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“O concurso é fundamental. Mas demora um pouco, tem custo e é preciso aprovação
na Lei Orçamentária Anual (LOA)", informou o presidente do INSS

Rio

CONSURSO

INSS quer contratar 7,5
mil no ano que vem

O
Ins ti tu to Na ci o nal do Se gu- 
ro So ci al (INSS) gas ta R$ 96
mi lhões por ano com sa lá ri- 
os de mi li ta res e apo sen ta- 

dos, na ten ta ti va de ten tar re du zir a fi- 
la de es pe ra de pe di dos de be ne fí ci os.
Des se to tal, ape nas o pes so al da ca- 
ser na (859 re for ma dos) re ce be R$ 40
mi lhões anu ais pa ra o ser vi ço de aten- 
di men to. O res tan te é di vi di do en tre
1.043 apo sen ta dos de ou tros ór gãos e
442 ina ti vos do pró prio INSS, in for- 
mou o pre si den te do Ins ti tu to, Le o- 
nar do Ro lim

 “O cus to mé dio dos tem po rá ri os é
mais bai xo que qual quer ou tra si tu a- 
ção”, jus ti fi cou. O INSS já pe diu ao
Mi nis té rio da Eco no mia a aber tu ra de
con cur so pa ra 7,5 mil va gas em 2022.
“O con cur so é fun da men tal. Mas de- 
mo ra um pou co, tem cus to e é pre ci so
apro va ção na Lei Or ça men tá ria Anu al
(LOA). En quan to is so, a ex pec ta ti va de
apo sen ta do ri as su biu, por is so pre ci- 
sa mos da con tra ta ção de tem po rá ri- 
os”, in for mou o pre si den te do INSS. 
Ago ra, o pe di do de con cur so foi aten- 
di do. O Pro je to de Lei Or ça men tá ria
Anu al (Ploa) de 2022, en vi a do pe lo go- 
ver no ao Con gres so, au to ri za cer ta- 
mes em agên ci as re gu la do ras, Mi nis- 
té rio da Edu ca ção, Re cei ta Fe de ral,
Con tro la do ria Ge ral da União (CGU) e
Ins ti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al
(INSS).

A pre vi são é de 7.545 va gas de ní- 
veis mé dio e su pe ri or no INSS. Do to- 
tal, 1.571 se rão pa ra ana lis ta do se gu- 
ro so ci al (ní vel su pe ri or), com sa lá rio
ini ci al de R$ 8.357,07, e 6.004 pa ra téc- 
ni co do se gu ro so ci al (ní vel mé dio),
com sa lá rio ini ci al de R$ 5.447,78. Os

apro va dos de ve rão atu ar nas áre as de
aná li se de re co nhe ci men to de di rei to
RGPS (2.938 va gas), com ba te à frau de
(734), apoio ao re co nhe ci men to de di- 
rei to (216), aten di men to de de man- 
das ju di ci ais (40), co bran ça ad mi nis- 
tra ti va (34), re co nhe ci men to de di rei- 
to RPPS (46), e su pri rão a re com po si- 
ção do qua dro de apo sen ta dos até
2023 (1.996).

A quan ti da de to tal de va gas pa ra o
fun ci o na lis mo fe de ral, no en tan to, fi- 
cou con fu sa, quan do foi anun ci a da,
na úl ti ma sex ta-fei ra. De acor do com
o se cre tá rio de Or ça men to Fe de ral,
Ari os to Cu lau, es ta vam au to ri za das
41,7 mil. Mas es pe ci a lis tas em con- 
cur so pú bli co ga ran ti am que a pre vi- 
são era de 73.640 va gas: 69.543 pa ra
apro va dos em con cur so (vá li dos ou
no vos dos Po de res Exe cu ti vo, Le gis la- 
ti vo, Ju di ciá rio, MPU e DPU) e 4.097 a
se rem cri a das pa ra car gos de apoio. 
Por meio de no ta, o Mi nis té rio da Eco- 
no mia in for mou que o “quan ti ta ti vo
to tal é de 66,7 mil”.

Es ses 66,7 mil in clu em car gos efe ti- 
vos e em co mis são, fun ção co mis si o- 
na da e gra ti fi ca ções de li vre pro vi- 
men to, de ci vis e mi li ta res do Exe cu ti- 
vo fe de ral, in cluin do as po lí ci as ci vil e
mi li tar e o Cor po de Bom bei ros do
Dis tri to Fe de ral, com os re cur sos do
Fun do Cons ti tu ci o nal (FCDF)”.

 “Es ti ma-se que, des se to tal, 41,7
mil va gas se jam de con cur sos pa ra
ser vi do res ci vis e car rei ras do FCDF
men ci o na das. As de mais são di re ci o- 
na das aos car gos, pos tos e gra du a ção,
efe ti vos e tem po rá ri os, das For ças Ar- 
ma das (11,6 mil) e ao an te pro je to de
Lei que cria os car gos co mis si o na dos

de mi li ta res (CCM) e as gra ti fi ca ções
de mi li ta res fo ra da for ça (GMFF — 1,1
mil)”.

No INSS, o gar ga lo que afe ta a vi da
do se gu ra do es tá na es cas sa mão de
obra na aná li se dos pro ces sos que se
amon to am a ca da dia, prin ci pal men- 
te na pan de mia. 

 “São cer ca de 30 mil re que ri men tos
to do mês. E so men te em de zem bro de
2020, con se gui mos ser vi do res pa ra
aná li se. Hou ve, en tão, um au men to
de 22% na ca pa ci da de de pro du ção”,
re for çou Ro lim. Mes mo a de man da
por ana lis tas de re que ri men tos vem
cain do, diz o pre si den te da au tar quia,
já que, com o avan ço da tec no lo gia,
“cer ca de 16% da aná li se não pas sa
pe lo ser vi dor”. Foi tam bém a di gi ta li- 
za ção que per mi tiu iden ti fi car a “fi la
es con di da”, que, até 2019, se con cen- 
tra va no aten di men to, épo ca em que
as pes so as es pe ra vam me ses por um
agen da men to. 

Ape sar da re cla ma ção de vá ri os
ana lis tas, que apon tam gra ves er ros
nas me di das to ma das pe lo INSS, Le o- 
nar do Ro lim lem brou que, de agos to
de 2019 a ju nho de 2020, a fi la de pro- 
ces sos caiu com a che ga da dos mi li ta-
res e apo sen ta dos. Vol tou a cres cer, de
ju lho a de zem bro do ano pas sa do, por
vá ri os fa to res.

 “A Me di da Pro vi só ria (MP/905/20),
que ins ti tuía bô nus por pro du ti vi da-
de pa ra os ser vi do res não foi apro va da
pe lo Se na do. E veio a pan de mia e o fe- 
cha men to de agên ci as”, ex pli cou. So- 
men te em se tem bro de 2020, co me- 
çou a re a ber tu ra par ci al. Das cer cas
de 1.550 agên ci as, 200 ain da não es tão
fun ci o nan do. 

