó ria.”

Em 1995, Rap pin Ho od, ain da no gru po Pos se Men te
Zu lu, compôs “Sou Ne grão”, uma de cla ra ção de amor à
ra ça, vin do a re gra vá-la mais tar de, em 2000, num du e to
com Le ci Bran dão, em que di zem: “20 de no vem bro te- 
mos que re pen sar, a li ber da de do ne gro, tan to te ve de lu- 
tar. O ne gro não é mar gi nal, não é pe ri go. Ne gro é ser hu- 
ma no, só quer ter ami go.”

São Luís, sábado e domingo 21 e 22 de novembro

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


 EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

MARCELO PIMENTA 

É mestre em Design, 
palestrante e professor 
da FGV e da Dom Cabral. 
Marcelo Pimenta é 
mestre em Planejamento 
Estratégico, palestrante 
e professor da ESPM e 
do Meu Sucesso.com.

Planejamento 2021: 
você já começou o seu?

São Luís,  Sábado  21 e 22 de novembro de 2020

Responsável Celio Sergio 
E-mail: celiosergio@hotmail.com 8EMPREENDEDORISMO

C
om as mudanças no mun-
do inteiro, empresas e negó-
cios de diferentes segmen-
tos estão sendo obrigadas a 

repensar suas estratégias para 2021. 
Afinal, um mundo guiado pela in-
certeza abre espaço para a criação 
de novas realidades e a economia 
criativa toma forma assessorada pela 
autonomia, facilidade e acesso do 
mundo digital.

Independentemente de onde esta-
mos, como trabalhamos ou vivemos, 
todos estamos diante da oportuni-
dade de adquirir novas habilidades 
como a resiliência, a capacidade em-
pática, a atenção plena, a adaptabi-
lidade e a intuição, para criar novos 
caminhos frente aos desafios. Não 
à toa, observamos o fenômeno de 
crescimento de startups, modelo de 
negócio que nasce com a sede de re-
solver problemas, muitas vezes em 
esfera mundial.

Somente entre 2018 e 2019, a As-

Mudanças no mindset empreendedor e novos modelos de negócios vão reger 2021
sociação Brasileira de Startups (Abs-
tartups) registrou um crescimento 
de 27% no número de startups no 
Brasil, o que representa 20 vezes o 
número de 2011, quando a associa-
ção foi fundada. Se já existia uma 
perspectiva de que estes números 
se tornariam mais representativos 
em 2020, esta expectativa aumen-
tou durante os meses de pandemia 
e deve caminhar junto com o tam-
bém crescente mindset empreen-
dedor, que passa a ser realidade na 
vida pessoal e profissional de todos 
nós – mesmo para aqueles que não 
atuam no próprio negócio. Além de 
novos e maiores problemas, o mun-
do ganhou pessoas com novas for-
mas de pensar e compreender o seu 
papel diante do todo, que tendem 
a buscar maior conexão entre aqui-
lo que fazem e são e a forma como 
isso reflete no mundo. Finalmente 
entendemos o poder de ação e rea-
lização que temos em nossas mãos.

Citarei como exemplo, algumas 
das principais mudanças nas dinâmi-
cas de mercado frente a pandemia de 
2020, que devem impulsionar a eco-
nomia e a forma como nós enquan-
to profissionais, marcas e consumi-
dores, atuamos dentro dela. Sendo 
assim, tambpem nos trazem indi-
cadores de como será 2021.

Ao que toca o processo de digita-
lização, mais do que a adoção irre-

versível da tecnologia, a crescente 
da digitalização acarreta uma nova 
forma de viver, consumir e enxergar o 
mundo. Estamos acelerando o aban-
dono da era industrial e analógica, 
voltada para o acúmulo de coisas e 
produtos e dando espaço definitivo 
à era da digitalização, onde a expe-
riência é o maior ativo.

Levamos para todas as nossas ati-
vidades o mindset do mundo digital, 
onde não existe limite para a imer-
são e tudo é mais simples, descom-
plexo, rápido e dinâmico.

Para as marcas, isso não significa 
que é preciso vender pela internet, 
mas sim que é essencial usar a in-
ternet para vender, incorporando a 
dinâmica de integração entre canais 
de uma jornada de consumo não-
linear e entendendo a importância 
de responder rapidamente e criati-
vamente às demandas cada vez mais 
instantâneas, personalizadas e “on 
demand” do consumidor.

Quando ao chamado “protagonis-
mo digital”, no mercado de trabalho 
já vínhamos falando sobre essa ca-
racterística: ser protagonista e agente 
das transformações. Hoje este perfil 
se faz ainda mais necessário em um 
mundo cada vez mais dinâmico. Ao 
passo que precisamos de maior au-
tonomia, proatividade e criatividade, 
também precisamos ser mais digitais, 

ou seja, buscar novas capacitações 
e tecnologias e nos familiarizar com 
o que há de novo na comunicação e 
na forma de aprender.

Mas onde o digital toca o humano?

Como bem diz a física “os opostos 
se atraem” e, portanto, quanto mais 
digitais nos tornamos, mais busca-
mos resgatar a nossa essência hu-
mana. O cenário de caos da pande-
mia acarretou forte vulnerabilidade, 
sem respostas ou soluções exatas, 
buscamos conforto um nos outros 
com alguns dos sentimentos mais 
humanos que existe dentro de nós, 
como a compaixão. Atividades que 
equilibram o corpo e a mente pas-
saram a ser mais buscados, como a 
espiritualidade e os exercícios físi-
cos. Neste caminho, a própria tec-
nologia se faz um meio através, por 
exemplo, de aplicativos voltados para 
a meditação.

No mundo dos negócios, vimos 
empresas adotando um posiciona-
mento humanizado: se relacionan-
do de forma próxima, transparente 
e receptiva.

Você já parou para pensar nisso? 
Como está seu planejamento para 
2021?

Acesse vídeos, podcasts e outros 
artigos em http://marcelo.pimen-
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Informação é da SOS Vidas, que realiza atividade neste domingo, 22, em homenagem
às vítimas de acidente de trânsito, na Avenida Litorânea

PA TRÍ CIA CU NHA

Aci den tes vi o len tos

Ho me na gem

MORTES NO TRÂNSITO

5.654 vítimas nos
últimos 4 anos

N
o Ma ra nhão, de acor do com
in for ma ções da SOS Vi das,
ba se a das nos da dos da Se- 
cre ta ria Es ta du al de Saú de

dos úl ti mos qua tro anos (2016, 2017,
2018 e 2019), 5.654 pes so as mor re ram
no trân si to, das quais 2.883 fo ram mo- 
to ci clis tas (51% do to tal de óbi tos. No
ano pas sa do fo ram  1.193 mor tes (47%
de mo to ci clis tas). Na ca pi tal fo ram 98
mor tes, de acor do com da dos da  Se- 
cre ta ria Mu ni ci pal de Saú de (SE- 
MUS).

Nes te mês de no vem bro, até ago ra
na Re gião Me tro po li ta na, de acor do
com o re la tó rio da Se cre ta ria de Es ta- 
do e Se gu ran ça Pú bli ca de Cri mes Vi- 
o len tos In ten ci o nais, fo ram 4 óbi tos
no trân si to: 3 por atro pe la men to e 1
por co li são. To dos es ses nú me ros no
es ta do re fle tem a vi o lên cia no trân si to
a que qual quer um es tá su jei to, mas
que de ve-se as su mir a res pon sa bi li- 
da de de per ce ber os ris cos e pro te ger
to das as vi das no trân si to.

As sim, o ter cei ro do min go de no- 
vem bro, ins ti tuí do pe la Or ga ni za ção
das Na ções Uni das (ONU) em 1995,
mar ca o Dia Mun di al em Me mó ria das
Ví ti mas de Aci den tes de Trân si to. 
Mais do que um dia no ca len dá rio,
tra ta-se de um mo men to pa ra uma
aná li se da quan ti da de de ví ti mas do
trân si to no mun do.

Em São Luís, des de 2011 a cam pa- 
nha SOS Vi da Pe la Paz no Trân si to tem
bus ca do mo bi li zar e cons ci en ti zar a
so ci e da de, as sim co mo aler tar as au- 
to ri da des que a vi o lên cia no trân si to é
um gra vís si mo pro ble ma hu ma no e
uma gra ve ques tão econô mi ca e de
saú de pú bli ca, no mun do, no Bra sil e
no Ma ra nhão. A ati vi da de des te ano
se rá nes te do min go, 22, e ini cia às
7h30, na Ave ni da Li to râ nea, na Pra ça
dos Pes ca do res. “A Or ga ni za ção Mun- 
di al de Saú de in for ma que a prin ci pal
cau sa de mor te, no mun do, de jo vens
de 15 a 29 anos é a vi o lên cia no trân si- 
to ga nhan do da tu ber cu lo se, da aids e
da vi o lên cia em ge ral. Ou tro da do que
jus ti fi ca a nos sa lu ta pe la paz no trân- 
si to é que 1 mi lhão e 350 mil pes so as
mor rem anu al men te no mun do ví ti- 
mas de aci den tes de trân si to e mais 50
mi lhões fi cam se que la dos. Is so equi- 
va le a uma ilha de São Luís com ple ta- 
men te de vas ta da to dos os anos e uma
Ar gen ti na lo ta da anu al men te so men- 
te com se que la dos do trân si to”, dis se
a co or de na ção da cam pa nha.

Pa ra o co or de na dor Ge ral da Cam- 
pa nha SOS Vi da, Lou ri val da Cu nha
Sou za, al gu mas ações tem sur ti do
efei to po si ti vo. Em um des ses even- 
tos, em 2013, foi en tre gue um do cu- 
men to for mal por es cri to aos ór gãos

de trân si to do es ta do so li ci tan do a
efe ti vi da de da Lei Se ca, no que diz res-
pei to a uma fis ca li za ção mais se ve ra.
“O De tran co me çou nes sa épo ca es se
tra ba lho. Po de até ser que não te nha
si do em fun ção des se do cu men to,
mas foi a par tir daí que as fis ca li za- 
ções fi ca ram mais efe ti vas pe lo De- 
tran. En tão en ten de mos que a Cam-
pa nha SOS Vi da, além de re a li zar seu
tra ba lho, es ti mu la que ou tros or ga-
nis mos da so ci e da de tam bém fa çam
al go pe lo trân si to se gu ro, que é um di- 
rei to de to dos os bra si lei ros e um de- 
ver dos ór gãos do sis te ma na ci o nal de
trân si to. É fá cil fi car co bran do, mas a
so ci e da de tam bém de ve fa zer a sua
par te”, as se gu ra Lou ri val da Cu nha.

A SOS Vi da e seus par cei ros já re a li- 
za ram cer ca de 120 ações em fai xas de
pe des tres em São Luís, com pan fle ta- 
gem e ori en ta ções. A úl ti ma foi em ou-
tu bro, na Ave ni da Jerô ni mo de Al bu- 
quer que, pró xi mo ao vi a du to da
Cohab, em São Luís. Foi em fun ção do
plei to da SOS Vi da e do Ob ser va tó rio
do Trân si to sur giu uma Fren te Par la-
men tar em De fe sa da Vi da no Trân si to
na As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra-
nhão.

Programação inicia na Praça dos Pescadores
As ho me na gens às ví ti mas co me- 

çam às 7h30 com a che ga da das ca ra- 
va nas na Pra ça dos Pes ca do res.  Em
se gui da, ha ve rá has te a men to da ban- 
dei ra bra si lei ra e exe cu ção do hi no
na ci o nal. Um ato ecu mê ni co, com
ora ções fei tas por um pa dre e um pas- 
tor acon te cem an tes pro nun ci a men to
do Pre si den te da SOS VI DA, au to ri da- 
des e par cei ros do even to. Às 9h ha ve- 
rá exi bi ção de cru zes re pre sen tan do
os 98 mor tos no trân si to em São Luís
em 2019 e sol tu ra de ba lões bran cos.
O en cer ra men to te rá uma car re a ta
com pan fle ta gem, exi bi ção de fai xas,
mo to ci cle ta da e bi ci cle ta da.

Na Re gião Me tro po li ta na de São
Luís, de acor do com a Se cre ta ria de
Es ta do e Se gu ran ça Pú bli ca, de agos to
até ago ra já fo ram 25 ví ti mas. Em
agos to fo ram 8 mor tes aci den tais de
trân si to, sen do 3 por atro pe la men to, 3
por co li sões e 2 por cho que. No mês
de se tem bro, fo ram 6 mor tes (1 co li- 
são, 3 atro pe la men tos, 1 ca po ta men to
e 1 cho que). Em ou tu bro, 7 pes so as

per de ram a vi da no trân si to (5 atro pe- 
la men tos e 2 co li sões), e nes te mês de
no vem bro, até ago ra, 4 pes so as já fo- 
ram vi ti ma das, sen do 3 por atro pe la- 
men to e 1 por co li são.

Re la ci o na do ao nú me ro de mor tes,
se gun do os ór gãos de trân si to, es tá o
ex ces so de ve lo ci da de que no ano
pas sa do foi a in fra ção mais re gis tra da
no es ta do com 90.633 no ti fi ca ções e
89.214 no ti fi ca ções na ca pi tal. Es te
ano, o ex ces so de ve lo ci da de tam bém
é cam peão de in fra ções com 86.993
no es ta do e 86.840 na ca pi tal.

Os aci den tes nas BRs que cor tam o
Ma ra nhão tam bém cha mam a aten- 
ção. Em 2019 fo ram 975 aci den tes,
com 1.074 fe ri dos  e 182 mor tos.  No
úl ti mo fe ri a do pro lon ga do com a
Ope ra ção Fi na dos, 11 pes so as mor re- 
ram e 22 fi ca ram fe ri das, em 17 aci- 
den tes que ocor re ram ape nas no pe- 
río do de 30 de ou tu bro a 2 de no vem- 
bro. “Mes mo com to do o re for ço re a li- 
za do pe los agen tes da PRF nas fis ca li- 
za ções, o fe ri a do de fi na dos foi con si- 
de ra do vi o len to nas ro do vi as fe de rais
do Ma ra nhão, on de des res pei to às

nor mas de trân si to, mau es ta do de
con ser va ção vei cu lar e fal ta de aten-
ção fo ram al gu mas das si tu a ções que
le va ram ao ele va do nú me ro de mor- 
tos”, in for mou a Su pe rin ten dên cia da
PRF no Ma ra nhão.