MANIFESTAÇÕES

Protestos anti-Bolsonaro pedem respeito à democracia

MOVIMENTOS DA OPOSIÇÃO REVEZARAM MICROFONE COBRANDO MAIS CULTURA, EDUCAÇÃO, VACINAÇÃO E RESPEITO À DEMOCRACIA

(CRÉDITO: DOUGLAS SHINEIDR / AFP)

Um gru po de ma ni fes tan tes se reu- 
niu, nes ta ter ça-fei ra (7), pró xi mo à
Tor re de TV, re gião cen tral de Bra sí lia,
em pro tes to con tra o go ver no Jair Bol- 
so na ro e em de fe sa das cau sas da po- 
pu la ção mais vul ne rá vel, con tra o de- 
sem pre go e a fo me e pe lo di rei to à
mo ra dia e à saú de. O ato co me çou às
9h e ter mi nou por vol ta das 11h.

O Gri to dos Ex cluí dos é uma ma ni- 
fes ta ção que ocor re tra di ci o nal men te
há 27 anos, no dia 7 de se tem bro, em
de fe sa de pau tas que, na ava li a ção
dos or ga ni za do res, não são pri o ri za- 
das pe lo go ver no fe de ral. As pau tas
dos par ti ci pan tes do ato tam bém in- 
clu em a de fe sa dos  ter ri tó ri os e do  di- 
rei to à ter ra, a dig ni da de e o aces so
aos di rei tos bá si cos de se gu ran ça ali- 
men tar, so be ra nia po pu lar, pro ta go- 
nis mo da ju ven tu de e das mu lhe res.

Es te ano, o ato tam bém se uniu à

cam pa nha de di ver sos mo vi men tos
so ci ais que pe dem a saí da do pre si- 
den te Jair Bol so na ro, ar gu men tan do
que as ações e omis sões do go ver no
fe de ral im pul si o na ram o ce ná rio de
cri se em que o país se en con tra.

Uma das au to ri da des a dis cur sar
no even to foi o de pu ta do dis tri tal Fá- 
bio Fé lix (PSOL), que fa lou so bre o
que cha mou de ame a ças ao pro ces so
elei to ral e à de mo cra cia. “Mas não vão
nos in ti mi dar, as ru as da ca pi tal fe de- 
ral não são as ru as do au to ri ta ris mo,
as ru as da ca pi tal fe de ral são as ru as
da re sis tên cia. Nós te mos que ‘im pe a- 
ch mar’ e re ti rar Bol so na ro já”, dis se.

Du ran te o ato, foi fei ta uma ar re ca- 
da ção de ali men tos que se rão do a dos
pa ra o acam pa men to da Mar cha das
Mu lhe res In dí ge nas, que tam bém co- 
me ça ho je, em Bra sí lia.

Ma ni fes tan tes con tra o pre si den te
da Re pú bli ca, Jair Bol so na ro, dis cur- 
sam nos car ros de som du ran te pro- 
tes to na Ave ni da Pre si den te Var gas,
re gião cen tral do Rio de Ja nei ro. Mo vi- 
men tos so ci ais e po lí ti cos da opo si ção
re ve za ram-se ao mi cro fo ne co bran do
mais cul tu ra, edu ca ção, va ci na ção e

res pei to à de mo cra cia, além de cri ti- 
ca rem o avan ço da in fla ção.

Uma das vo zes foi do pro fes sor e
ve re a dor do Rio de Ja nei ro Tar cí sio
Mot ta (PSOL). “O mun do e a vi da de- 
vi am ser mui to me lho res. Por is so, a
gen te diz: ‘Fo ra, Bol so na ro’. Com es se
ge no ci da, o po vo se gui rá ex cluí do”,
dis se o ve re a dor, em dis cur so no car ro
de som da Cen tral Sin di cal e Po pu lar
(CSP).

En tre gri tos de “Fo ra, Bol so na ro”, o
pro fes sor Tu lio, ve re a dor tam bém pe- 
lo PSOL, quei xou-se do pre ço dos ali- 
men tos. “O pei to de fran go es tá R$ 20.
É a po lí ti ca do mi nis tro Pau lo Gue des
da Eco no mia. Que re mos co mi da na
me sa, va ci na no bra ço, edu ca ção. Não
que re mos es sa po lí ti ca li be ral”, pro- 
tes tou o ve re a dor.

Tatianny Araú jo, do mo vi men to Re- 
sis tên cia Fe mi nis ta, dis cur sou que
“ne nhu ma li ber da de de mo crá ti ca vai
cair”. “Bol so na ris tas mo vi dos pe lo di- 
nhei ro co lo ca ram ca mi nhões no vi- 
nhos na Es pla na da dos Mi nis té ri os
pa ra fa zer uma fa ke news. Mas va mos
re sis tir. Se te de Se tem bro é um dia
nos so, do po vo. Com más ca ras, va- 
mos re sis tir e gri tar a pa la vra de mo- 
cra cia”, dis se ela.

Bol so na ro man da “re ca do” pa ra Fux

Es pla na da per ma ne ce rá fe cha da

MA NI FES TA ÇÕES

Pú bli co em ato pró-
Bol so na ro na Es pla na da
che gou a 400 mil
pes so as, ava lia PM

Nú me ros ex tra o fi ci ais da Po lí cia Mi li tar do Dis tri to
Fe de ral apon tam que ha via pe lo me nos 400 mil pes so as
na ma ni fes ta ção pró- Bol so na ro na Es pla na da dos Mi- 
nis té ri os, na ma nhã des ta ter ça-fei ra (7). Cer ca de 600
ca mi nhões par ti ci pa ram da mo bi li za ção.

Se gun da a PM, a ope ra ção de se gu ran ça foi bem su ce- 
di da. Não há re gis tro de le são de ma ni fes tan tes nem de
po li ci ais. Uma pes soa foi de ti da por po li ci ais mi li ta res,
na Es pla na da, por por tar dro gas e qua tro ce lu la res. Ele
foi con du zi do à 5ª De le ga cia de Po lí cia. Ele foi au tu a do
em fla gran te. A ocor rên cia es tá em an da men to.

Um ou tro fla gran te foi re gis tra do e en ca mi nha do ao
De par ta men to de Po lí cia Es pe ci a li za da (DPE), por por te
de dro gas e de ar ma bran ca. O fla gran te ocor reu atrás do
Mi nis té rio da Eco no mia. Ele as si nou Ter mo de Com pro- 
mis so e foi li be ra do.

O úl ti mo even to na Es pla na da que reu niu tan ta gen- 
te, se gun do a PM, foi na ce le bra ção do te tra cam pe o na to
do Bra sil na Co pa do Mun do, em 1994, com mais de 600
mil pes so as na re gião.

Em dis cur so pa ra mi lha res de apoi a do res, na Es pla- 
na da dos Mi nis té ri os, o pre si den te Jair Bol so na ro deu
um ul ti ma to ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF), afir- 
man do que não acei ta rá que qual quer au to ri da de to me
me di das ou as si ne sen ten ças em de sa cor do com a
Cons ti tui ção. Dei xan do no ar a pos si bi li da de de ado tar
uma re a ção au to ri tá ria, ele man dou um re ca do di re to
pa ra o pre si den te da Cor te, mi nis tro Luiz Fux.

“Ou o che fe des se Po der en qua dra o seu (mi nis tro) ou
es se Po der po de so frer aqui lo que nós não que re mos”,
afir mou Bol so na ro, em ci ma de um ca mi nhão de som,
du ran te as ma ni fes ta ções pró-go ver no, em fren te ao
Con gres so Na ci o nal. Nes se pon to, ele se re fe riu a de ci- 
sões pro fe ri das pe lo mi nis tro Ale xan dre de Mo ra es, que
in clu em a pri são de vá ri os bol so na ris tas in ves ti ga dos
por dis se mi na rem dis cur sos de ódio con tra o Su pre mo
nas re des so ci ais.