No Dia Mun di al em Me mó ria das
Ví ti mas de Aci den tes de Trân si to são
ho me na ge a das não só as pes so as que
mor re ram em de cor rên cia des sas fa- 
ta li da des, mas tam bém fa mi li a res,
ami gos, equi pes de emer gên cia, po li- 
ci ais, en fer mei ros e mé di cos que li- 
dam di a ri a men te com as con sequên- 
ci as trau má ti cas das mor tes e le sões
no trân si to.

Nes te ano a da ta com ple ta 25 anos.
Es se dia, tam bém, se tor nou uma fer- 
ra men ta im por tan te pa ra os go ver nos
e pa ra to dos aque les que tra ba lham
com a cau sa de mons tra rem a enor me
es ca la e im pac to das mor tes e le sões
no trân si to per mi tin do a to dos uma
mai or cons ci en ti za ção que é a ne ces-
si da de ur gen te de ações pa ra di mi- 
nuir ou con ter es sas fa ta li da des.

Pro gra ma ção
• 7h30 às 8h15 – che ga da das ca ra va nas.
• 8h30 – has te a men to da ban dei ra bra si lei ra e exe cu ção
do hi no na ci o nal.
• 8h35 – Ato ecu mê ni co, com ora ções fei tas por um pa -
dre e um Pas tor.
• 8h45 às 9h – Pro nun ci a men to do Pre si den te da SOS
VI DA e apre sen ta ção dos PAR CEI ROS
• 09h às 9h15 – Exi bi ção de cru zes re pre sen tan do os 98
mor tos no trân si to em São Luís em 2019.
• 9h15 às 10h – Car re a ta, pan fle ta gem, exi bi ção de fai -
xas alu si vas à vi o lên cia no trân si to;  e cor te jo de mo to ci -
cle tas e bi ci cle tas.

Có di go de Trân si to Bra si lei ro-CTB(Lei nº
9.503/97)

Tra gé dia no trân si to no ma ra nhão en vol -
ven do mo to ci clis tas

SOS VI DA e par cei ros
re a li zam car re a ta
cla man do pe la paz
no trân si to

A SOS VI DA pe la paz no trân si to e seus par cei ros re a li- 
za rão dia 22/11/20(do min go) uma car re a ta em ce le bra- 
ção ao Dia Mun di al em me mó ria das ví ti mas de aci den- 
tes de trân si to. O even to ocor re rá na Av. Li to râ nea, da
pra ça das es tá tu as dos pes ca do res na praia de São Mar- 
cos à pra ça de ali men ta ção no Ca lhau. Con cen tra ção: a
par tir das 7h30, ao la do da pra ça das es tá tu as dos pes ca- 
do res na praia de São Mar cos. O ob je ti vo da ação é cla- 
mar pa ra as au to ri da des pe la paz no trân si to e es ti mu lar
a so ci e da de a se en vol ver nes ta lu ta  con tra a vi o lên cia
no trân si to, que cei fa tan tas vi das e di la pi da tan tas fa mí- 
li as.

10h- En cer ra men to.
Con tran re vo ga re so lu ção que sus pen dia re no va ção

da CNH e ou tros pra zos

O Con se lho Na ci o nal de Trân si to (Con tran) de ci diu ho je
(17) re vo gar a Res.782/20 do ór gão, que in ter rom pia os
pra zos de pro ces sos e de pro ce di men tos afe tos aos ór- 
gãos e en ti da des do Sis te ma Na ci o nal de Trân si to (SNT).
En tre os ser vi ços que vol ta rão a con tar pra zos es tão: re- 
no va ção de Car tei ra Na ci o nal de Ha bi li ta ção (CNH),
trans fe rên cia de veí cu los e en vio de no ti fi ca ções de au- 
tu a ção. A no va re so lu ção se rá pu bli ca da nos pró xi mos
di as. Os no vos pra zos pas sam a vi go rar a par tir de 1º de
de zem bro. De acor do com Fre de ri co Car nei ro, que é
pre si den te do Con tran e di re tor-ge ral do De par ta men to
Na ci o nal de Trân si to (De na tran), a Re so lu ção nº 782, de
2020, trou xe me di das pa ra mi ti gar os im pac tos de cor- 
ren tes da pan de mia do no vo co ro na ví rus.

Fon te: por tal do tran si to.com.br

Art. 1º O trân si to de qual quer na tu re za nas vi as ter res- 
tres do ter ri tó rio na ci o nal, aber tas à cir cu la ção, re ge-se
por es te Có di go.

§ 1º Con si de ra-se trân si to a uti li za ção das vi as por
pes so as, veí cu los e ani mais, iso la dos ou em gru pos,
con du zi dos ou não, pa ra fins de cir cu la ção, pa ra da, es- 
ta ci o na men to e ope ra ção de car ga ou des car ga.

§ 2º O trân si to, em con di ções se gu ras, é um di rei to de
to dos e de ver dos ór gãos e en ti da des com po nen tes do
Sis te ma Na ci o nal de Trân si to, a es tes ca ben do, no âm bi- 
to das res pec ti vas com pe tên ci as, ado tar as me di das
des ti na das a as se gu rar es se di rei to.

§ 3º Os ór gãos e en ti da des com po nen tes do Sis te ma
Na ci o nal de Trân si to res pon dem, no âm bi to das res pec- 
ti vas com pe tên ci as, ob je ti va men te, por da nos cau sa dos
aos ci da dãos em vir tu de de ação, omis são ou er ro na
exe cu ção e ma nu ten ção de pro gra mas, pro je tos e ser vi- 
ços que ga ran tam o exer cí cio do di rei to do trân si to se- 
gu ro.

§ 4º (VE TA DO)
§ 5º Os ór gãos e en ti da des de trân si to per ten cen tes ao

Sis te ma Na ci o nal de Trân si to da rão pri o ri da de em su as
ações à de fe sa da vi da, ne la in cluí da a pre ser va ção da
saú de e do meio-am bi en te.

De acor do com SES-Se cre ta ria de Es ta do da Saú de, de
ja nei ro a ou tu bro de 2020 já mor re ram no trân si to no
Ma ra nhão 434 mo to ci clis tas. Fa ça a sua par te pe lo trân- 
si to se gu ro: se ja obe di en te às leis do trân si to.

Fa ce bo ok e Ins ta gram:Cam pa nha SOS VI DA Twit- 
ter:@va lo ri za ca o vi da              E-mail:va lo ri za ca o a a vi- 
da@gmail.com/Fo nes:(98)98114-3707(VI VO-Wha sapp)
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PA TRÍ CIA CU NHA

Po lí ti ca de pre ven ção e tra ta men to

Do en ça crô ni ca

Sai ba Mais

Qua tro mi tos e ver da des

Diabetes

Portador deve estar
sempre vigilante

N
un ca um pe río do foi tão im pac tan te e pre o cu- 
pan te pa ra quem é por ta dor de di a be tes, co- 
mo nes ta épo ca de pan de mia cau sa da pe la
Co vid-19. Es pe ci a lis tas di zem que quem tem

a do en ça não tem mai or ris co de se con ta mi nar pe lo co- 
ro na ví rus, mas tem mai or ris co de com pli ca ções pe la
in fec ção se os ní veis de açú car no san gue não es ti ve rem
con tro la dos. “O pa ci en te de ve in ten si fi car o seu con tro- 
le de gli ce mia. A Co vid 19 não é mais gra ve em pa ci en tes
por ta do res de di a be tes, mas sim em por ta do res de di a- 
be tes des com pen sa dos. O cui da do de ve ser in ten si fi ca- 
do em ali men ta ção, mo ni to ri za ção, uso de me di ca men- 
tos e in su li nas”, ex pli ca a MSc. Dé bo ra La go, pe di a tra,
en do cri no lo gis ta pe diá tri ca, Mes tre em Me di ci na pe la
Fa cul da de de Ci ên ci as Mé di cas da San ta Ca sa de São
Pau lo, En do cri no lo gis ta Pe diá tri ca do HU UF MA, Pro- 
fes so ra do De par ta men to de Me di ci na da Uni ver si da de
Fe de ral do Ma ra nhão.

Pa ra se ter ideia da gra vi da de da do en ça, quan do ela
não es tá con tro la da ela po de le var a óbi to, se re la ci o na- 
da com ou tras do en ças. Das mais de 4 mil ví ti mas de Co- 
vid-19 no Ma ra nhão, 1.581 ti nham a di a be tes me li tus
co mo co mor bi da de agra va da pe la do en ça, se gun do o
por tal da saú de da Se cre ta ria de Es ta do da Saú de do Ma- 
ra nhão.

De acor do com a me di ca Dé bo ra La go, du ran te a pan- 
de mia o nú me ro de ca sos de pes so as com di a be tes não
se mos trou au men ta do, o aces so aos sis te mas de saú de,
as sim co mo pa ra as de mais do en ças, fi cou pre ju di ca do.
“Is so pre ju di cou aque les que já tem o di ag nós ti co, vis to
que não con se guem aces so a sua equi pe de saú de ou
não pro cu ram por re ceio de sair de ca sa. E pre ju di cou
tam bém os no vos di ag nós ti cos por re tar dar a bus ca pe- 
las emer gên ci as e con sul tas de ro ti na”, ex pli cou.

Da dos do Pro gra ma de Edu ca ção e Con tro le do Di a- 
be tes do Es ta do, apon tam que o Ma ra nhão tem 7,6% de
sua po pu la ção com di a be tes. No mun do, 415 mi lhões de
pes so as são atin gi das, e no Bra sil, 16 mi lhões, se gun do a
Or ga ni za ção Mun di al da Saú de.

O di a be tes é uma do en ça ca rac te ri za da pe lo ex ces so
de gli co se no san gue, sur gin do quan do há re du ção ou
de fi ci ên cia na pro du ção do hormô nio in su li na pe lo
pân cre as. Se gun do es ti ma ti va da Fe de ra ção In ter na ci o- 
nal do Di a be tes em 2040 po de ha ver 642 mi lhões de di a- 
bé ti cos em to do o mun do, o que sig ni fi ca um em ca da 11
adul tos por ta do res da do en ça. “A gran de pre o cu pa ção
dos es pe ci a lis tas é o au men to no nú me ro de por ta do res
de DM (Di a be tes Me li tus) ti po 2 e tam bém DM ti po 1.
No ti po 2, es se au men to é mul ti fa to ri al. Além de en vol- 
ver his tó ria fa mi li ar, es tá mui to re la ci o na do a obe si da- 
de, ali men ta ção ruim e se den ta ris mo”, dis se a Dra. Dé- 
bo ra La go.

No iní cio da se ma na a da ta foi co me mo ra da in ter na- 
ci o nal men te (14 de no vem bro), en vol ven do cam pa nhas
de di vul ga ção e sen si bi li za ção so bre o te ma. A da ta foi
ins ti tuí da pe la Fe de ra ção In ter na ci o nal de Di a be tes
(IDF) e pe la Or ga ni za ção Mun di al da Saú de (OMS) em
1991 e con ta com o apoio da Or ga ni za ção das Na ções
Uni das (ONU), que em 2006 as si nou uma Re so lu ção re- 
co nhe cen do o di a be tes co mo uma do en ça crô ni ca e de
al to cus to mun di al.

Pa ra a Dra. De bo ra La go, ain da há mui to que ser fei to
pa ra pre ven ção, con tro le e tra ta men to da do en ça. “A fal- 
ta de in for ma ção, fal ta de in su mos pa ra mo ni to ri za ção e

os cus tos do tra ta men to são fa to res que man tém nos sa
po pu la ção com va lo res de gli ce mia den tro de uma fai xa
al ta-ruim. Mas mes mo com to das as di fi cul da des con se- 
gui mos ter um mé dia de he mo glo bi na gli ca da (nos so
pa râ me tro de con tro le) le ve men te me lhor do que a mé- 
dia na ci o nal”, dis se.

Em São Luís, foi inau gu ra do o Es pa ço do Di a bé ti co,
na Po li clí ni ca Di a man te, em alu são à da ta. No lo cal, o
pa ci en te além de ter aces so a me di ca men tos, tam bém
po de rá re a li zar a mar ca ção de con sul tas e re ce ber ori en- 
ta ções com mé di co clí ni co e cu ra ti vos.

O Es pa ço do Di a bé ti co aten de rá tan to pa ci en tes que
fa zem par te do Pro gra ma do Di a be tes da Po li clí ni ca Di- 
a man te, co mo tam bém por de man da li vre aos que apre- 
sen ta rem al gum ti po de des com pas so ou ou tras al te ra- 
ções no qua dro de saú de. Pa ra is so, se rá pos sí vel fa zer
mar ca ção de con sul tas e exa mes de mo do pre sen ci al,
com su por te em Ser vi ço So ci al e Edu ca ção Con ti nu a da
àque les que pre ci sa rem de ob ser va ção com dis pen sa- 
ção de in su li nas. Os di as e ho rá ri os de fun ci o na men to
se rão sem pre de se gun da a sex ta-fei ra, das 7h às 18 ho- 
ras. Com mé dia de 400 pa ci en tes com Di a be tes aten di- 
dos por mês, a Po li clí ni ca Di a man te já re a li zou en tre
agos to e ou tu bro des te ano, 1.280 aten di men tos es pe cí- 
fi cos pa ra por ta do res da Di a be tes, sen do 1.110 de con- 
sul tas en do cri no ló gi cas adul tas e 170 pe diá tri cas. Além
des te quan ti ta ti vo, são fei tos cer ca de 900 cu ra ti vos por
mês. Atu al men te o Pro gra ma do Di a bé ti co faz a dis pen- 
sa ção de me di ca men to a 780 pa ci en tes, en tre adul tos e
cri an ças.

O di a be tes exi ge al guns cui da dos que são pa ra o res to
da vi da, tan to pa ra o pa ci en te, quan to pa ra a fa mí lia: 
am bos pre ci sam to mar uma sé rie de de ci sões re la ci o na- 
das ao tra ta men to da do en ça, co mo me dir di a ri a men te
a gli ce mia, to mar me di ca men tos, exer ci tar-se re gu lar- 
men te e ajus tar os há bi tos ali men ta res. Exis tem dois ti- 
pos de di a be tes, o ti po 1 e o ti po 2.

O Di a be tes Ti po 1 é re sul ta do da des trui ção das cé lu- 
las be ta pan creá ti cas por um pro ces so imu no ló gi co, ou
se ja, pe la for ma ção de an ti cor pos pe lo pró prio or ga nis- 
mo con tra as cé lu las, be ta le van do a de fi ci ên cia de in su- 
li na. Ge ral men te é re pen ti no e po de in cluir sin to mas
co mo: Se de ex ces si va, rá pi da per da de pe so, fo me exa- 
ge ra da, can sa ço inex pli cá vel, mui ta von ta de de uri nar,
má ci ca tri za ção, vi são em ba ça da, fal ta de in te res se e de
con cen tra ção, vô mi tos fre quen tes e do res es to ma cais.

No Di a be tes Ti po 2 es tá in cluí da a gran de mai o ria dos
ca sos (cer ca de 90%). Nes ses pa ci en tes, a in su li na é pro- 
du zi da pe las cé lu las be ta pan creá ti cas, po rém, sua ação
es tá di fi cul ta da, ca rac te ri zan do um qua dro de re sis tên- 
cia in su lí ni ca. Is so vai le var a um au men to da pro du ção
de in su li na pa ra ten tar man ter a gli co se em ní veis nor- 
mais. Quan do is so não é mais pos sí vel, sur ge o di a be tes.
Ele se ma ni fes ta mais fre quen te men te em adul tos, mas
cri an ças tam bém po dem apre sen tar. De pen den do da
gra vi da de, ele po de ser con tro la do com ati vi da de fí si ca e
pla ne ja men to ali men tar. Em ou tros ca sos, exi ge o uso
de in su li na e/ou ou tros me di ca men tos pa ra con tro lar a
gli co se. Os sin to mas, co mo se de, au men to da diu re se,
do res nas per nas, al te ra ções vi su ais e ou tros, po dem de- 
mo rar vá ri os anos até se apre sen ta rem. Se não re co nhe- 
ci do e tra ta do a tem po, tam bém po de evo luir pa ra um
qua dro gra ve de de si dra ta ção e co ma.

A me lhor for ma de pre ven ção do di a be tes é ado tar
um es ti lo de vi da sau dá vel, com prá ti ca re gu lar de ati vi- 
da de fí si ca e ali men ta ção equi li bra da. A con sul ta mé di- 

ca é sem pre im por tan te e os exa mes de ro ti na tam bém
aju dam a iden ti fi car o sur gi men to da do en ça. Mas ca so
já te nha ad qui ri do a do en ça, sai ba que dá pa ra con vi ver,
se fi car vi gi lan te ao tra ta men to, que se rá pa ra a vi da to- 
da. Se gun do a So ci e da de Bra si lei ra de Di a be tes (SBD), a
mu dan ça do es ti lo de vi da, com ali men ta ção ade qua da,
ati vi da de fí si ca re gu lar e con se quen te per da de pe so, é
ca paz de re du zir o ris co da do en ça em cer ca de 30 a 40%.
Ter acom pa nha men to mé di co apro pri a do tam bém é
fun da men tal. “Sim, se gu ra men te dá pa ra con vi ver bem
com o di a be tes. O por ta dor de di a be tes, mes mo o do ti- 
po 1 que de pen de de in su li na, po de ter uma vi da nor mal
com qua li da de de vi da. Mas ne ces si ta ter há bi tos sau dá- 
veis e uma ro ti na bem es ta be le ci da. Des sa for ma, vi ve rá
mui tos anos sem com pli ca ções”, dis se a Dra. Dé bo ra
La go.

Pré-di a be tes não é um di ag nós ti co, mas sim um es ta- 
do de ris co au men ta do pa ra o apa re ci men to de di a be tes
ti po 2. Pes so as com ní veis de ele va dos de gli co se (açú car
no san gue), obe si da de e for te his tó ria ét ni ca ou fa mi li ar
de di a be tes po dem ser con si de ra das de ris co.

Uma pes soa é con si de ra da de al to ris co pa ra pro gres- 
são ao di a be tes quan do apre sen ta al te ra ções no me ta- 
bo lis mo da gli co se, is to é, ní veis ele va dos de gli co se de
je jum ou he mo glo bi na gli ca da, além to le rân cia di mi- 
nuí da à gli co se. Ou tros fa to res de ris co:  obe si da de, se- 
den ta ris mo e his tó ria fa mi li ar po si ti va pa ra di a be tes.

A mai o ria das pes so as em ris co de pro gres são ao di a- 
be tes se rá di a bé ti ca se não to mar os de vi dos cui da dos.
Con tu do, co mo nem to dos os fa to res de ris co são mo di- 
fi cá veis, co mo a car ga ge né ti ca e a ida de, por exem plo,
al gu mas pes so as aca ba rão di a bé ti cas mes mo to man do
os de vi dos cui da dos.

1.Mi to: Pes so as com di a be tes de vem co mer ali men- 
tos es pe ci ais pa ra di a bé ti cos.

Ver da de: Uma re fei ção sau dá vel sig ni fi ca, ge ral men- 
te, a mes ma coi sa pa ra uma pes soa com di a be tes e uma
pes soa sem di a be tes. A ali men ta ção sau dá vel é aque la
in di ca da pe la equi pe mul ti dis ci pli nar, for ma da por mé- 
di cos, nu tri ci o nis tas, edu ca do res fí si cos, psi có lo gos,
car di o lo gis tas, po dó lo gos e en fer mei ros.

2.Mi to: Pes so as com di a be tes não po dem co mer do- 
ces ou cho co la te.

Ver da de: Do ces e cho co la tes po dem ser con su mi dos
por pes so as com di a be tes, se es ti ve rem den tro de um
pla ne ja men to ali men tar com bi na do com exer cí ci os fí si- 
cos. Há al gum tem po, eles dei xa ram de ser proi bi dos. O
‘pu lo do ga to’ em re la ção aos do ces e cho co la tes é que
eles de vem ser con su mi dos em pe que nas por ções e em
oca siões es pe ci ais.

3.Mi to: Di a be tes po de ser trans mi ti do de uma pes soa
pa ra ou tra.

Ver da de: Não. Di a be tes não é con ta gi o sa. As cau sas
são ge né ti cas e, no ca so do Ti po 2, as so ci a das ao es ti lo
de vi da.

4.Mi to: Pes so as com di a be tes es tão mais pro pen sa a
ter gri pes e ou tras do en ças.

Ver da de: Não. Não há com pro va ção de que vo cê es- 
ta rá mais su jei to a gri pes e res fri a dos, mas é im por tan te
se pre ve nir. Pes so as com di a be tes são acon se lha das a
to mar va ci nas con tra a gri pe por que a vi ro se po de tor- 
nar o di a be tes mais di fí cil de con tro lar e tam bém por- 
que, nes se gru po, a gri pe po de evo luir mais fre quen te- 
men te pa ra com pli ca ções sé ri as.
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Especialista revela que quando descoberto em fase inicial e tratado de maneira
adequada, a taxa de cura do câncer de próstata é maior que 90%

PRÓSTATA

Prevenção é a melhor
forma de evitar câncer

O
“No vem bro Azul” reú ne
num só mês in for ma ções e
cam pa nhas que de vem ser
lem bra das du ran te to do o

ano so bre a cons ci en ti za ção e im por- 
tân cia do di ag nós ti co do cân cer de
prós ta ta.

Car los Edu ar do Bo na fé Oli vei ra,
mé di co uro lo gis ta, ex pli ca que o di ag- 
nós ti co tar dio da do en ça po de tor ná-
la fa tal. Quan do des co ber to na fa se
ini ci al, a chan ce de cu ra do cân cer de
prós ta ta é de pe lo me nos 90%, co mo
ex pli ca o mé di co. “Prós ta ta é uma
glân du la lo ca li za da lo go abai xo da be- 
xi ga. O cân cer de prós ta ta é uma do- 
en ça na qual há uma pro li fe ra ção atí- 
pi ca das cé lu las da prós ta ta, le van do à
for ma ção de cé lu las ma lig nas que se
mul ti pli cam de ma nei ra mui to rá pi- 
da. É o se gun do cân cer mais co mum
nos ho mens. Quan do des co ber to em
fa se ini ci al e tra ta do de ma nei ra ade- 
qua da, a ta xa de cu ra é mai or que
90%. Po rém, 25% dos pa ci en tes com
cân cer de prós ta ta mor rem de vi do às

com pli ca ções da do en ça, prin ci pal- 
men te pe la fal ta de in for ma ção e de- 
vi do ao di ag nós ti co tar dio, em fa se
mais avan ça da da do en ça”, ex pli ca o
mé di co.

En tre os exa mes pa ra de tec tar o
cân cer de prós ta ta, há o de to que re- 
tal, que ain da é al vo de pre con cei to
en tre os ho mens. No en tan to, Car los
in for ma que atu al men te o pre con cei- 
to é me nor. “Na aná li se fí si ca, o to que
aju da o uro lo gis ta a ob ser var o ta ma- 
nho da prós ta ta, a con sis tên cia e se há
nó du los, o que é su ges ti vo de cân cer.
Com in for ma ção, di vul ga ção da do- 
en ça e co nhe ci men to, o pre con cei to
com es se ti po de exa me es tá sen do re- 
du zi do. É um exa me mui to sim ples,
rá pi do e que sal va mui tas vi das”, sa li- 
en tou o es pe ci a lis ta.

Na con sul ta, o mé di co ava lia ain da
o his tó ri co dos pa ci en tes e exa mes la- 
bo ra to ri ais. “Pa ra ras tre ar o cân cer de
prós ta ta, de ve mos ava li ar a his tó ria
dos pa ci en tes, re a li zar o exa me fí si co
e so li ci tar exa mes la bo ra to ri ais e de
ima gem, quan do ne ces sá rio. Se há al- 
gum pa ren te de pri mei ro grau, co mo
ir mão ou pai, com a do en ça, a chan ce
de o pa ci en te ter o cân cer é du as ve zes
mai or. Além do to que re tal, há o exa- 
me la bo ra to ri al e o de mais fá cil aces- 
so que te mos é o exa me de ‘PSA’, que é
uma pro teí na pro du zi da pe la prós ta- 
ta, que se apre sen ta au men ta da nos
ca sos de cân cer – mas tam bém po de
in di car ou tras do en ças co mo o au- 
men to be nig no da prós ta ta, a hi per- 
pla sia pros tá ti ca be nig na, ou HPB, e
in fec ções da prós ta ta, a pros ta ti te.
Exa mes de ima gem, co mo a ul tras so- 
no gra fia da prós ta ta e a res so nân cia

mul ti pa ra mé tri ca da prós ta ta, tam- 
bém au xi li am no ras treio da do en ça.
Os exa mes de to que e PSA de vem ser
sem pre re a li za dos, pois um não ex clui
a ne ces si da de do ou tro, ou se ja, eles
são com ple men ta res. Por meio do to- 
que re tal, 20% dos cân ce res de prós ta- 
ta são di ag nos ti ca dos ape nas por
meio des se exa me, is so de fi ne a im- 
por tân cia de le. Quan do há a sus pei ta
de cân cer, de ve ser re a li za da a bióp sia
de prós ta ta, exa me que re ti ra frag-
men tos da prós ta ta e que são ana li sa- 
dos por mé di co pa to lo gis ta, pa ra de-
ter mi nar o di ag nós ti co do cân cer de
prós ta ta”, com ple tou.

Ali men ta ção sau dá vel e ati vi da de
fí si ca aju dam na pre ven ção

Pa ra pre ve nir o cân cer de prós ta ta,
o mé di co re co men da ali men ta ção
sau dá vel e ati vi da de fí si ca re gu lar,
além de evi tar a obe si da de. “Há for te
re la ção do de sen vol vi men to de cân- 
cer de prós ta ta e ou tros ti pos de cân-
cer com es ti lo de vi da se den tá rio e
obe si da de por ali men ta ção gor du ro- 
sa. A in ten ção da con sul ta ro ti nei ra
com uro lo gis ta pa ra a re a li za ção do
exa me de prós ta ta, é a de tec ção pre- 
co ce, ou se ja, no iní cio da do en ça,
quan do o cân cer es tá lo ca li za do ape- 
nas na prós ta ta, o que per mi te ao pa-
ci en te uma chan ce mui to mai or de
cu ra”.

Pa ra os ho mens que não têm his tó-
ri co de do en ça na fa mí lia ou fa to res
de ris co, o cân cer de prós ta ta sur ge
com mais frequên cia na que les com
ida de a par tir de 50 anos. Já pa ra
quem tem his tó ri co fa mi li ar e pa ra
ho mens ne gros, a fai xa etá ria é me- 
nor: 45 anos.

APP DE MENSAGENS

80% dos brasileiros usam Whatsapp uma vez por hora

LANÇADO EM 2009, APP É O MAIS POPULAR NOS CELULARES E SE TORNOU QUERIDINHO DOS CIDADÃOS PARA TROCA DE MENSAGENS

O What sapp é con si de ra do uma
fer ra men ta es sen ci al na vi da dos bra- 
si lei ros. Lan ça do em 2009, o app é o
mais po pu lar nos smartpho nes e se
tor nou o que ri di nho dos ci da dãos pa- 
ra a tro ca de men sa gens, es pe ci al- 
men te en tre os mais jo vens. Por tan to,
in ves tir nes se ca nal de aten di men to é
uma boa es tra té gia pa ra as em pre sas
se co nec ta rem com a atu a li da de.

Se gun do a pes qui sa Glo bal Mo bi le
Con su mer Survey Bra sil, 80% das pes- 
so as uti li zam o apli ca ti vo pe lo me nos
uma vez a ca da ho ra no país. No le- 
van ta men to, a fer ra men ta apa re ce à
fren te do Fa ce bo ok, e-mail pes so al e
Ins ta gram. As sim, es tá con so li da da
co mo o prin ci pal meio de co mu ni ca- 
ção on-li ne.

Nes se ce ná rio, sis te mas co mo
o chat são in dis pen sá veis. Uma de su- 
as prin ci pais van ta gens é a in te ra ção
di nâ mi ca com os con su mi do res. As
in for ma ções co le ta das nas con ver sas
po dem aju dar a en ten der me lhor o

cli en te da sua mar ca e ge rar no vas
idei as pa ra pro du tos e ações.

Di an te dos no vos há bi tos, a fer ra- 
men ta tem o ob je ti vo de man ter um
ser vi ço per so na li za do e co nec ta do
com a mo der ni da de. “Na qua ren te na,
a po pu la ção es tá mais co nec ta da. As- 
sim, es se ti po de ca nal é ide al, pois
per mi te o au men to de pro du ti vi da de
e diá lo gos mais as ser ti vos com as pes- 
so as de in te res se”, ex pli ca Car los
Hen ri que Men ca ci, pre si den te da To- 
tal IP – So lu ções e Robôs pa ra Con tact
Cen ters.