“Por que nós va lo ri za mos e re co nhe ce mos e sa be mos
o va lor de ca da Po der da Re pú bli ca”, dis se o che fe do
Exe cu ti vo. “Nós to dos aqui na Pra ça dos Três Po de res ju- 
ra mos res pei tar a Cons ti tui ção. Quem age fo ra de la se
en qua dra ou pe de pa ra sair”, acres cen tou.

O pre si den te dis se que “não po de mos con ti nu ar acei- 
tan do que uma pes soa es pe cí fi ca da re gião dos Três Po- 
de res con ti nue bar ba ri zan do a nos sa po pu la ção. Não
po de mos acei tar mais pri sões po lí ti cas no nos so Bra sil”.

As ma ni fes ta ções pró-go ver no fo ram mar ca das pe la
de fe sa de pau tas in cons ti tu ci o nais, co mo fe cha men to
do Con gres so e do STF e in ter ven ção mi li tar com Bol so- 
na ro no po der. Após fa lar na Es pla na da, a pre vi são é que
o pre si den te fa ça um no vo dis cur so, na tar de de ho je,
nas ma ni fes ta ções con vo ca das pa ra a Ave ni da Pau lis ta,
em São Pau lo.

Mais ma ni fes ta ções pró-Bol so na ro es tão pro gra ma- 
das pa ra ho je na Es pla na da dos Mi nis té ri os. A Po lí cia
Mi li tar do DF in for mou que, por is so, o trân si to per ma- 
ne ce rá blo que a do na área. A ori en ta ção, pa ra quem for
de car ro ao tra ba lho ama nhã, é aces sar as vi as S2 e N2.

Os ei xos ro do viá ri os Sul e Nor te, di fe ren te men te de
ho je por ser fe ri a do, es ta rão li be ra dos. A PM ain da ava lia
o ho rá rio que se rá pos sí vel li be rar o trân si to na Es pla na- 
da. A in ten ção é que ama nhã até o fi nal da tar de, pa ra o
re tor no das pes so as do tra ba lho, as fai xas es te jam li be- 
ra das.

A pre vi são é que a ma ni fes ta ção de ama nhã reú na
cer ca de 10 mil pes so as.

São Luís, quarta-feira, 8 de setembro de 2021
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niu, nes ta ter ça-fei ra (7), pró xi mo à
Tor re de TV, re gião cen tral de Bra sí lia,
em pro tes to con tra o go ver no Jair Bol- 
so na ro e em de fe sa das cau sas da po- 
pu la ção mais vul ne rá vel, con tra o de- 
sem pre go e a fo me e pe lo di rei to à
mo ra dia e à saú de. O ato co me çou às
9h e ter mi nou por vol ta das 11h.

O Gri to dos Ex cluí dos é uma ma ni- 
fes ta ção que ocor re tra di ci o nal men te
há 27 anos, no dia 7 de se tem bro, em
de fe sa de pau tas que, na ava li a ção
dos or ga ni za do res, não são pri o ri za- 
das pe lo go ver no fe de ral. As pau tas
dos par ti ci pan tes do ato tam bém in- 
clu em a de fe sa dos  ter ri tó ri os e do  di- 
rei to à ter ra, a dig ni da de e o aces so
aos di rei tos bá si cos de se gu ran ça ali- 
men tar, so be ra nia po pu lar, pro ta go- 
nis mo da ju ven tu de e das mu lhe res.

Es te ano, o ato tam bém se uniu à

cam pa nha de di ver sos mo vi men tos
so ci ais que pe dem a saí da do pre si- 
den te Jair Bol so na ro, ar gu men tan do
que as ações e omis sões do go ver no
fe de ral im pul si o na ram o ce ná rio de
cri se em que o país se en con tra.

Uma das au to ri da des a dis cur sar
no even to foi o de pu ta do dis tri tal Fá- 
bio Fé lix (PSOL), que fa lou so bre o
que cha mou de ame a ças ao pro ces so
elei to ral e à de mo cra cia. “Mas não vão
nos in ti mi dar, as ru as da ca pi tal fe de- 
ral não são as ru as do au to ri ta ris mo,
as ru as da ca pi tal fe de ral são as ru as
da re sis tên cia. Nós te mos que ‘im pe a- 
ch mar’ e re ti rar Bol so na ro já”, dis se.

Du ran te o ato, foi fei ta uma ar re ca- 
da ção de ali men tos que se rão do a dos
pa ra o acam pa men to da Mar cha das
Mu lhe res In dí ge nas, que tam bém co- 
me ça ho je, em Bra sí lia.

Ma ni fes tan tes con tra o pre si den te
da Re pú bli ca, Jair Bol so na ro, dis cur- 
sam nos car ros de som du ran te pro- 
tes to na Ave ni da Pre si den te Var gas,
re gião cen tral do Rio de Ja nei ro. Mo vi- 
men tos so ci ais e po lí ti cos da opo si ção
re ve za ram-se ao mi cro fo ne co bran do
mais cul tu ra, edu ca ção, va ci na ção e

res pei to à de mo cra cia, além de cri ti- 
ca rem o avan ço da in fla ção.

Uma das vo zes foi do pro fes sor e
ve re a dor do Rio de Ja nei ro Tar cí sio
Mot ta (PSOL). “O mun do e a vi da de- 
vi am ser mui to me lho res. Por is so, a
gen te diz: ‘Fo ra, Bol so na ro’. Com es se
ge no ci da, o po vo se gui rá ex cluí do”,
dis se o ve re a dor, em dis cur so no car ro
de som da Cen tral Sin di cal e Po pu lar
(CSP).

En tre gri tos de “Fo ra, Bol so na ro”, o
pro fes sor Tu lio, ve re a dor tam bém pe- 
lo PSOL, quei xou-se do pre ço dos ali- 
men tos. “O pei to de fran go es tá R$ 20.
É a po lí ti ca do mi nis tro Pau lo Gue des
da Eco no mia. Que re mos co mi da na
me sa, va ci na no bra ço, edu ca ção. Não
que re mos es sa po lí ti ca li be ral”, pro- 
tes tou o ve re a dor.

Tatianny Araú jo, do mo vi men to Re- 
sis tên cia Fe mi nis ta, dis cur sou que
“ne nhu ma li ber da de de mo crá ti ca vai
cair”. “Bol so na ris tas mo vi dos pe lo di- 
nhei ro co lo ca ram ca mi nhões no vi- 
nhos na Es pla na da dos Mi nis té ri os
pa ra fa zer uma fa ke news. Mas va mos
re sis tir. Se te de Se tem bro é um dia
nos so, do po vo. Com más ca ras, va- 
mos re sis tir e gri tar a pa la vra de mo- 
cra cia”, dis se ela.

Bol so na ro man da “re ca do” pa ra Fux

Es pla na da per ma ne ce rá fe cha da

MA NI FES TA ÇÕES

Pú bli co em ato pró-
Bol so na ro na Es pla na da
che gou a 400 mil
pes so as, ava lia PM

Nú me ros ex tra o fi ci ais da Po lí cia Mi li tar do Dis tri to
Fe de ral apon tam que ha via pe lo me nos 400 mil pes so as
na ma ni fes ta ção pró- Bol so na ro na Es pla na da dos Mi- 
nis té ri os, na ma nhã des ta ter ça-fei ra (7). Cer ca de 600
ca mi nhões par ti ci pa ram da mo bi li za ção.