No con tex to de cri se de saú de pú- 
bli ca, as di fi cul da des econô mi cas le- 
vam as cor po ra ções a apos ta rem mais
na trans for ma ção di gi tal. É a for ma
en con tra da pa ra man ter as ven das e o
con ta to com os con su mi do res. Es sa
ten dên cia de ve rá per ma ne cer mes mo
no pós-pan de mia. “Sai rá na fren te
quem uti li zar os sis te mas cor re tos pa- 
ra au men tar a qua li da de da pro du ção,
oti mi zar o tem po, ge rar da dos e, as- 

sim, lu crar mui to mais! Afi nal, a tec- 
no lo gia é a gran de ali a da pa ra sair da
cri se com so li dez e for ça”, fi na li za
Men ca ci.

Na qua ren te na, a

po pu la ção es tá mais

co nec ta da. As sim, es se

ti po de ca nal é ide al,

pois per mi te o au men to

de pro du ti vi da de e

diá lo gos mais as ser ti vos

com as pes so as de

in te res se

Os di fe ren tes ti pos de bol sas de es tu do

O que fa zer pa ra con se guir o be ne fí cio

Pro gra ma In cluir

Do cu men ta ção ne ces sá ria

As uni ver si da des pre ci sam ser aces sí veis
pa ra pes so as com de fi ci ên cia

EN SI NO SU PE RI OR

Co mo con se guir Bol sa
de es tu do pa ra pes so as
com de fi ci ên cia

In gres sar na uni ver si da de e com ple tar um cur so su- 
pe ri or, con quis tar a in de pen dên cia fi nan cei ra com qua- 
li da de de vi da, cons truir uma boa car rei ra são as me tas
mais co muns en tre a mai o ria dos jo vens do Bra sil. No
en tan to, re a li zar es ses so nhos é que se tor na a gran de
ques tão.

Is so, por que as di fi cul da des no ca mi nho não são pou- 
cas e exi gem ca pa ci da de de su pe ra ção e fo co. Ima gi ne
en tão, pos suin do al gum ti po de li mi ta ção fí si ca? Co mo
con se guir bol sa de es tu dos pa ra pes so as com de fi ci ên- 
cia fí si ca?

In fe liz men te, ain da ho je, a gran de mai o ria das uni- 
ver si da des — e até mes mo es pa ços pú bli cos em ge ral —
não es tá pre pa ra da pa ra re ce ber pes so as com de fi ci ên- 
cia e, por es se mo ti vo, mui tos es tu dan tes aca bam de sis- 
tin do do cur so que es co lhe ram se guir.

Ain da bem que já exis tem ins ti tui ções de en si no que
re ser vam va gas pa ra pes so as com de fi ci ên cia. Ve ja a lis ta
que se pa ra mos com os prin ci pais pro gra mas e uni ver si- 
da des que ofe re cem bol sas de es tu dos de in clu são e o
que vo cê de ve fa zer pa ra con se guir a sua.

Exis tem vá ri os ti pos de bol sas de es tu do. De mo do ge- 
ral, o ob je ti vo é au men tar a pos si bi li da de de um en si no
su pe ri or pa ra quem pos sui di fi cul da des fí si cas ou so ci- 
ais de al can çá-lo.

Is so po de ser fei to com aba ti men tos to tais ou par ci ais
nas ta xas e men sa li da des (nas ins ti tui ções pri va das) ou
ain da com aju das ex tras de cus to.

As bol sas re mu ne ra das po dem aju dar o be ne fi ci a do a
co brir os cus tos bá si co de es tu do, co mo ali men ta ção e
ma te ri ais es co la res, ou se rem ain da mais com ple tas e
per mi ti rem que o alu no se de di que in te gral men te à
edu ca ção, sem pre ci sar tra ba lhar. Is so tu do, pa ra que o
alu no te nha a es tru tu ra ne ces sá ria pa ra pros se guir no
cur so su pe ri or.

Mes mo que al gu mas ins ti tui ções não dis po ni bi li zem
bol sas, elas po dem ofe re cer al gum ti po de au xí lio de
per ma nên cia, des ti na do pa ra to dos que não te nham
con di ções de ar car com as des pe sas bá si cas men sais.

É im por tan te es tar sem pre aten to aos por tais das ins- 
ti tui ções pa ra con fe rir os edi tais de ins cri ções à dis po si- 
ção dos alu nos. Ne les, es ta rão dis po ní veis os do cu men- 
tos ne ces sá ri os pa ra a ins cri ção e os pra zos que de vem
ser se gui dos.

As re gras so bre co mo con se guir uma bol sa de es tu dos
va ri am mui to de ins ti tui ção pa ra ins ti tui ção. Por is so, o
ide al é pes qui sar bem e con fir mar as in for ma ções com a
di re ção da uni ver si da de de sua pre fe rên cia.

Pa ra as bol sas di re ci o na das aos es tu dan tes com al- 
gum ti po de de fi ci ên cia, o alu no pre ci sa pre en cher uma
fi cha de ins cri ção e in for mar so bre o tem po dis po ní vel
pa ra se de di car à ati vi da de. A par tir dis so, te rá que
aguar dar a aná li se da ins ti tui ção que de fi ne se ele es ta rá
ap to ou não pa ra a va ga da bol sa.

É um dos pro gra mas ide a li za dos pe lo MEC que vem
pos si bi li tan do a cri a ção de nú cle os de aces si bi li da de
nas ins ti tui ções fe de rais de en si no su pe ri or. To das as
ins ti tui ções que par ti ci pam do pro gra ma de vem bus car
por ações que te nham o ob je ti vo de cor ri gir as di fi cul da- 
des de es tru tu ra ção fí si ca, co mu ni ca ção e até mes mo
pe da gó gi ca. Lem bran do que as ins ti tui ções in te res sa- 
das em ade rir ao pro gra ma pre ci sam aten der as exi gên- 
ci as do mi nis té rio pa ra que pos sam re ce ber o apoio fi- 
nan cei ro de se ja do.

Mais in for ma ções so bre o pro gra ma po dem ser so li ci- 
ta das pe lo e-mail: in cluir@mec.gov.br.

Ge ral men te, as fi chas de ins cri ção das ins ti tui ções re- 
que rem da dos bá si cos co mo do cu men to de iden ti da de,
cpf, com pro van te de en de re ço e ren da. Ca so o alu no se- 
ja se le ci o na do pe la pri mei ra fa se, os se to res es pe ci a li za- 
dos en tram con ta to e fa zem no vas as so li ci ta ções de do- 
cu men tos mais es pe cí fi cos, co mo lau dos e pe rí ci as mé- 
di cas.

Va le res sal tar que as bol sas po dem ou não ser re no va- 
das a ca da ano e es sas in for ma ções tam bém de vem ser
ve ri fi ca das pa ra evi tar trans tor nos.

In de pen den te de ofe re ce rem bol sas de es tu dos ou
não, to das as ins ti tui ções de en si no Pú bli cas ou pri va- 
das de vem es tar pre pa ra das pa ra re ce be rem pes so as
com de fi ci ên cia.

Pa ra is so, elas de vem es tar adap ta das e pos suí rem fa- 
ci li ta do res de aces si bi li da de es sen ci ais, co mo ram pas,
ba nhei ros ade qua dos, me sas adap ta das, en tre ou tros.
Afi nal, pes so as com de fi ci ên cia pos su em os mes mos di- 
rei tos que qual quer ou tro es tu dan te tem e me re cem se- 
rem tra ta das sem di fe ren ci a ções.

In fe liz men te, na mai o ria das ve zes mui tos dos alu nos
com de fi ci ên cia aca bam por não co brar e exi gir os seus
di rei tos. Is so po de acon te cer por que al guns es tu dan tes
não têm co nhe ci men to apro fun da do so bre as leis de
aces si bi li da de — e, com is so, per dem a chan ce de con- 
quis ta rem o que me re cem — ou até mes mo por que
mui tos es tão can sa dos de li dar com a bu ro cra cia di a ri a- 
men te e aca bam de sa cre di tan do nas ins ti tui ções ou
pre fe rin do evi tar um pou co o des gas te.

São Luís, sábado e domingo 21 e 22 de novembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Paralelo ao serviço de cobertura com lajes de concreto, que está caminhando para a
finalização, os operários deram início, na última semana, ao calçamento da via

EL DA BOR GES
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

PAVIMENTAÇÃO

Avanço na urbanização
do João Paulo

A
Pre fei tu ra de São Luís, por 
meio da Se cre ta ria Mu ni ci pal 
de Obras e Ser vi ços Pú bli cos 
(Se mosp), se gue avan çan do 

na co ber tu ra do ca nal da Rua da Fe li- 
ci da de, lo ca li za do no bair ro João Pau- 
lo. Por meio de in ves ti men tos do pro- 
gra ma São Luís em Obras, exe cu ta do 
pe lo pre fei to Edi val do Ho lan da Ju ni- 
or, a rua tam bém es tá re ce ben do, nos 
tre chos em que o ca nal já foi co ber to, 
im plan ta ção de cal ça men to em con- 
cre to no pas seio la te ral, à di rei ta e es- 
quer da, da va la – que por anos cau sou 
vá ri os pre juí zos aos mo ra do res das 
mar gens, que ti ve ram de con vi ver 
com en chen tes e mau chei ro per sis- 
ten tes.

Os ope rá ri os já co bri ram, até o mo- 
men to, cer ca de 300 me tros dos 420 
me tros de ex ten são que tem o ca nal, 
que se ini cia às mar gens da Ave ni da 
São Mar çal, no João Pau lo, e fin da na 
Rua do Ar roz, no Co ro a do, on de tre- 
cho do ca nal ain da es tá re ce ben do as 
la jes de co ber tu ra, que vão pôr fim aos 
pro ble mas en fren ta dos pe los mo ra- 
do res da re gião. Nes te mes mo tre cho, 
an tes de os ope rá ri os re a li za rem a ins- 
ta la ção das fer ra gens pa ra pos te ri or 
con cre ta gem, fo ram re ti ra dos to dos 
os de je tos acu mu la dos com a aju da 
de re tro es ca va dei ra, que fo ram re- 
cons truí das, pos te ri or men te, com 
con cre to e fer ro, ma te ri ais mais re sis- 
ten tes.

De acor do com o pre fei to Edi val do, 
a obra em exe cu ção tem por ob je ti vo 
pro por ci o nar qua li da de de vi da pa ra 
os mo ra do res, que es pe ra ram du ran te 
dé ca das pe la in ter ven ção. “A co ber tu- 
ra do ca nal da Rua da Fe li ci da de é um 
com pro mis so da nos sa ges tão com a 
co mu ni da de do João Pau lo, que so- 
freu por mui tos anos com os ala ga-

OS OPERÁRIOS JÁ COBRIRAM 300 METROS DE EXTENSÃO QUE TEM O CANAL

men tos em pe río dos de chu va. Com 
es ta obra va mos de vol ver as con di- 
ções de mo bi li da de pa ra a via, tan to 
pa ra pe des tres co mo tam bém pa ra 
veí cu los, be ne fi ci an do não so men te 
mo ra do res da área, mas tam bém de 
bair ros vi zi nhos. Com a co ber tu ra do 
ca nal va mos pro por ci o nar mais qua li- 
da de de vi da pa ra to das as fa mí li as”, 
des ta cou.

Pa ra le lo ao ser vi ço de co ber tu ra 
com la jes de con cre to, que es tá ca mi- 
nhan do pa ra a fi na li za ção, os ope rá ri- 
os de ram iní cio, na úl ti ma se ma na, ao 
cal ça men to da via, que, ao fim de to da 
a ur ba ni za ção, vai ofe re cer ple na mo- 
bi li da de pa ra os mo ra do res, in clu si ve 
pa ra que pos sam aces sar com se gu- 
ran ça su as re si dên ci as, sem ter que 
dei xar seus veí cu los es ta ci o na dos nas 
trans ver sais. Mais que is so, to das as 
fa mí li as vão po der vi ver sem ter que 
se de pa rar com a ame a ça de co mo 
quan do o ca nal era aber to, o que ofe- 

re cia o ris co de ma ni fes ta ção de do en-
ça pe los mos qui tos atraí dos pe los de- 
je tos que cor ri am na va la ou mes mo 
de aci den tes co mo já ocor reu no pas- 
sa do.

Am pli a ção de in ves ti men tos
A ur ba ni za ção da Rua da Fe li ci da de 

am plia os in ves ti men tos que a ges tão 
do pre fei to Edi val do vi nha re a li zan do 
no João Pau lo. Por úl ti mo, uma das 
obras que im pac tou po si ti va men te a 
vi da dos mo ra do res diz res pei to à pa- 
vi men ta ção de ru as, mui tas de las sem 
ne nhu ma es tru tu ra e pra ti ca men te 
in tra fe gá veis. Nes te ano, foi im plan ta-
do as fal to no vo nas ru as: Vi cen te de 
Pau la, Nos sa Se nho ra das Gra ças, Ge-
tú lio Var gas, da Cruz, Antô nio Bayma 
2, Es tra da da Vi tó ria, Ex pe di ci o ná ri os, 
São Luís, San ta Isa bel e San ta Isa bel 1, 
San ta He le na, J Mo re no, Dr. Li no Ma- 
cha do, Al to Du que de Ca xi as e a Pra ça 
Du que de Ca xi as.

APÓS 40 ANOS

SPU regulariza documentação do Porto do Itaqui

De pois de 40 anos em tra mi ta ção
na bu ro cra cia fe de ral, a Su pe rin ten- 
dên cia de Pa trimô nio da União (SPU)
no Ma ra nhão re ce beu to do Acer vo
Do cu men tal re la ti vo ao Por to do Ita- 
qui, lo ca li za do em São Luís. Com tan- 
tos anos de tran si ção do pro ces so, ini- 
ci a do ain da na ges tão da ex tin ta Com- 
pa nha de Do cas do Ma ra nhão (Co do- 
mar), ago ra foi pos sí vel fi na li zar a re- 
gu la ri za ção de to da a área do com ple- 
xo por tuá rio da Emap.

Cou be ao co ro nel Edíl son Jo sé Cos- 
ta, úl ti mo li qui dan te da Co do mar, a
par te fi nal da re gu la ri za ção, com o
apoio de ci si vo do su pe rin ten den te da
SPU no Es ta do, Co ro nel Jo sé Mon tei- 
ro. “Es se foi pro ces so mais lon go em
mi nha ges tão, fi na li za do pe la SPU”,
dis se Mon tei ro. O Por to do Ita qui é o
se gun do mais ren tá vel do país, fi can- 
do atrás ape nas do Por to de San tos. O
seu di fe ren ci al é ser es sen ci al men te
gra ne lei ro, o que atrai o in te res se de
in ves ti do res do mun do to do. Sua lo- 
ca li za ção ge o grá fi ca e uma das mai o- 
res am pli tu des de ma ré do Bra sil (su- 
pe ra do ape nas pe la Ilha de Ma ra cá)
tor nam o Ita qui um dos por tos mais
pro fun dos do mun do, com o ca nal de

aces so che gan do a 25 me tros.

Es se foi pro ces so mais

lon go em mi nha ges tão,

fi na li za do pe la SPU

Es co a dou ro de grãos
Em ra zão de sua con di ção pri vi le gi- 

a da, o Ita qui tor nou-se um dos mai o- 
res es co a do res de pro du tos agro pe- 
cuá ri os, co mo so ja e mi lho, além de
com bus tí veis e ce lu lo se, já que o Bra- 
sil é mai or pro du tor mun di al des se
pro du to. Com a re gu la ri za ção, to do o
pa trimô nio do Com ple xo Por to do
Ita qui e Pon ta da Es pe ra vol ta pa ra a
União, atra vés da Se cre ta ria Na ci o nal
de Por tos e Trans por tes Aqua viá ri os,
que lhe da rá a des ti na ção ade qua da.

A Co do mar foi a pri mei ra em pre sa
a ser de ses ta ti za da no go ver no Bol so- 
na ro. Tor nou-se ino pe ran te e acu mu- 
la do ra de pre juí zos, ao in vés de lu cro.
Por tan to, a li qui da ção foi a me lhor al- 
ter na ti va. Pa ra is so era pre ci so le van- 
tar os seus ati vos e pa gar os pas si vos.
Es se pro ces so le vou mais de três anos
pa ra ser con cluí da, sob a co or de na- 
ção da Se cre ta ria de De ses ta ti za ção,
vin cu la da ao Mi nis té rio da In fra es tru- 
tu ra.

O pra zo de re gu la ri za ção du rou
tan to tem po por que a Co do mar foi re- 
a ti va da e sua com pe tên cia ope ra ci o- 
nal am pli a da so bre as hi dro vi as na ci- 
o nais, do Nor des te ao Por to de Ma- 
naus, dis tan te mais de 3.000 km de
São Luís. Com is so, fi cou im pos sí vel a
ad mi nis tra ção de bens ati vos tão dis- 
tan tes. Se gun do o Cel. Edíl son, “re pre- 
sen ta va uma por ta aber ta pa ra a cor- 
rup ção”, já que o or ça men to da Co do- 

mar era de R$ 700 mi lhões/ano, cu jos
sa lá ri os e be ne fí ci os de fun ci o ná ri os
ul tra pas sa vam R$ 700 mil anu ais. Ho-
je o pa trimô nio to tal é es ti ma do em
R$ 500 mi lhões.

Ges tão con tra ta da
Des de o ano 2000 a ges tão do Por to

pas sou à com pe tên cia do Es ta do do
Ma ra nhão, atra vés da Em pre sa Ma ra- 
nhen se de Ad mi nis tra ção Por tuá ria
(Emap). Mas o pa trimô nio da Co do- 
mar não po de ser re pas sa do pa ra a
Emap, por que ela só tem a de le ga ção
con tra tu al da ad mi nis tra ção do Por to
do Ita qui. E to do o lu cro ge ra do com a
mo vi men ta ção do com ple xo por tuá- 
rio, tem ne ces sa ri a men te, de ser apli- 
ca do em in ves ti men tos que be ne fi ci-
em a pró pria em pre sa, con for me de- 
ter mi na o con tra to.

A Emap tem trans for ma do o Por to
em um in ves ti men to ren tá vel, gra ças
às me lho ri as e apro vei ta men to as su-
as par ti cu la ri da des, co mo por exem- 
plo, o ca la do que po de che gar a até 25
me tros de pro fun di da de. Es se fa tor
faz com que elo Ita qui par ti ci pe da ro- 
ta de na vi os gra ne lei ros que só po dem
atra car em águas pro fun das. O con-
tra to de ges tão da Emap ter mi na em
2025 e tal de le ga ção não é re no vá vel.
Po rém, po de ser an te ci pa da uma vez
que to do o com ple xo por tuá rio do Es- 
ta do ge ra gran des in te res ses econô-
mi cos.

Em 2015, foi inau gu ra do o Ter mi nal
de Grãos do Ma ra nhão (TE GRAM),
con tan do com qua tro ar ma zéns, com
ca pa ci da de de ar ma ze na gem es tá ti ca
de 500 mil to ne la das de grãos (125 mil
to ne la das ca da), além de mo dais fer-
ro viá ri os e ro do viá ri os pa ra re ce ber a
pro du ção de grãos. O Por to de Ita qui
mo vi men ta anu al men te mi lhões de
to ne la das de car ga, sen do um im por- 
tan te cor re dor lo gís ti co pa ra o Cen- 
tro-Oes te do país.

Ar te na pra ça

CULTURA

Arte na Praça neste
fim de semana

A RETOMADA DAS ATIVIDADES É UMA AÇÃO IMPORTANTE 

São Luís te rá mais um fim de se ma na de pro gra ma ção
ar tís ti ca e cul tu ral por meio do pro gra ma Ar te na Pra ça,
uma ini ci a ti va da ges tão do pre fei to Edi val do Ho lan da
Ju ni or pa ra ga ran tir la zer e en tre te ni men to gra tui to e de
qua li da de pa ra a po pu la ção. A pro gra ma ção do Ar te na
Pra ça acon te ce até o do min go (22) em se te pra ças da re- 
gião cen tral e ou tros bair ros da ci da de e se rá re a li za do
obe de cen do a to dos os pro to co los sa ni tá ri os de pre ven- 
ção à Co vid-19.

Nes te sá ba do (21) ha ve rá show da Ban da Art Pop e
apre sen ta ção de stand up em pra ça do bair ro Rio Anil a
par tir das 19h. O gru po Cho ran do Ca la do se apre sen ta
na Pra ça Re can to da Pai xão, no An jo da Guar da, tam- 
bém às 19h. Já na Pra ça Ma ria Pi nho, no Coha trac, o gru- 
po Quar te to Sol Mai or se apre sen ta às 19h30.

Já do min go (22) a pro gra ma ção co me ça às 11h com o
show Ce lia Ma ria e Trio na Pra ça Pe dro II. En cer ran do
mais um fim de se ma na de apre sen ta ções cul tu rais a
Pra ça De o do ro re ce be a Ban da Car ros sel En can ta do, às
17h.

A re to ma da das ati vi da des do Ar te na Pra ça é uma
ação im por tan te por se dá no pe río do em que o se tor
cul tu ral ten ta uma gui na da após qua se um se mes tre pa- 
ra do em de cor rên cia da pan de mia. 

O ob je ti vo do pro gra ma é ga ran tir pro gra ma ção di fe- 
ren ci a da nos fins de se ma na pa ra a po pu la ção, in cen ti- 
van do o há bi to de apro vei tar a ci da de e for ta le cer o sen- 
ti men to de per ten ci men to do pa trimô nio pú bli co. 

Ou tro ob je ti vo é ocu par os no vos es pa ços que es tão
sen do en tre gues pe lo pre fei to na re gião cen tral e de mais
bair ros.

RIBAMAR FIQUENE

PRF apreende cerca
de 50kg de maconha

A DROGA APREENDIDA ESTAVA DENTRO DE UMA GELADEIRA

Na ma dru ga da da úl ti ma quin ta-fei ra (19), uma equi- 
pe da Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral re a li za va ron da no km
203 da BR-010, no mu ni cí pio de Ri ba mar Fi que ne, in te- 
ri or do es ta do, quan do abor dou um ôni bus, de cor pra- 
ta.

O con du tor re la tou aos po li ci ais que o veí cu lo trans- 
por ta va pas sa gei ros e en co men das, que ini ci ou a vi a- 
gem em São Pau lo-SP e que te ria co mo des ti no fi nal a ci- 
da de de São Luís.

De acor do com a po lí cia, em vis to ria nos com par ti- 
men tos des ti na dos às ba ga gens fo ram en con tra das rou- 
pas, sa pa tos, pe ças au to mo ti vas e uma ge la dei ra. Ao re- 
a li zar uma bus ca mi nu ci o sa no ele tro do més ti co, fo ram
en con tra dos 39 ta ble tes de ma co nha, re sul tan do num
to tal de apro xi ma da men te 50 kg, ava li a dos em qua se R$
50 mil.

O su pos to do no da ge la dei ra não es ta va pre sen te no
ôni bus. Di an te das evi dên ci as, a ocor rên cia foi en ca mi- 
nha da ao Plan tão Cen tral da Po lí cia Ci vil em Im pe ra triz
pa ra pro ce di men tos ca bí veis.

Após apre en são da dro ga e de poi men to dos ocu pan- 
tes do ôni bus, o veí cu lo foi li be ra do pa ra pros se guir vi a- 
gem.

Se gun do a po lí cia, in for ma ções co lhi das da vam con- 
ta que a ci da de de Ba ca bei ra se ria o des ti no fi nal da ge- 
la dei ra, mo men to em que ôni bus pas sou a ser mo ni to- 
ra do por Po li ci ais Ci vis.

São Luís, sábado e domingo 21 e 22 de novembro
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Rubro-negro precisa derrotar o Sinop-MT neste domingo para assumir a segunda
posição no Grupo A2 da Série D. Depois disso, Papão vai enfrentar o Baré em casa

NE RES PIN TO

SÉRIE D

Moto pode voltar à
vice-liderança

O
Mo to Club po de vol tar à vi- 
ce-li de ran ça do Gru po A2
da Sé rie D do Cam pe o na to
Bra si lei ro, nes te do min go.

Pa ra que is to acon te ça, bas ta uma vi- 
tó ria so bre o Si nop-MT, na ca sa do ad- 
ver sá rio, às 16h. Com 21 pon tos ga- 
nhos até o mo men to, o Pa pão po de
che gar aos 25 e fi car tor cen do pa ra
que o Ri ver não pon tue nes ta ro da da.
O ti me pi aui en se en fren ta o Ba ré, na
se gun da-fei ra, em Bo a vis ta-RR. Já a
equi pe do in te ri or de Ma to Gros so
não tem mais chan ces de clas si fi ca- 
ção e vai ape nas cum prir ta be la.

Sem po der con tar com o meia Fla- 
mel, que re ce beu o ter cei ro car tão
ama re lo no jo go an te ri or, o Mo to tam- 
bém de ve rá ter ou tra mu dan ça. O la- 
te ral-es quer do Wesley foi ao Rio de Ja- 
nei ro, on de seu pai fa le ceu e se rá
subs ti tuí do por Jeff Sil va. Al lan Pa trick
re tor na ao meio de cam po. São es tas
as du as úni cas mu dan ças anun ci a das
pe lo téc ni co Léo Goi a no. As sim, a
pro vá vel for ma ção pa ra co me çar a
par ti da é es ta: Sau lo; Gui lher me, Fer- 
ron, Martony e Jeff Sil va; Lu cas, El der,
Abu e Al lan Pa trick; Wál la ce e Le an dro
Ce a ren se (ou Edre an).

No jo go da fa se ida, no Nho zi nho
San tos, o Pa pão ga nhou fá cil (3 a 0).
Ago ra, pen sa ape nas na con quis ta de
mais três pon tos. O téc ni co Léo Goi a- 
no e to dos os jo ga do res ru bro-ne gros,
en tre tan to, es tão cer tos de que não
se rá um jo go fá cil e que tem sa bor de
re van che pa ra o ti me da Re gião Cen- 
tro Oes te. “A ex pec ta ti va é sem pre po- 
si ti va, quan do vo cê tra ba lha com atle- 
tas de qua li da de. Te mos mui to res pei- 
to pe lo Si nop, en tão te mos que fa zer
um jo go in te li gen te pa ra que pos sa- 
mos sair, ma te ma ti ca men te, clas si fi- 
ca dos de Si nop”, de cla rou Léo, an tes
da vi a gem pa ra o in te ri or ma to-gros- 
sen se.

O trei na dor ru bro-ne gro tam bém
elo gi ou a pre pa ra ção e  de di ca ção dos
jo ga do res na se ma na de trei na men tos
que an te ce deu o im por tan te com pro- 
mis so. “A pre pa ra ção foi mui to boa, e
a ca da jo go a equi pe vai evo luin do. A
ten dên cia é se guir pro gre din do e
 após con se guir a clas si fi ca ção a gen te
po de pen sar no pró xi mo ad ver sá rio
do ma ta-ma ta”, con cluiu.

Pa ra che gar a  Si nop, o Mo to, cu ja
de le ga ção em bar cou na tar de des ta
sex ta-fei ra, por vol ta das 16h30,  ain da
te rá que vi a jar 483 quilô me tros por
via ro do viá ria,  de Cui a bá, ca pi tal do
Ma to Gros so, pa ra che gar ao lo cal da
par ti da.

Si tu a ção de ca da um
Já es tão clas si fi ca dos pa ra fa se se-

guin te da com pe ti ção os dois ti mes
 do Pi auí. O lí der,  Al tos (27 pon tos), jo-
ga ain da con tra San tos, em ca sa, e São
Rai mun do fo ra. O Ri ver en fren ta o Ba- 
ré, fo ra e Si nop em ca sa.

Pa ra não de pen der dos ou tros jo-
gos, o Mo to pre ci sa de ape nas um em- 
pa te di an te do Si nop ou Ba ré pa ra fi-
car en tre os qua tro pri mei ros. Um em-
pa te en tre Ju ven tu de e São Rai mun do
po de rá re pre sen tar a clas si fi ca ção
mo ten se ca so con si ga mar car pon to
(s) no jo go con tra o Si nop.