Se gun da a PM, a ope ra ção de se gu ran ça foi bem su ce- 
di da. Não há re gis tro de le são de ma ni fes tan tes nem de
po li ci ais. Uma pes soa foi de ti da por po li ci ais mi li ta res,
na Es pla na da, por por tar dro gas e qua tro ce lu la res. Ele
foi con du zi do à 5ª De le ga cia de Po lí cia. Ele foi au tu a do
em fla gran te. A ocor rên cia es tá em an da men to.

Um ou tro fla gran te foi re gis tra do e en ca mi nha do ao
De par ta men to de Po lí cia Es pe ci a li za da (DPE), por por te
de dro gas e de ar ma bran ca. O fla gran te ocor reu atrás do
Mi nis té rio da Eco no mia. Ele as si nou Ter mo de Com pro- 
mis so e foi li be ra do.

O úl ti mo even to na Es pla na da que reu niu tan ta gen- 
te, se gun do a PM, foi na ce le bra ção do te tra cam pe o na to
do Bra sil na Co pa do Mun do, em 1994, com mais de 600
mil pes so as na re gião.

Em dis cur so pa ra mi lha res de apoi a do res, na Es pla- 
na da dos Mi nis té ri os, o pre si den te Jair Bol so na ro deu
um ul ti ma to ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF), afir- 
man do que não acei ta rá que qual quer au to ri da de to me
me di das ou as si ne sen ten ças em de sa cor do com a
Cons ti tui ção. Dei xan do no ar a pos si bi li da de de ado tar
uma re a ção au to ri tá ria, ele man dou um re ca do di re to
pa ra o pre si den te da Cor te, mi nis tro Luiz Fux.

“Ou o che fe des se Po der en qua dra o seu (mi nis tro) ou
es se Po der po de so frer aqui lo que nós não que re mos”,
afir mou Bol so na ro, em ci ma de um ca mi nhão de som,
du ran te as ma ni fes ta ções pró-go ver no, em fren te ao
Con gres so Na ci o nal. Nes se pon to, ele se re fe riu a de ci- 
sões pro fe ri das pe lo mi nis tro Ale xan dre de Mo ra es, que
in clu em a pri são de vá ri os bol so na ris tas in ves ti ga dos
por dis se mi na rem dis cur sos de ódio con tra o Su pre mo
nas re des so ci ais.

“Por que nós va lo ri za mos e re co nhe ce mos e sa be mos
o va lor de ca da Po der da Re pú bli ca”, dis se o che fe do
Exe cu ti vo. “Nós to dos aqui na Pra ça dos Três Po de res ju- 
ra mos res pei tar a Cons ti tui ção. Quem age fo ra de la se
en qua dra ou pe de pa ra sair”, acres cen tou.

O pre si den te dis se que “não po de mos con ti nu ar acei- 
tan do que uma pes soa es pe cí fi ca da re gião dos Três Po- 
de res con ti nue bar ba ri zan do a nos sa po pu la ção. Não
po de mos acei tar mais pri sões po lí ti cas no nos so Bra sil”.

As ma ni fes ta ções pró-go ver no fo ram mar ca das pe la
de fe sa de pau tas in cons ti tu ci o nais, co mo fe cha men to
do Con gres so e do STF e in ter ven ção mi li tar com Bol so- 
na ro no po der. Após fa lar na Es pla na da, a pre vi são é que
o pre si den te fa ça um no vo dis cur so, na tar de de ho je,
nas ma ni fes ta ções con vo ca das pa ra a Ave ni da Pau lis ta,
em São Pau lo.

Mais ma ni fes ta ções pró-Bol so na ro es tão pro gra ma- 
das pa ra ho je na Es pla na da dos Mi nis té ri os. A Po lí cia
Mi li tar do DF in for mou que, por is so, o trân si to per ma- 
ne ce rá blo que a do na área. A ori en ta ção, pa ra quem for
de car ro ao tra ba lho ama nhã, é aces sar as vi as S2 e N2.

Os ei xos ro do viá ri os Sul e Nor te, di fe ren te men te de
ho je por ser fe ri a do, es ta rão li be ra dos. A PM ain da ava lia
o ho rá rio que se rá pos sí vel li be rar o trân si to na Es pla na- 
da. A in ten ção é que ama nhã até o fi nal da tar de, pa ra o
re tor no das pes so as do tra ba lho, as fai xas es te jam li be- 
ra das.

A pre vi são é que a ma ni fes ta ção de ama nhã reú na
cer ca de 10 mil pes so as.

São Luís, quarta-feira, 8 de setembro de 2021
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“O concurso é fundamental. Mas demora um pouco, tem custo e é preciso aprovação
na Lei Orçamentária Anual (LOA)", informou o presidente do INSS

Rio

CONSURSO

INSS quer contratar 7,5
mil no ano que vem

O
Ins ti tu to Na ci o nal do Se gu- 
ro So ci al (INSS) gas ta R$ 96
mi lhões por ano com sa lá ri- 
os de mi li ta res e apo sen ta- 

dos, na ten ta ti va de ten tar re du zir a fi- 
la de es pe ra de pe di dos de be ne fí ci os.
Des se to tal, ape nas o pes so al da ca- 
ser na (859 re for ma dos) re ce be R$ 40
mi lhões anu ais pa ra o ser vi ço de aten- 
di men to. O res tan te é di vi di do en tre
1.043 apo sen ta dos de ou tros ór gãos e
442 ina ti vos do pró prio INSS, in for- 
mou o pre si den te do Ins ti tu to, Le o- 
nar do Ro lim

 “O cus to mé dio dos tem po rá ri os é
mais bai xo que qual quer ou tra si tu a- 
ção”, jus ti fi cou. O INSS já pe diu ao
Mi nis té rio da Eco no mia a aber tu ra de
con cur so pa ra 7,5 mil va gas em 2022.
“O con cur so é fun da men tal. Mas de- 
mo ra um pou co, tem cus to e é pre ci so
apro va ção na Lei Or ça men tá ria Anu al
(LOA). En quan to is so, a ex pec ta ti va de
apo sen ta do ri as su biu, por is so pre ci- 
sa mos da con tra ta ção de tem po rá ri- 
os”, in for mou o pre si den te do INSS. 
Ago ra, o pe di do de con cur so foi aten- 
di do. O Pro je to de Lei Or ça men tá ria
Anu al (Ploa) de 2022, en vi a do pe lo go- 
ver no ao Con gres so, au to ri za cer ta- 
mes em agên ci as re gu la do ras, Mi nis- 
té rio da Edu ca ção, Re cei ta Fe de ral,
Con tro la do ria Ge ral da União (CGU) e
Ins ti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al
(INSS).