Ca so o Mo to per ca pa ra o Si nop e
Ju ven tu de tam bém pa ra o São Rai- 
mun do, o Mo to se clas si fi ca com 21
pon tos e o  Ju ven tu de pas sa a de pen-
der dos re sul ta dos dos jo gos do São
Rai mun do di an te do Si nop e Al tos do
Pi auí. Nes se ca so, o ti me de São Ma-
teus po de ria che gar no má xi mo a 20
pon tos. O Mo to já tem 21 e ain da tem
um jo go com o Ba ré, em  São Luís, dia
28. O jo go en tre San tos e São Rai mun- 
do, na sex ta-fei ra, en cer rou-se após o
fe cha men to des ta pá gi na. A pro gra-
ma ção mar ca pa ra se gun da-fei ra Ba ré
x Rí ver (17h), e Al tos x San tos, às
15h45. Na ter ça-fei ra, Ju ven tu de Sa- 
mas x São Rai mun do. No sá ba do (28)
jo gam São Rai mun do x Al tos-PI, em
Bo a vis ta, e Ri ver x Si nop, em Te re si na,
en quan to o Mo to re ce be o Ba ré.

PROBLEMAS

Palmeiras tem 13 atletas para jogo contra Goiás

O PALMEIRAS É O QUINTO COLOCADO NA TABELA E VIVE SITUAÇÃO COMPLICADA POR CONTA DOS DESFALQUES NO ELENCO

O téc ni co Abel Fer rei ra mais uma
vez te rá mui tos pro ble mas pa ra es ca- 
lar o Pal mei ras no jo go des te sá ba do,
às 21h, con tra o Goiás, fo ra de ca sa,
pe lo Bra si lei rão. São 21 des fal ques
con fir ma dos pa ra a par ti da.

Com os re sul ta dos dos exa mes de
Co vid-19 mais re cen tes, di vul ga dos
nes ta sex ta-fei ra, o clu be tem 17 atle- 
tas iso la dos por te rem tes ta do po si ti- 
vo. São eles: Jail son, Vi ni cius Sil ves tre,
Ma tías Viña, Alan Em pe reur, Ben ja- 
mín Kus ce vic, Da ni lo, Gus ta vo Scar- 
pa, Rapha el Vei ga, Quiñonez, Ga bri el
Sil va, Wil li an, Bre no Lo pes, Aní bal,
Rony, Ga bri el Ve ron, Ma ri no Hi nes- 
tro za e Pe dro Aca cio.

O meia Alan tam bém tes tou po si ti- 
vo nes ta sex ta. Ele es tá em tra ta men to

no clu be após ter so fri do uma fra tu ra
quan do es ta va em pres ta do ao Gua ra- 
ni, mas não faz par te do elen co atu al.

Além dos 17 in fec ta dos, Abel Fer- 
rei ra não po de rá con tar com Fe li pe
Me lo e Wesley, que se re cu pe ram de
ci rur gi as re a li za das re cen te men te, e
Lu an Sil va, que es tá fo ra des de o iní cio
do ano.

Ou tro des fal que pa ra o jo go com o
Goiás é o vo lan te Zé Ra fa el, sus pen so
por ter re ce bi do o ter cei ro car tão
ama re lo.

Di an te de tan tos des fal ques, o Pal- 
mei ras tem ho je ape nas 13 jo ga do res
pro fis si o nais à dis po si ção pa ra a par- 
ti da, in cluin do o za guei ro Re nan, de
18 anos, que já vem jo gan do na equi- 
pe, e Ga bri el Me ni no, li be ra do nes ta

sex ta-fei ra. Mais ga ro tos da ba se com- 
ple ta rão o ban co de re ser vas.

Um pos sí vel ti me pa ra en fren tar o
Goiás se ria We ver ton; Mar cos Ro cha,
Lu an, Gus ta vo Gó mez e Es te ves; Pa- 
trick de Pau la, Ra mi res (Mayke), Ga- 
bri el Me ni no e Lu cas Li ma; Mar ce li- 
nho e Luiz Adri a no.

Abel Fer rei ra já op tou em al guns jo- 
gos por uti li zar o la te ral-di rei to Mayke
mais avan ça do no meio de cam po,
atu an do jun to com Mar cos Ro cha pe- 
lo la do. Ou tra al ter na ti va é usar três
za guei ros, já que to dos da po si ção es- 
tão à dis po si ção.

O Pal mei ras é quin to co lo ca do do
Bra si lei rão, com 34 pon tos, mas ain da
tem um jo go atra sa do a cum prir na
com pe ti ção.

Fu te bol e po lí ti ca
Con cluí das as elei ções pa ra as mu ni ci pais e pre fei tu- 

ras do in te ri or, o fu te bol ma ra nhen se, que em dé ca das
pas sa das le vou aos par la men tos re pre sen tan tes co mo
Djal ma Cam pos, Faís ca e Bri to Ra mos (atle tas de fu te- 
bol), Antô nio Ben to Fa ri as, Car los Gu ter res, Pe dro Vas- 
con ce los, Jo sé Rai mun do Ro dri gues, No na to Cas sas, Ed- 
mar Cu trim e Sér gio Fro ta (di ri gen tes) e tan tos ou tros,
des ta vez tem ape nas João Otá vio So ei ro, fi lho do jor na- 
lis ta e cro nis ta es por ti vo Al bi no So ei ro e da ve re a do ra
Bár ba ra, e João Ba tis ta Mat tos, ex-re pór ter es por ti vo de
O Im par ci al, pa ra cum prir man da tos a par tir de 2021.

Fra cas sa ram na ten ta ti va de se ele ger pa ra a Câ ma ra
de Ve re a do res de São Luís, San dow Fe ques (téc ni co de
fu te bol), Ro meo Amin (con se lhei ro mo ten se, ex-se cre- 
tá rio mu ni ci pal de es por tes) e até o co nhe ci do Isaías Pe- 
rei ri nha, ex-vi ce-pre si den te do Sam paio Cor rêa e pre si- 
den te do Ia pe, o ve te ra no Pa vão Fi lho (con se lhei ro do
Mo to Club), Wil li am Rio Bran co (ex-vi ce-pre si den te do
MAC) e Ar nal do Mu rad, li ga do ao es por te ama dor da
Gran de Ilha, en tre ou tros. Na ta na el Jú ni or, pre si den te
de um dos clu bes de mai or tor ci da do es ta do (Mo to) te- 
ve ape nas 932 vo tos.

No vi zi nho mu ni cí pio de São Jo sé de Ri ba mar, o ex-
de pu ta do es ta du al Jo ta Pin to tam bém não lo grou êxi to
na sua ten ta ti va de se tor nar pre fei to. Ele já foi pre si den- 
te do Mo to Club e sem pre se iden ti fi cou co mo des por- 
tis ta pe lo apoio pres ta do ao clu be. Ain da na Ci da de Bal- 
neá ria, o nar ra dor es por ti vo Jer cí lio Bran dão tam bém
não con se guiu um man da to de ve re a dor.

Em Im pe ra triz, não vin gou o de se jo do ra di a lis ta e
cro nis ta es por ti vo Ed val do Car do so, can di da to a uma
va ga no le gis la ti vo mu ni ci pal, nem de Ma ri a na Car va- 
lho, fi lha do pre si den te do Im pe ra triz, Adau to Car va lho,
di re to ria de even tos do Ca va lo de Aço, que con cor reu à
pre fei tu ra. Em São Ma teus, o pre si den te do Ju ven tu de
Sa mas, des por tis ta e ex-pre fei to Mil ti nho Ara gão con se- 
guiu ele ger o su ces sor, Ivo Re zen de, com 53% da vo ta- 
ção. E em Pi nhei ro, Jo eé Ge né sio, pre si den te de hon ra
do PAC, que vol tou a dis pu tar o Cam pe o na to Es ta du al,
ga ran tiu a per ma nên cia no co man do da ad mi nis tra ção
do mu ni cí pio. No Rio de Ja nei ro, a tor ci da do Fla men go
ele geu ve re a dor o vi ce de fu te bol Mar cos Braz, po rém, a
do Vas co da Ga ma foi cru el com o ex-cra que e ex-pre si- 
den te Ro ber to Di na mi te, dei xan do-o de fo ra da Câ ma ra
Mu ni ci pal com ape nas 1.995 su frá gi os.

Edu ar do Ban dei ra de Mel lo, que pre si diu o Fla men go,
em sua can di da tu ra à pre fei tu ra do Rio, fi cou em oi ta vo
lu gar na dis pu ta, com ape nas 2,48% dos vo tos vá li dos,

Em Be lém do Pa rá, no en tan to, a apai xo na da tor ci da
do Clu be do Re mo ele geu ve re a dor o go lei ro Vi ní cius,
com mais de se te mil vo tos, sen do o 12º can di da to mais
vo ta do. Ele foi o úni co atle ta pro fis si o nal em ati vi da de
nas qua tro prin ci pais di vi sões do fu te bol bra si lei ro a
con se guir uma va ga no le gis la ti vo em 2020. Tem 36 anos
e es tá no Re mo des de 2017.

Ou tros es ta dos
Um le van ta men to fei to pe lo por tal ESPN in for ma so- 

bre o de sem pe nho dos des por tis tas em ou tros es ta dos.
Pre si den te do Atlé ti co-MG en tre 2008 e 2014, Ale xan dre
Ka lil con se guiu se re e le ger co mo pre fei to de Be lo Ho ri- 
zon te (MG) no pri mei ro tur no. Can di da to a vi ce-pre fei- 
to em Sal va dor (BA), o cam peão mun di al de bo xe Ace li- 
no Po pó Frei tas não te ve sua cha pa elei ta. Ex-jo ga do res
do Co rinthi ans, Di nei e Mar ce li nho Ca ri o ca não fo ram
elei tos co mo ve re a do res em São Pau lo. Adri a no Ga bi ru e
Pau lo Rink não con se gui ram se ele ger pa ra a Câ ma ra
Mu ni ci pal de Cu ri ti ba (PR), en quan to Od van (ex-Vas co)
e So má lia tam bém per de ram a dis pu ta co mo ve re a do- 
res em Cam pos dos Goytacazes (RJ) e Be lo Ho ri zon te,
res pec ti va men te. Pau lo Al mei da, ex-vo lan te do San tos-
SP, foi elei to ve re a dor em Ita ran tim, na Bahia, on de ob- 
te ve 303 vo tos na ci da de de 19 mil ha bi tan tes.

Aces so tri co lor
Ape sar do se gun do tur no da Se gun do na es tar ape nas

co me çan do, mui tos são os tor ce do res bo li vi a nos que
acre di tam na su bi da do clu be pa ra a pri mei ra di vi são na
pró xi ma tem po ra da. A cam pa nha des te ano já su pe rou
a de 2015, co mo nos mos tra o ma te má ti co Ma no el Mar- 
tins, num le van ta men to fei to an tes da par ti da de on tem.
Con fi ra a se guir:

Com pa ra ti vo
Em 2015, com 21 jo gos dis pu ta dos, o Sam paio ocu pa- 

va a quin ta co lo ca ção. Ter mi nou na oi ta va po si ção. Es te
ano, com os mes mos 21 jo gos, a equi pe tri co lor es ta va
no se gun do lu gar. O que cha mou aten ção na sé rie B de
2015 foi a po si ção do Ce a rá, com 17 pon tos em 21 jo gos .
Na clas si fi ca ção fi nal, no en tan to, fi cou na 15ª po si ção
com 45 pon tos. Caí ram, em 2015, Ma caé (43); ABC (38);
Boa Es por te (31) e Mo gi-Mi rim (23 pon tos).

In ves ti men to
Na fa se de vol ta dos jo gos a Sé rie B sem pre foi e se rá

mais di fí cil e com pe ti ti va. Quem tem gra na pa ra in ves tir
no me lho ra men to e ma nu ten ção do elen co, po de se dar
bem. Em 2015, par ti ci pa ram com o Sam paio, equi pes
co mo o Bo ta fo go-RJ, Bra gan ti no, Bahia, Ce a rá e Atlé ti co
de Goiás, que ho je dis pu tam a sé rie A.

As chan ces
Pa ra se li vrar do re bai xa men to, um par ti ci pan te pre- 

ci sa de 45 pon tos. Pa ra che gar ao aces so, aci ma de 66
pon tos. Na clas si fi ca ção com 21 jo gos dis pu ta dos, o
Oes te-SP, com 8 pon tos, já é um dos re bai xa dos. Bo ta fo- 
go (SP), Fi guei ren se (SC), Náu ti co (PE), Cru zei ro-MG e
Vi tó ria-BA Gua ra ni-SP e CSA-AL vão lu tar pa ra não cair,
en quan to Con fi an ça-SE, Ope rá rio-PR e CRB-AL vão lu- 
tar pa ra per ma ne cer na Se gun do na.

São Luís, sábado e domingo 21 e 22 de novembro
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Ho me na gens

Es tru tu ra do Mu seu Ca fua

PATRIMÔNIO RESTAURADO

Após reforma completa
Museu Cafua é reaberto

C
ons truí do no sé cu lo XVI II pa ra re ce ber os ne- 
gros ori gi ná ri os de vá ri os por tos afri ca nos, a
Ca fua das Mer cês, lo ca li za da na Rua Ja cin to
Maia, no Cen tro His tó ri co de São Luís, fun ci o- 

nou du ran te mui tos anos co mo de pó si to de es cra vos
que eram co mer ci a li za dos na ca pi tal e em ou tras ci da- 
des do Ma ra nhão. Na dé ca da de 1970, o pe que no so bra- 
do foi trans for ma do em mu seu e ago ra, 40 anos de pois,
o es pa ço pas sou por uma re for ma com ple ta, que se rá
en tre gue à po pu la ção na pró xi ma sex ta-fei ra, 20, co mo
par te das ações alu si vas à Se ma na da Cons ci ên cia Ne gra
2020.

Exe cu ta da pe la Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra (Sec- 
ma), a re vi ta li za ção do pré dio em es ti lo co lo ni al in cluiu
re pa ros na par te es tru tu ral da edi fi ca ção, in cluin do a re- 
for ma in te gral do te lha do, pa re des, im plan ta ção de no- 
vos sis te mas hi dráu li co e elé tri co e no va pin tu ra.

O Mu seu Ca fua das Mer cês é um pré dio tom ba do pe- 
lo Ins ti tu to do Pa trimô nio His tó ri co e Ar tís ti co Na ci o nal
(Iphan) e é um dos pou cos pré di os das Amé ri cas on de
fun ci o na ram mer ca dos de ne gros du ran te o pe río do es- 
cra vo cra ta, que per ma ne cem com a es tru tu ra in tac ta,
co mo ex pli cou a ges to ra do Mu seu His tó ri co e Ar tís ti co
do Ma ra nhão (MHAM), Amé lia Cu nha, tam bém res pon- 
sá vel pe la ad mi nis tra ção de qua tro ane xos, en tre eles o
Mu seu Ca fua. “As obras de res tau ra ção se pau ta ram
mui to na ne ces si da de de ma nu ten ção de pro ble mas es- 
tru tu rais da ca sa, prin ci pal men te no te lha do, que es ta va
mui to de te ri o ra do, e o pi so que es ta va que bra do e foi to- 
do re mo de la do. Nós não po de mos mu dar mui to a es tru- 
tu ra da ca sa, por que é um pré dio tom ba do, mas a ca sa
fi cou mais con for tá vel”, ex pli ca a ges to ra.

Par te das ações do pro gra ma es ta du al Nos so Cen tro,
o no vo Mu seu Ca fua das Mer cês vai con tar com a con- 

sul to ria da Se cre ta ria de Es ta do da Igual da de Ra ci al
(Seir) na com po si ção das ex po si ções e a ex pec ta ti va é
que o es pa ço de cul tu ra atraia vi si tan tes lo cais, es tu di o- 
sos e tu ris tas pa ra a re gião.  “Es sa é mais uma ação im- 
por tan te do pro gra ma Nos so Cen tro, que tem co mo ob- 
je ti vo es ti mu lar a eco no mia e va lo ri zar as be le zas do
nos so pa trimô nio his tó ri co. Es ta mos en tre gan do o Mu- 
seu Ca fua após uma am pla re for ma de res tau ra ção, per- 
mi tin do com is so, que a co mu ni da de, tu ris tas, pes qui- 
sa do res, re pre sen tan tes do mo vi men to ne gro e pes so as
li ga das às re li giões de ma triz afri ca na te nham um es pa- 
ço mo der no e de di ca do à me mó ria do po vo ne gro do
Ma ra nhão”, fri sou o se cre tá rio de Cul tu ra, An der son
Lin do so.

 
Na re a ber tu ra, além da ex po si ção de acer vo com pos- 

to por ob je tos de cul tos afri ca nos e de re li giões de ma triz
afri ca na, co mo es ta tu e tas, ca ba ças e tam bo res, o no vo
Mu seu Ca fua das Mer cês vai con tar com mos tra de pe- 
ças do acer vo de Jor ge Ita ci Oli vei ra, mais co nhe ci do co- 
mo pai Jor ge Ba ba laô, um dos mais tra di ci o nais ba ba lo- 
ri xás do Ma ra nhão, que che gou a ser ges tor do Mu seu
an tes de fa le cer em 2003. 

 

“Con se gui mos em re gi me de

co mo da to, em prés ti mo de pe ças do

an ti go ges tor da ca sa, que é um pai

de san to mui to fa mo so, o Jor ge

Ba ba laô. A fa mí lia de le do ou bas tão,

ben ga la, rou pas de cul to de le e

co la res de pon ta”, de ta lha Amé lia

Cu nha.

O es pa ço tam bém con ta rá com pe ças do sin cre tis mo
re li gi o so, co mo san tos ca tó li cos, e uma mos tra com a bi- 
o gra fia de per so na li da des que lu tam ou lu ta ram con tra
o ra cis mo e em de fe sa da iden ti da de ne gra no Ma ra- 
nhão.

En tre os ho me na ge a dos es ta rão o pró prio Jor ge Ba- 
ba laô, Vic to ri na To bi as San tos, a Mãe Du du, vòdún si
que che fi ou a Ca sa de Nagô (Ca sa de Tam bor de Mi na de

São Luís) en tre 1967 e 1988 e a jor na lis ta e pes qui sa do ra
Ma ria Rai mun da Araú jo, mais co nhe ci da co mo Mun di- 
nha Araú jo, ati vis ta do mo vi men to ne gro e uma das fun- 
da do ras do Cen tro de Cul tu ra Ne gra do Ma ra nhão, em
1979.

A rei nau gu ra ção do Mu seu Ca fua das Mer cês acon te- 
ceu na úl ti ma sex ta-fei ra (20), mas de vi do à pan de mia
de Co vid-19, o es pa ço es ta rá aber to ao pú bli co ape nas
as ter ças e quin tas-fei ras, me di an te agen da men to pré- 
vio e de acor do com a pro cu ra.

O Mu seu dis po ni bi li za rá ao pú bli co ál co ol em gel na
en tra da da ca sa e o uso de más ca ras de pro te ção in di vi- 
du al se rá obri ga tó rio, bem co mo de ve rá ser res pei ta do o
dis tan ci a men to so ci al. O agen da men to de vi si tas po de- 
rá ser fei to via men sa gem di re ta (di rect) no Ins ta gram do
Mu seu Ca fua (@ca fua.ma) – que tam bém se rá lan ça do
na pró xi ma sex ta – ou por meio do sis te ma Cir cui to de
Vi si ta Cul tu ral da Sec ma, com link dis po ní vel no si te da
Sec ma (www.cul tu ra.ma.gov.br).

 
Em es ti lo co lo ni al e de fa cha da uni for me, o pré dio de

di men sões pe que nas dis põe de ape nas uma por ta prin- 
ci pal, la de a da e en ci ma da por se tei ras cen tra das em ni- 
cho, cons ti tuin do as úni cas aber tu ras de luz e ven ti la ção
do pré dio, um dos prin ci pais in di ca do res da ti ra nia da
es cra va tu ra. A edi fi ca ção con ta com um pá tio in ter no e
dois sa lões, on de es tão abri ga das as pe ças do cir cui to de
ex po si ção per ma nen te. O pá tio in ter no é re ves ti do de
can ta ria e cer ca do por um al to mu ro de pe dras. Nes ta
área es tá ins ta la da uma ré pli ca do pe lou ri nho de São
Luís – no pas sa do o ori gi nal fi ca va lo ca li za do no Lar go
do Car mo.
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POR RAI MUN DO BOR GES
DI RE TOR DE RE DA ÇÃO

Qua tro go ver na do res
Os mas ca tes

Na mú si ca tam bém

CELEBRAÇÃO

Os 140 anos dos 
libaneses em São Luís

M
a luf, Heluy, Ra chid, Du a li be, Brai de, Mu rad,
Had dad, Je reis sa ti, Kas sab, Si mon, Amin,
Ma luf, Bu zar, Ja te ne… Há 140 anos es ses so- 
bre no mes ára bes de ori gem li ba ne sas se

mis tu ram aos Sil va, Pe rei ra, Oli vei ra, Mun di co, Chi co,
Jo a quim, Se bas ti a na e Ma ria em di fe ren tes re can tos do
Ma ra nhão. São os “car ca ma nos” que mi gra ram pa ra o
Bra sil. E tam bém, a par tir de 1880 de sem bar ca ram no
Ma ra nhão, de pois de per cor rer 9.360 mi lhas ma rí ti mas.
Eles só não se con fun dem com os ma ra nhen ses, pe lo
por te fí si co, a cor da pe le, o ros to mar can te com so bran- 
ce lhas pro e mi nen tes e ca be los li sos.

As sim co mo no Bra sil, os li ba ne ses fi ze ram his tó ria
na po lí ti ca, na eco no mia do Ma ra nhão, prin ci pal men te
co mo mas ca tes, de pois “in va di ram” as áre as do Di rei to e
da Me di ci na. De tan ta im por tân cia, eles ga nha ram uma
am pla bi bli o gra fia, inú me ros es tu dos aca dê mi cos so ci- 
o ló gi cos e his tó ri cos. Ga nha ram até o Dia da Co mu ni da- 
de Li ba ne sa do Ma ra nhão, que ocor re nes te dia 22 de
no vem bro, ce le bra do com mis sa, pe lo pa dre Hei tor Mo- 
ra es, trans mi ti da às 10h30 (Pas co ma pa re ci davs).

No Ma ra nhão, os des cen den tes de li ba ne ses es tão
pre sen tes em to dos os ra mos de ati vi da des, sem pre com
for te in fluên cia on de atu am. Eles es tão em São Luís, Ca- 
xi as, Co dó, San ta Inês e na Bai xa da. Nes ta dé ca da, no
Bra sil, a co mu ni da de li ba ne sa che gou de uma só vez,
com dois re pre sen tan tes, à Pre si dên cia da Re pú bli ca.
Foi na elei ção em 2014, com a pe tis ta Dil ma Rous seff,
ten do Mi chel Te mer (MDB) co mo vi ce. No en tan to, ele
aca bou aju dan do a der ru bá-la do pos to e as su mir o car- 
go mais im por tan te do Bra sil.

 

 
Se gun do o jor na lis ta, his to ri a dor e ex-pre si den te da

Aca de mia Ma ra nhen se de Le tras (AML), Be ne di to Bu zar
(car ca ma no) em ar ti go pu bli ca do em seu blog, “na da
me nos do que qua tro des cen den tes ára bes ocu pa ram o
car go de go ver na dor do Es ta do: Al fre do Du ai li be, Antô- 
nio Di no, Jo sé Mu rad e Ri ba mar Fi que ne (fo to)”. E acres- 
cen ta: “Se com pu tar mos os elei tos pa ra a Câ ma ra Fe de- 
ral e As sem bleia Le gis la ti va, bem co mo os que al can ça- 
ram os pos tos mais al tos do Po der Ju di ciá rio, ve re mos,

em to da ple ni tu de, a mar can te ex pres si vi da de li ba ne sa
na es tru tu ra ins ti tu ci o nal do Ma ra nhão”.

Há ou tras fon tes em que con cor dam com o es cri to de
Bu zar. As pri mei ras le vas ára bes che ga ram ao país por
vol ta de 1.880 e eram for ma das prin ci pal men te por cris- 
tãos, que fu gi am da po bre za e de con fli tos re li gi o sos. No
Bra sil, pas sa ram a ser co nhe ci dos co mo “tur cos”, pois à
épo ca a Sí ria e o Lí ba no in te gra vam o Im pé rio Tur co-
Oto ma no. O pes qui sa dor da Uni ver si da de Saint-Es prit
de Kas lik, no Lí ba no, o bra si lei ro Ro ber to Kha tlab diz
que mui tos de ci di ram mi grar após uma vi si ta do im pe- 
ra dor Dom Pe dro 2º à re gião. Se gun do Kha tlab, o mo- 
nar ca fa la va e es cre via em ára be, o que im pres si o nou o
pú bli co.

 

Di fe ren te men te de imi gran tes

ja po ne ses ou eu ro peus, que

vi a ja vam ao Bra sil já con tra ta dos

pa ra tra ba lhar em fa zen das de ca fé

e pro du ção de fru tas e hor ta li ças,

sí ri os e li ba ne ses cus te a vam su as

vi a gens e che ga vam por con ta

pró pria.

Ao che ga rem ao Ma ra nhão e a ou tros es ta dos, mui tos
ára bes re sol ve ram se de di car ao co mér cio e vi ra ram
mas ca tes. O que pa re cia um obs tá cu lo se re ve lou uma
van ta gem em re la ção aos de mais imi gran tes, con ta
Oswal do Truz zi, pro fes sor da Uni ver si da de Fe de ral de
São Car los e au tor de “Pa trí ci os: sí ri os e li ba ne ses em
São Pau lo”. Co mo pe que nos agri cul to res em seu país, os
li ba ne ses não en con tra ram es pa ço nos la ti fún di os do
Bra sil e re sol ve ram se de di car ao co mér cio, apro vei tan- 
do a ex pe ri ên cia que ti nham na ven da de seus pro du tos.
Co mo ven de do res fi xos ou iti ne ran tes, lhes per mi ti am
ga nhos mai o res que o tra ba lho na la vou ra.

Con for me as cen di am so ci al men te, sí ri os e li ba ne ses
in ves ti am na edu ca ção dos fi lhos. “Eles per ce be ram que
o Bra sil é uma ter ra de dou to res, en tão que ri am que os
fi lhos tam bém fos sem dou to res”, diz Truz zi. Ele ga ran te
ain da, em en tre vis ta à BBC Bra sil, que não exis te ide o lo- 
gia co mum en tre os po lí ti cos da co mu ni da de. “Eles
sem pre en ten de ram que na po lí ti ca, co mo nos ne gó ci- 
os, ca da um faz seu jo go e tri lha seu per cur so.”

 

Fi lhos e ne tos de ára bes se des ta cam em ou tras áre as
da vi da pú bli ca bra si lei ra, co mo o mé di co Adib Ja te ne,
os mú si cos Al mir Sa ter e João Bos co li, os es cri to res Ra- 
du an Nas sar e Mil ton Ha toum, a fi ló so fa Ma ri le na
Chauí, o geó gra fo Aziz Ab’Sa ber e o di ci o na ris ta Antô nio
Hou aiss.

Já o jor na lis ta Be ne di to Bu zar fa la a pri mei ra le va os
ára bes no Bra sil foi es ti mu la da por con vi te de D. Pe dro
II, um sá bio que fa la va ao me nos oi to idi o mas. Ob je ti vo

do im pe ra dor se ria subs ti tuir a mão de obra es cra va,
após a “abo li ção” pro cla ma da pe la prin ce sa Isa bel, sob
ori en ta ção do pai, pa ra subs ti tui-lo no se ria o ter cei ro
rei na do do Bra sil.

Bu zar se res sen tiu da pou ca in for ma ção so bre os ára- 
bes no Ma ra nhão. Ele diz que fon te, as sim mes mo du vi- 
do sa, vem do pro fes sor e mé di co Ola vo Cor reia Li ma
(fo to). No opús cu lo de sua au to ria, “Sí ri os e Li ba ne ses
no Ma ra nhão”, pu bli ca do em 1986, afir ma que Jo sé Ze- 
que ter vi, Mi guel Met tre Heluy e Jo sé Ni co lau Heluy fo- 
ram os pri mei ros ára bes a che gar a São Luís, fa to ocor ri- 
do em 1886 e “hós pe des dos fra des no Con ven to do Car- 
mo”. So bre o que vi e ram aqui fa zer na da foi re ve la do.