A pre vi são é de 7.545 va gas de ní- 
veis mé dio e su pe ri or no INSS. Do to- 
tal, 1.571 se rão pa ra ana lis ta do se gu- 
ro so ci al (ní vel su pe ri or), com sa lá rio
ini ci al de R$ 8.357,07, e 6.004 pa ra téc- 
ni co do se gu ro so ci al (ní vel mé dio),
com sa lá rio ini ci al de R$ 5.447,78. Os

apro va dos de ve rão atu ar nas áre as de
aná li se de re co nhe ci men to de di rei to
RGPS (2.938 va gas), com ba te à frau de
(734), apoio ao re co nhe ci men to de di- 
rei to (216), aten di men to de de man- 
das ju di ci ais (40), co bran ça ad mi nis- 
tra ti va (34), re co nhe ci men to de di rei- 
to RPPS (46), e su pri rão a re com po si- 
ção do qua dro de apo sen ta dos até
2023 (1.996).

A quan ti da de to tal de va gas pa ra o
fun ci o na lis mo fe de ral, no en tan to, fi- 
cou con fu sa, quan do foi anun ci a da,
na úl ti ma sex ta-fei ra. De acor do com
o se cre tá rio de Or ça men to Fe de ral,
Ari os to Cu lau, es ta vam au to ri za das
41,7 mil. Mas es pe ci a lis tas em con- 
cur so pú bli co ga ran ti am que a pre vi- 
são era de 73.640 va gas: 69.543 pa ra
apro va dos em con cur so (vá li dos ou
no vos dos Po de res Exe cu ti vo, Le gis la- 
ti vo, Ju di ciá rio, MPU e DPU) e 4.097 a
se rem cri a das pa ra car gos de apoio. 
Por meio de no ta, o Mi nis té rio da Eco- 
no mia in for mou que o “quan ti ta ti vo
to tal é de 66,7 mil”.

Es ses 66,7 mil in clu em car gos efe ti- 
vos e em co mis são, fun ção co mis si o- 
na da e gra ti fi ca ções de li vre pro vi- 
men to, de ci vis e mi li ta res do Exe cu ti- 
vo fe de ral, in cluin do as po lí ci as ci vil e
mi li tar e o Cor po de Bom bei ros do
Dis tri to Fe de ral, com os re cur sos do
Fun do Cons ti tu ci o nal (FCDF)”.

 “Es ti ma-se que, des se to tal, 41,7
mil va gas se jam de con cur sos pa ra
ser vi do res ci vis e car rei ras do FCDF
men ci o na das. As de mais são di re ci o- 
na das aos car gos, pos tos e gra du a ção,
efe ti vos e tem po rá ri os, das For ças Ar- 
ma das (11,6 mil) e ao an te pro je to de
Lei que cria os car gos co mis si o na dos

de mi li ta res (CCM) e as gra ti fi ca ções
de mi li ta res fo ra da for ça (GMFF — 1,1
mil)”.

No INSS, o gar ga lo que afe ta a vi da
do se gu ra do es tá na es cas sa mão de
obra na aná li se dos pro ces sos que se
amon to am a ca da dia, prin ci pal men- 
te na pan de mia. 

 “São cer ca de 30 mil re que ri men tos
to do mês. E so men te em de zem bro de
2020, con se gui mos ser vi do res pa ra
aná li se. Hou ve, en tão, um au men to
de 22% na ca pa ci da de de pro du ção”,
re for çou Ro lim. Mes mo a de man da
por ana lis tas de re que ri men tos vem
cain do, diz o pre si den te da au tar quia,
já que, com o avan ço da tec no lo gia,
“cer ca de 16% da aná li se não pas sa
pe lo ser vi dor”. Foi tam bém a di gi ta li- 
za ção que per mi tiu iden ti fi car a “fi la
es con di da”, que, até 2019, se con cen- 
tra va no aten di men to, épo ca em que
as pes so as es pe ra vam me ses por um
agen da men to. 

Ape sar da re cla ma ção de vá ri os
ana lis tas, que apon tam gra ves er ros
nas me di das to ma das pe lo INSS, Le o- 
nar do Ro lim lem brou que, de agos to
de 2019 a ju nho de 2020, a fi la de pro- 
ces sos caiu com a che ga da dos mi li ta-
res e apo sen ta dos. Vol tou a cres cer, de
ju lho a de zem bro do ano pas sa do, por
vá ri os fa to res.

 “A Me di da Pro vi só ria (MP/905/20),
que ins ti tuía bô nus por pro du ti vi da-
de pa ra os ser vi do res não foi apro va da
pe lo Se na do. E veio a pan de mia e o fe- 
cha men to de agên ci as”, ex pli cou. So- 
men te em se tem bro de 2020, co me- 
çou a re a ber tu ra par ci al. Das cer cas
de 1.550 agên ci as, 200 ain da não es tão
fun ci o nan do. 
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so na ro e em de fe sa das cau sas da po- 
pu la ção mais vul ne rá vel, con tra o de- 
sem pre go e a fo me e pe lo di rei to à
mo ra dia e à saú de. O ato co me çou às
9h e ter mi nou por vol ta das 11h.

O Gri to dos Ex cluí dos é uma ma ni- 
fes ta ção que ocor re tra di ci o nal men te
há 27 anos, no dia 7 de se tem bro, em
de fe sa de pau tas que, na ava li a ção
dos or ga ni za do res, não são pri o ri za- 
das pe lo go ver no fe de ral. As pau tas
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cam pa nha de di ver sos mo vi men tos
so ci ais que pe dem a saí da do pre si- 
den te Jair Bol so na ro, ar gu men tan do
que as ações e omis sões do go ver no
fe de ral im pul si o na ram o ce ná rio de
cri se em que o país se en con tra.

Uma das au to ri da des a dis cur sar
no even to foi o de pu ta do dis tri tal Fá- 
bio Fé lix (PSOL), que fa lou so bre o
que cha mou de ame a ças ao pro ces so
elei to ral e à de mo cra cia. “Mas não vão
nos in ti mi dar, as ru as da ca pi tal fe de- 
ral não são as ru as do au to ri ta ris mo,
as ru as da ca pi tal fe de ral são as ru as
da re sis tên cia. Nós te mos que ‘im pe a- 
ch mar’ e re ti rar Bol so na ro já”, dis se.

Du ran te o ato, foi fei ta uma ar re ca- 
da ção de ali men tos que se rão do a dos
pa ra o acam pa men to da Mar cha das
Mu lhe res In dí ge nas, que tam bém co- 
me ça ho je, em Bra sí lia.

Ma ni fes tan tes con tra o pre si den te
da Re pú bli ca, Jair Bol so na ro, dis cur- 
sam nos car ros de som du ran te pro- 
tes to na Ave ni da Pre si den te Var gas,
re gião cen tral do Rio de Ja nei ro. Mo vi- 
men tos so ci ais e po lí ti cos da opo si ção
re ve za ram-se ao mi cro fo ne co bran do
mais cul tu ra, edu ca ção, va ci na ção e
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Uma das vo zes foi do pro fes sor e
ve re a dor do Rio de Ja nei ro Tar cí sio
Mot ta (PSOL). “O mun do e a vi da de- 
vi am ser mui to me lho res. Por is so, a
gen te diz: ‘Fo ra, Bol so na ro’. Com es se
ge no ci da, o po vo se gui rá ex cluí do”,
dis se o ve re a dor, em dis cur so no car ro
de som da Cen tral Sin di cal e Po pu lar
(CSP).

En tre gri tos de “Fo ra, Bol so na ro”, o
pro fes sor Tu lio, ve re a dor tam bém pe- 
lo PSOL, quei xou-se do pre ço dos ali- 
men tos. “O pei to de fran go es tá R$ 20.
É a po lí ti ca do mi nis tro Pau lo Gue des
da Eco no mia. Que re mos co mi da na
me sa, va ci na no bra ço, edu ca ção. Não
que re mos es sa po lí ti ca li be ral”, pro- 
tes tou o ve re a dor.

Tatianny Araú jo, do mo vi men to Re- 
sis tên cia Fe mi nis ta, dis cur sou que
“ne nhu ma li ber da de de mo crá ti ca vai
cair”. “Bol so na ris tas mo vi dos pe lo di- 
nhei ro co lo ca ram ca mi nhões no vi- 
nhos na Es pla na da dos Mi nis té ri os
pa ra fa zer uma fa ke news. Mas va mos
re sis tir. Se te de Se tem bro é um dia
nos so, do po vo. Com más ca ras, va- 
mos re sis tir e gri tar a pa la vra de mo- 
cra cia”, dis se ela.
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nis té ri os, na ma nhã des ta ter ça-fei ra (7). Cer ca de 600
ca mi nhões par ti ci pa ram da mo bi li za ção.

Se gun da a PM, a ope ra ção de se gu ran ça foi bem su ce- 
di da. Não há re gis tro de le são de ma ni fes tan tes nem de
po li ci ais. Uma pes soa foi de ti da por po li ci ais mi li ta res,
na Es pla na da, por por tar dro gas e qua tro ce lu la res. Ele
foi con du zi do à 5ª De le ga cia de Po lí cia. Ele foi au tu a do
em fla gran te. A ocor rên cia es tá em an da men to.

Um ou tro fla gran te foi re gis tra do e en ca mi nha do ao
De par ta men to de Po lí cia Es pe ci a li za da (DPE), por por te
de dro gas e de ar ma bran ca. O fla gran te ocor reu atrás do
Mi nis té rio da Eco no mia. Ele as si nou Ter mo de Com pro- 
mis so e foi li be ra do.

O úl ti mo even to na Es pla na da que reu niu tan ta gen- 
te, se gun do a PM, foi na ce le bra ção do te tra cam pe o na to
do Bra sil na Co pa do Mun do, em 1994, com mais de 600
mil pes so as na re gião.

Em dis cur so pa ra mi lha res de apoi a do res, na Es pla- 
na da dos Mi nis té ri os, o pre si den te Jair Bol so na ro deu
um ul ti ma to ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF), afir- 
man do que não acei ta rá que qual quer au to ri da de to me
me di das ou as si ne sen ten ças em de sa cor do com a
Cons ti tui ção. Dei xan do no ar a pos si bi li da de de ado tar
uma re a ção au to ri tá ria, ele man dou um re ca do di re to
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es se Po der po de so frer aqui lo que nós não que re mos”,
afir mou Bol so na ro, em ci ma de um ca mi nhão de som,
du ran te as ma ni fes ta ções pró-go ver no, em fren te ao
Con gres so Na ci o nal. Nes se pon to, ele se re fe riu a de ci- 
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ne ce rá blo que a do na área. A ori en ta ção, pa ra quem for
de car ro ao tra ba lho ama nhã, é aces sar as vi as S2 e N2.

Os ei xos ro do viá ri os Sul e Nor te, di fe ren te men te de
ho je por ser fe ri a do, es ta rão li be ra dos. A PM ain da ava lia
o ho rá rio que se rá pos sí vel li be rar o trân si to na Es pla na- 
da. A in ten ção é que ama nhã até o fi nal da tar de, pa ra o
re tor no das pes so as do tra ba lho, as fai xas es te jam li be- 
ra das.

A pre vi são é que a ma ni fes ta ção de ama nhã reú na
cer ca de 10 mil pes so as.

São Luís, quarta-feira, 8 de setembro de 2021
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CONSURSO

INSS quer contratar 7,5
mil no ano que vem

O
Ins ti tu to Na ci o nal do Se gu- 
ro So ci al (INSS) gas ta R$ 96
mi lhões por ano com sa lá ri- 
os de mi li ta res e apo sen ta- 

dos, na ten ta ti va de ten tar re du zir a fi- 
la de es pe ra de pe di dos de be ne fí ci os.
Des se to tal, ape nas o pes so al da ca- 
ser na (859 re for ma dos) re ce be R$ 40
mi lhões anu ais pa ra o ser vi ço de aten- 
di men to. O res tan te é di vi di do en tre
1.043 apo sen ta dos de ou tros ór gãos e
442 ina ti vos do pró prio INSS, in for- 
mou o pre si den te do Ins ti tu to, Le o- 
nar do Ro lim

 “O cus to mé dio dos tem po rá ri os é
mais bai xo que qual quer ou tra si tu a- 
ção”, jus ti fi cou. O INSS já pe diu ao
Mi nis té rio da Eco no mia a aber tu ra de
con cur so pa ra 7,5 mil va gas em 2022.
“O con cur so é fun da men tal. Mas de- 
mo ra um pou co, tem cus to e é pre ci so
apro va ção na Lei Or ça men tá ria Anu al
(LOA). En quan to is so, a ex pec ta ti va de
apo sen ta do ri as su biu, por is so pre ci- 
sa mos da con tra ta ção de tem po rá ri- 
os”, in for mou o pre si den te do INSS. 
Ago ra, o pe di do de con cur so foi aten- 
di do. O Pro je to de Lei Or ça men tá ria
Anu al (Ploa) de 2022, en vi a do pe lo go- 
ver no ao Con gres so, au to ri za cer ta- 
mes em agên ci as re gu la do ras, Mi nis- 
té rio da Edu ca ção, Re cei ta Fe de ral,
Con tro la do ria Ge ral da União (CGU) e
Ins ti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al
(INSS).

A pre vi são é de 7.545 va gas de ní- 
veis mé dio e su pe ri or no INSS. Do to- 
tal, 1.571 se rão pa ra ana lis ta do se gu- 
ro so ci al (ní vel su pe ri or), com sa lá rio
ini ci al de R$ 8.357,07, e 6.004 pa ra téc- 
ni co do se gu ro so ci al (ní vel mé dio),
com sa lá rio ini ci al de R$ 5.447,78. Os

apro va dos de ve rão atu ar nas áre as de
aná li se de re co nhe ci men to de di rei to
RGPS (2.938 va gas), com ba te à frau de
(734), apoio ao re co nhe ci men to de di- 
rei to (216), aten di men to de de man- 
das ju di ci ais (40), co bran ça ad mi nis- 
tra ti va (34), re co nhe ci men to de di rei- 
to RPPS (46), e su pri rão a re com po si- 
ção do qua dro de apo sen ta dos até
2023 (1.996).

A quan ti da de to tal de va gas pa ra o
fun ci o na lis mo fe de ral, no en tan to, fi- 
cou con fu sa, quan do foi anun ci a da,
na úl ti ma sex ta-fei ra. De acor do com
o se cre tá rio de Or ça men to Fe de ral,
Ari os to Cu lau, es ta vam au to ri za das
41,7 mil. Mas es pe ci a lis tas em con- 
cur so pú bli co ga ran ti am que a pre vi- 
são era de 73.640 va gas: 69.543 pa ra
apro va dos em con cur so (vá li dos ou
no vos dos Po de res Exe cu ti vo, Le gis la- 
ti vo, Ju di ciá rio, MPU e DPU) e 4.097 a
se rem cri a das pa ra car gos de apoio. 
Por meio de no ta, o Mi nis té rio da Eco- 
no mia in for mou que o “quan ti ta ti vo
to tal é de 66,7 mil”.