 

No en tan to, o jor nal a “Pa co ti lha”,

de 08 de ja nei ro de 1900, traz tex to

de um lei tor que as si na co mo Al

Arab, cri ti can do a pre sen ça dos

“sí ri os” no co mér cio da ci da de de

São Luís. Ele exi ge que os po de res

pú bli cos de em fim na par ti ci pa ção

des sa et nia no co mér cio lo cal. O

au tor da crí ti ca con si de ra que

ou tros co mer ci an tes lo cais não

po di am con cor rer com os “sí ri os”,

que ob ti nham su as mer ca do ri as

“sem pa ga men to de im pos tos a que

es tão su jei tas”.
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Mesmo com vacinas à vista, os cuidados devem ser redobrados para evitar uma nova onda da Covid-19 no Maranhão

Uso incorreto de máscaras contra a
Covid-19 ainda é preocupante

Di cas pa ra usar a más ca ra ade qua da men te e sem ris cos

O uso da más ca ra tor nou-se obri ga tó rio no Ma ra nhão co mo uma das prin ci pais me di das de con ten ção e
pre ven ção à Co vid-19. Por is so a Pro gep da UF MA pre pa rou um ma te ri al  pa ra a uti li za ção cor re ta da más ca- 

ra e pro du ziu o Ma nu al de Eti que ta Res pi ra tó ria, com o in tui to de cons ci en ti zar a so ci e da de so bre há bi tos
que de vem ser ado ta dos pa ra evi tar a dis se mi na ção de pe que nas go tí cu las oriun das do apa re lho res pi ra tó- 

rio. Em se gui da, lan çou um ma te ri al in for ma ti vo di re ci o na do aos ser vi do res da ins ti tui ção e a to da a po pu la- 
ção, con ten do ori en ta ções so bre ge ren ci a men to do es tres se du ran te o pe río do de pan de mia do co ro na ví rus.

Com o mes mo viés, o ma te ri al “A.C.A.L.M.E.-S.E” foi lan ça do com o ob je ti vo de di vul gar me di das que aju- 
dam no ma ne jo da an si e da de nes se mo men to.

 

 
Quais os cui da dos que se de ve ter ao usar a más ca ra ca sei ra ou de ou tro ti po? A la va gem das mãos con ti- 

nua obri ga tó ria e não se de ve to car a más ca ra com a mão. 
Na ho ra de re ti rá-la, de ve-se pu xar o la ço que pren de à ca be ça ou ti rar o elás ti co atrás da ore lha com os de- 

dos. No ca so da más ca ra de pa no, quan do re ti ra da de ve-se le var pa ra la var ou co lo car num en ve lo pe de
pa pel, ca so a la va gem não se ja ime di a ta. 

Não se de ve dei xar a más ca ra usa da, su ja ou con ta mi na da ex pos ta, em ci ma de uma me sa, por exem plo,
ou sol ta den tro da bol sa e sem uma pro te ção. Quan do se de ve tro car a más ca ra? 

Quan do ela es ti ver su ja ou úmi da, ela de ve ser tro ca da. Por exem plo, quan do a pes soa usar a más ca ra con- 
ti nu a men te o dia in tei ro, o ide al é que ela te nha ou tra pa ra tro car. Co mo fa zer a hi gi e ne da más ca ra de te- 

ci do? La var com água e sa bão. E co mo fa zer o des car te da más ca ra? Po de co lo car no li xo co mum.
 

O secretário de Estado do Turismo, Catulé Jr. (na foto  a direita com o secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos
Naturais, Diego Rolim) e sua equipe vêm realizando uma série de capacitações durante a pandemia para fortalecer o
turismo local.

Proprietária da Villa Reale, Kamila Paixão foi uma das empresárias homenageadas
pela Associação Comercial do Maranhão pelo Dia do Empreendedorismo Feminino

Esse mês está acontecendo a campanha do Novembro Azul em todas as lojas do
rupo Potiguar de São Luís e Imperatriz. O home center aderiu ao movimento
nacional em prol da conscientização da população masculina sobre a importância
e as formas de prevenir o câncer de próstata, que é o tipo de tumor que mais atinge e
mata os homens no país. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer / INCA,
estima-se que serão confirmados 65.840 novos casos de câncer de próstata
somente em 2020 no Brasil. A detecção precoce da doença melhora as chances de
tratamento para o paciente.
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A diva Alcione fez seu primeiro show presencial, na pandemia, nesta quinta-feira passada, na Casa da Marrom, no Rio, com
lotação máxima! “Uma noite inesquecível”, segundo os felizardos que conseguiram se acomodar na casa para aplaudí-la

Alcione comemora 73 anos hoje com
programação de festas no Rio

Ho je é o gran de dia da can to ra Al ci o ne, uma das mais con sa gra das sam bis tas do Bra sil, que es tá com ple- 
tan do os seus 73 anos de vi da, des tes, qua se 50 anos de car rei ra. E a fes ta acon te ce no Bar Al ci o ne, re cém-

inau gu ra do no Ca saShop ping, na Bar ra da Ti ju ca, Rio de Ja nei ro, com a re a li za ção da Fei jo a da da Mar rom,
que, com cer te za, se rá mar ca da co mo um dos acon te ci men tos mais dis pu ta dos des te sá ba do na Ci da de Ma- 
ra vi lho sa. En tre as atra ções da fei jo a da: Ju ni nho Thybau, Ar lin di nho Cruz e Pre ti nho da Ser ri nha, a par tir das

12h. E ama nhã, mais fes ta na Ca sa da Mar rom, com ro da de sam ba, com os gru pos Nas cen te e Bom Gos to,
tam bém a par tir das 12h. To do mun do que ren do par ti ci par des de ver da dei ro fes te jo da Mar rom, mas o mo- 
men to nem o es pa ço da ca sa per mi tem lo ta ção. “Pe di mos des cul pas pa ra quem não con se guiu es tar co nos- 
co on tem. Re ce be mos inú me ros pe di dos de re ser vas e con fir ma mos pe la or dem de che ga da. Após o ho rá rio
li mi te das re ser vas, aten de mos quem es ta va pre sen ci al men te na ca sa, sem re ser vas. To do iní cio pre ci sa de

al guns ajus tes e já es ta mos tra ba lhan do pa ra me lhor aten dê-los”, ar gu men tou o Bar da Al ci o ne, em post pu- 
bli ca do on tem no Ins ta gram. Al ci o ne tem 1272 gra va ções ca das tra das no ban co de da dos do Ecad. De to das,
a mais to ca da no Bra sil nos úl ti mos cin co anos foi “Meu éba no”, can ção lan ça da há 15 anos e que fez par te do

vi gé si mo sé ti mo ál bum de es tú dio da can to ra, cha ma do “Uma No va Pai xão”.

A produção estreia nesse sábado, 21, no canal Discovery Channel

A biografia do jornalista traz apreciações críticas de nomes ilustres da literatura
brasileira, entre eles, José Sarney, Josué Montello, José Saramago, José Chagas,
Erasmo Dias e Napoleão Sabóia.   

Colunista PH faz
lançamento de dois livros

nesta segunda-feira
O co lu nis ta Per gen ti no Ho lan da, do jor nal O Es ta do do Ma ra nhão,

pro mo ve, nes ta se gun da-fei ra, 23, às 17h, co que tel de lan ça men to dos li- 
vros “Em bus ca de vul tos per di dos” e “PH: Íco ne e Gri fe da So ci e da de”, es- 
te se gun do uma bi o gra fia au to ri za da e es cri ta pe lo jor na lis ta Thi a go Bas- 
tos, do mes mo pe rió di co. O even to acon te ce rá na re si dên cia tra di ci o nal
da fa mí lia Sarney, no bair ro Ca lhau, es pe ci al men te pa ra con vi da dos, fa- 
mi li a res e ad mi ra do res do an fi trião. To dos de ve rão se guir os pro to co los

de se gu ran ça pa ra a Co vid-19

Mais apaixonados do que nunca, os noivos Livia Lobo e Breno Mendonça  já estão 
anunciando que vão casar no dia 24 de julho de 2021, em clima de grande
comemoração. Até porque o noivo adora festas e até lá, se Deus quiser, já estaremos
vacinados contra o coronavírus . Parabéns ao querido casal.

No registro, o superintendente da FIEMA, César Miranda, o 1º vice-presidente da
FIEMA, Sales Alencar, o presidente da FIEMA, Edilson Baldez, o empresário e diretor
da FIEMA, Clynewton Dias e o 1º secretário da FIEMA, Pedro Robson em visita a
fábrica de sorvetes 2 Irmãos, em Imperatriz. A visita teve a finalidade de conhecer
as instalações da fábrica, os processos de produção, além de verificar como o
Sistema FIEMA tem contribuído para a melhoria do processo produtivo  e para a
competitividade da empresa no mercado. Com 25 anos no mercado e capacidade
de produção de 250 toneladas por mês, a indústria atende os estados do Maranhão,
Tocantins e Pará  com seus 23 sabores de picolés, 34 sabores de sorvetes, 12 sabores
de paletas e  uma linha de açaí.

São Luís, sábado e domingo 21 e 22 de novembro
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PRÊMIO NOBRE 2020 
A mais importante cerimônia de homenagens do Maranhão, 
o Prêmio Nobre acontecerá dia 07 de dezembro, nos luxuosos 
salões do Espaço Residencial e já está nos preparativos finais. O 
evento, que chega a sua 14ª edição, vai reconhecer o empreen-
dedorismo de profissionais e empresários, que se destacaram 
nas suas áreas de atuação, nesse ano tão atípico, onde a reinven-
ção e a superação foram as ferramentas de gestão. O Troféu No-
bre, que será entregue a cada homenageado é uma forma de va-
lorizar, incentivar e reconhecer os méritos de todo um trabalho 
desenvolvido em prol do público maranhense.

Com o tema “Renovação” a edição 2020 virá em um for-
mato limitado, devido aos novos protocolos para a realiza-
ção de eventos, mas com todo o charme e glamour das fes-
tas anteriores. Com decoração, serviço de buffet completo e 
atrações já confirmadas, a produção está finalizando os últi-
mos detalhes da cerimônia, que exige traje passeio completo 
(terno e gravata) para homens e elegantes vestidos longos, 
para as belas convidadas. 

Durante o evento, será lançada a segunda edição da Re-
vista Nobre, que traz os registros e destaques da edição 2019 
e também será comemorado os 16 anos do Programa Nobre, 
que é exibido através da REDETV São Luis, em rede nacio-
nal pela AMAZONSAT e pelas redes sociais, blog e canal do 
YouTube do Programa, que desponta no cenário maranhen-
se. Aguardem mais detalhes, vai ser sucesso. Parabéns aos 
homenageados.MADALENA NOBRE COM O TROFÉU NOBRE, O MAIS  

DESEJADO DO MARANHÃO, NA EDIÇÃO 2019.

COM TODO O CHARME E LUXO DAS CERIMÔNIAS ANTERIORES, A EDIÇÃO 2020 
SERÁ LIMITADA E CUMPRIRÁ OS NOVOS PROTOCOLOS DE SAÚDE.

PAIXÃO PELO MARANHÃO 
E A FOTOGRAFIA

Sempre antenado, de bem com a vida e com uma simpatia contagiante, 
Rivanio Santos, que é turismólogo e atua na área de marketing de uma mul-
tinacional do ramo das telecomunicações, vem se destacando também, nas 
redes sociais por suas belíssimas fotos postadas com muito talento. Com 
uma sensibilidade destacada, o jovem gestor tem por hábito, registrar atra-
vés das fotografias, o seu cotidiano na capital maranhense. São paisagens, 
pontos turísticos ou simplesmente um olhar diferenciado e criativo das in-
contáveis belezas maranhenses.

Quem quiser conhecer essa paixão e se encantar com as fotos maravi-
lhosas do Rivanio, que assina seus registros fotográficos, como “Rivas” bas-
ta acessar o Instagram @rivaniosantos e comprovar esse dom artístico, na 
administração e nas fotografias. Tudo com muito bom gosto e dedicação.

RIVANIO SANTOS (de branco) COM O SEU COMPANHEIRO, O ARTISTA VISUAL, ENO-
QUE SILVA, QUE TAMBÉM É PURO TALENTO E SIMPATIA.

IRREVERÊNCIA. FAZEMOS 
QUALQUER NEGÓCIO

A apresentadora de TV, Madalena Nobre esteve na tarde da última quinta-feira 
(19) na sede da TV Guará no bairro Renascença – São Luis, participando do Pro-
grama “Fazemos Qualquer Negócio” apresentado com estilo próprio, irreverente 
e alegre, pelo colega jornalista, Danilo Quixaba.

Com notícias do dia, conversas bem-humoradas e matérias, que trafegam pelo 
cotidiano do maranhense, Danilo tem uma linguagem fácil e levanta risos, mesmo 
com pautas de prestação de serviço, temas culturais e conteúdos atuais.

Madalena, participou do quadro “Céu ou Inferno” e contou um pouco da sua 
história, paixões e no final, foi apresentada pela produção, fotos de personalida-
des renomadas, outras nem tanto, onde a mesma dizia para qual lugar mandava. 
Foi bacana demais.

FAA MORENA DEIXOU SAUDADE NA REDETV.
A simpática e talentosa apresentadora de TV, Faa Morena, que comanda o badaladíssimo programa 

Ritmo Brasil, deixa a REDETV e uma legião de fãs com saudade do alto astral e das vibrações alegres, 
que Faa transmitia, através das entrevistas com artistas da música, nas tardes de sábado.

Faa, que já esteve no Maranhão 02 vezes, a convite da amiga, Madalena Nobre, foi reconhecida 
como revelação nacional e apresentadora destaque em 02 edições do Prêmio Nobre. Nessas visitas, 
ela conheceu São Luis, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, a gastronomia, os ritmos e a mu-
sicalidade do Maranhão.

A decisão foi pessoal e partiu da apresentadora, que canta e encanta, escreve livros e poemas, dan-
ça e curte as boas coisas da vida. Por falar nisso, Faa Morena vive um momento especial, uma fase lin-
da. Virou avó recentemente e está dedicando suas horas, ao carinho para a neta, Suzanne. Desejamos 
muito mais bênçãos em sua vida. Deus continue iluminando sua caminhada.

EM UMA DE SUAS FOTOS, RIVANIO ENALTECE O NOVO 
ESPAÇO CULTURAL DE SÃO LUIS, O ANTIGO PRÉDIO 

DA RFFSA NA AVENIDA BEIRA MAR.

MADALENA NOBRE COM DANILO QUIXABA NOS ESTÚDIOS DA TV GUARÁ.

EM UM DESSES CALOROSOS ENCONTROS, FAA MORENA COM MADALENA NOBRE, NA REDETV – SP, EM 2017.

O JORNAL MAIS 
ACESSADO

DO MARANHÃO
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