Es ses 66,7 mil in clu em car gos efe ti- 
vos e em co mis são, fun ção co mis si o- 
na da e gra ti fi ca ções de li vre pro vi- 
men to, de ci vis e mi li ta res do Exe cu ti- 
vo fe de ral, in cluin do as po lí ci as ci vil e
mi li tar e o Cor po de Bom bei ros do
Dis tri to Fe de ral, com os re cur sos do
Fun do Cons ti tu ci o nal (FCDF)”.

 “Es ti ma-se que, des se to tal, 41,7
mil va gas se jam de con cur sos pa ra
ser vi do res ci vis e car rei ras do FCDF
men ci o na das. As de mais são di re ci o- 
na das aos car gos, pos tos e gra du a ção,
efe ti vos e tem po rá ri os, das For ças Ar- 
ma das (11,6 mil) e ao an te pro je to de
Lei que cria os car gos co mis si o na dos

de mi li ta res (CCM) e as gra ti fi ca ções
de mi li ta res fo ra da for ça (GMFF — 1,1
mil)”.

No INSS, o gar ga lo que afe ta a vi da
do se gu ra do es tá na es cas sa mão de
obra na aná li se dos pro ces sos que se
amon to am a ca da dia, prin ci pal men- 
te na pan de mia. 

 “São cer ca de 30 mil re que ri men tos
to do mês. E so men te em de zem bro de
2020, con se gui mos ser vi do res pa ra
aná li se. Hou ve, en tão, um au men to
de 22% na ca pa ci da de de pro du ção”,
re for çou Ro lim. Mes mo a de man da
por ana lis tas de re que ri men tos vem
cain do, diz o pre si den te da au tar quia,
já que, com o avan ço da tec no lo gia,
“cer ca de 16% da aná li se não pas sa
pe lo ser vi dor”. Foi tam bém a di gi ta li- 
za ção que per mi tiu iden ti fi car a “fi la
es con di da”, que, até 2019, se con cen- 
tra va no aten di men to, épo ca em que
as pes so as es pe ra vam me ses por um
agen da men to. 

Ape sar da re cla ma ção de vá ri os
ana lis tas, que apon tam gra ves er ros
nas me di das to ma das pe lo INSS, Le o- 
nar do Ro lim lem brou que, de agos to
de 2019 a ju nho de 2020, a fi la de pro- 
ces sos caiu com a che ga da dos mi li ta-
res e apo sen ta dos. Vol tou a cres cer, de
ju lho a de zem bro do ano pas sa do, por
vá ri os fa to res.

 “A Me di da Pro vi só ria (MP/905/20),
que ins ti tuía bô nus por pro du ti vi da-
de pa ra os ser vi do res não foi apro va da
pe lo Se na do. E veio a pan de mia e o fe- 
cha men to de agên ci as”, ex pli cou. So- 
men te em se tem bro de 2020, co me- 
çou a re a ber tu ra par ci al. Das cer cas
de 1.550 agên ci as, 200 ain da não es tão
fun ci o nan do. 
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Um gru po de ma ni fes tan tes se reu- 
niu, nes ta ter ça-fei ra (7), pró xi mo à
Tor re de TV, re gião cen tral de Bra sí lia,
em pro tes to con tra o go ver no Jair Bol- 
so na ro e em de fe sa das cau sas da po- 
pu la ção mais vul ne rá vel, con tra o de- 
sem pre go e a fo me e pe lo di rei to à
mo ra dia e à saú de. O ato co me çou às
9h e ter mi nou por vol ta das 11h.

O Gri to dos Ex cluí dos é uma ma ni- 
fes ta ção que ocor re tra di ci o nal men te
há 27 anos, no dia 7 de se tem bro, em
de fe sa de pau tas que, na ava li a ção
dos or ga ni za do res, não são pri o ri za- 
das pe lo go ver no fe de ral. As pau tas
dos par ti ci pan tes do ato tam bém in- 
clu em a de fe sa dos  ter ri tó ri os e do  di- 
rei to à ter ra, a dig ni da de e o aces so
aos di rei tos bá si cos de se gu ran ça ali- 
men tar, so be ra nia po pu lar, pro ta go- 
nis mo da ju ven tu de e das mu lhe res.

Es te ano, o ato tam bém se uniu à

cam pa nha de di ver sos mo vi men tos
so ci ais que pe dem a saí da do pre si- 
den te Jair Bol so na ro, ar gu men tan do
que as ações e omis sões do go ver no
fe de ral im pul si o na ram o ce ná rio de
cri se em que o país se en con tra.

Uma das au to ri da des a dis cur sar
no even to foi o de pu ta do dis tri tal Fá- 
bio Fé lix (PSOL), que fa lou so bre o
que cha mou de ame a ças ao pro ces so
elei to ral e à de mo cra cia. “Mas não vão
nos in ti mi dar, as ru as da ca pi tal fe de- 
ral não são as ru as do au to ri ta ris mo,
as ru as da ca pi tal fe de ral são as ru as
da re sis tên cia. Nós te mos que ‘im pe a- 
ch mar’ e re ti rar Bol so na ro já”, dis se.

Du ran te o ato, foi fei ta uma ar re ca- 
da ção de ali men tos que se rão do a dos
pa ra o acam pa men to da Mar cha das
Mu lhe res In dí ge nas, que tam bém co- 
me ça ho je, em Bra sí lia.

Ma ni fes tan tes con tra o pre si den te
da Re pú bli ca, Jair Bol so na ro, dis cur- 
sam nos car ros de som du ran te pro- 
tes to na Ave ni da Pre si den te Var gas,
re gião cen tral do Rio de Ja nei ro. Mo vi- 
men tos so ci ais e po lí ti cos da opo si ção
re ve za ram-se ao mi cro fo ne co bran do
mais cul tu ra, edu ca ção, va ci na ção e

res pei to à de mo cra cia, além de cri ti- 
ca rem o avan ço da in fla ção.

Uma das vo zes foi do pro fes sor e
ve re a dor do Rio de Ja nei ro Tar cí sio
Mot ta (PSOL). “O mun do e a vi da de- 
vi am ser mui to me lho res. Por is so, a
gen te diz: ‘Fo ra, Bol so na ro’. Com es se
ge no ci da, o po vo se gui rá ex cluí do”,
dis se o ve re a dor, em dis cur so no car ro
de som da Cen tral Sin di cal e Po pu lar
(CSP).

En tre gri tos de “Fo ra, Bol so na ro”, o
pro fes sor Tu lio, ve re a dor tam bém pe- 
lo PSOL, quei xou-se do pre ço dos ali- 
men tos. “O pei to de fran go es tá R$ 20.
É a po lí ti ca do mi nis tro Pau lo Gue des
da Eco no mia. Que re mos co mi da na
me sa, va ci na no bra ço, edu ca ção. Não
que re mos es sa po lí ti ca li be ral”, pro- 
tes tou o ve re a dor.

Tatianny Araú jo, do mo vi men to Re- 
sis tên cia Fe mi nis ta, dis cur sou que
“ne nhu ma li ber da de de mo crá ti ca vai
cair”. “Bol so na ris tas mo vi dos pe lo di- 
nhei ro co lo ca ram ca mi nhões no vi- 
nhos na Es pla na da dos Mi nis té ri os
pa ra fa zer uma fa ke news. Mas va mos
re sis tir. Se te de Se tem bro é um dia
nos so, do po vo. Com más ca ras, va- 
mos re sis tir e gri tar a pa la vra de mo- 
cra cia”, dis se ela.

Bol so na ro man da “re ca do” pa ra Fux

Es pla na da per ma ne ce rá fe cha da

MA NI FES TA ÇÕES

Pú bli co em ato pró-
Bol so na ro na Es pla na da
che gou a 400 mil
pes so as, ava lia PM

Nú me ros ex tra o fi ci ais da Po lí cia Mi li tar do Dis tri to
Fe de ral apon tam que ha via pe lo me nos 400 mil pes so as
na ma ni fes ta ção pró- Bol so na ro na Es pla na da dos Mi- 
nis té ri os, na ma nhã des ta ter ça-fei ra (7). Cer ca de 600
ca mi nhões par ti ci pa ram da mo bi li za ção.

Se gun da a PM, a ope ra ção de se gu ran ça foi bem su ce- 
di da. Não há re gis tro de le são de ma ni fes tan tes nem de
po li ci ais. Uma pes soa foi de ti da por po li ci ais mi li ta res,
na Es pla na da, por por tar dro gas e qua tro ce lu la res. Ele
foi con du zi do à 5ª De le ga cia de Po lí cia. Ele foi au tu a do
em fla gran te. A ocor rên cia es tá em an da men to.

Um ou tro fla gran te foi re gis tra do e en ca mi nha do ao
De par ta men to de Po lí cia Es pe ci a li za da (DPE), por por te
de dro gas e de ar ma bran ca. O fla gran te ocor reu atrás do
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mis so e foi li be ra do.

O úl ti mo even to na Es pla na da que reu niu tan ta gen- 
te, se gun do a PM, foi na ce le bra ção do te tra cam pe o na to
do Bra sil na Co pa do Mun do, em 1994, com mais de 600
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Em dis cur so pa ra mi lha res de apoi a do res, na Es pla- 
na da dos Mi nis té ri os, o pre si den te Jair Bol so na ro deu
um ul ti ma to ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF), afir- 
man do que não acei ta rá que qual quer au to ri da de to me
me di das ou as si ne sen ten ças em de sa cor do com a
Cons ti tui ção. Dei xan do no ar a pos si bi li da de de ado tar
uma re a ção au to ri tá ria, ele man dou um re ca do di re to
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Con gres so Na ci o nal. Nes se pon to, ele se re fe riu a de ci- 
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nas re des so ci ais.
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o va lor de ca da Po der da Re pú bli ca”, dis se o che fe do
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O pre si den te dis se que “não po de mos con ti nu ar acei- 
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o pre si den te fa ça um no vo dis cur so, na tar de de ho je,
nas ma ni fes ta ções con vo ca das pa ra a Ave ni da Pau lis ta,
em São Pau lo.

Mais ma ni fes ta ções pró-Bol so na ro es tão pro gra ma- 
das pa ra ho je na Es pla na da dos Mi nis té ri os. A Po lí cia
Mi li tar do DF in for mou que, por is so, o trân si to per ma- 
ne ce rá blo que a do na área. A ori en ta ção, pa ra quem for
de car ro ao tra ba lho ama nhã, é aces sar as vi as S2 e N2.

Os ei xos ro do viá ri os Sul e Nor te, di fe ren te men te de
ho je por ser fe ri a do, es ta rão li be ra dos. A PM ain da ava lia
o ho rá rio que se rá pos sí vel li be rar o trân si to na Es pla na- 
da. A in ten ção é que ama nhã até o fi nal da tar de, pa ra o
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ra das.

A pre vi são é que a ma ni fes ta ção de ama nhã reú na
cer ca de 10 mil pes so as.
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apro va ção na Lei Or ça men tá ria Anu al
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os”, in for mou o pre si den te do INSS. 
Ago ra, o pe di do de con cur so foi aten- 
di do. O Pro je to de Lei Or ça men tá ria
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té rio da Edu ca ção, Re cei ta Fe de ral,
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A pre vi são é de 7.545 va gas de ní- 
veis mé dio e su pe ri or no INSS. Do to- 
tal, 1.571 se rão pa ra ana lis ta do se gu- 
ro so ci al (ní vel su pe ri or), com sa lá rio
ini ci al de R$ 8.357,07, e 6.004 pa ra téc- 
ni co do se gu ro so ci al (ní vel mé dio),
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41,7 mil. Mas es pe ci a lis tas em con- 
cur so pú bli co ga ran ti am que a pre vi- 
são era de 73.640 va gas: 69.543 pa ra
apro va dos em con cur so (vá li dos ou
no vos dos Po de res Exe cu ti vo, Le gis la- 
ti vo, Ju di ciá rio, MPU e DPU) e 4.097 a
se rem cri a das pa ra car gos de apoio. 
Por meio de no ta, o Mi nis té rio da Eco- 
no mia in for mou que o “quan ti ta ti vo
to tal é de 66,7 mil”.

Es ses 66,7 mil in clu em car gos efe ti- 
vos e em co mis são, fun ção co mis si o- 
na da e gra ti fi ca ções de li vre pro vi- 
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Tor re de TV, re gião cen tral de Bra sí lia,
em pro tes to con tra o go ver no Jair Bol- 
so na ro e em de fe sa das cau sas da po- 
pu la ção mais vul ne rá vel, con tra o de- 
sem pre go e a fo me e pe lo di rei to à
mo ra dia e à saú de. O ato co me çou às
9h e ter mi nou por vol ta das 11h.

O Gri to dos Ex cluí dos é uma ma ni- 
fes ta ção que ocor re tra di ci o nal men te
há 27 anos, no dia 7 de se tem bro, em
de fe sa de pau tas que, na ava li a ção
dos or ga ni za do res, não são pri o ri za- 
das pe lo go ver no fe de ral. As pau tas
dos par ti ci pan tes do ato tam bém in- 
clu em a de fe sa dos  ter ri tó ri os e do  di- 
rei to à ter ra, a dig ni da de e o aces so
aos di rei tos bá si cos de se gu ran ça ali- 
men tar, so be ra nia po pu lar, pro ta go- 
nis mo da ju ven tu de e das mu lhe res.

Es te ano, o ato tam bém se uniu à

cam pa nha de di ver sos mo vi men tos
so ci ais que pe dem a saí da do pre si- 
den te Jair Bol so na ro, ar gu men tan do
que as ações e omis sões do go ver no
fe de ral im pul si o na ram o ce ná rio de
cri se em que o país se en con tra.

Uma das au to ri da des a dis cur sar
no even to foi o de pu ta do dis tri tal Fá- 
bio Fé lix (PSOL), que fa lou so bre o
que cha mou de ame a ças ao pro ces so
elei to ral e à de mo cra cia. “Mas não vão
nos in ti mi dar, as ru as da ca pi tal fe de- 
ral não são as ru as do au to ri ta ris mo,
as ru as da ca pi tal fe de ral são as ru as
da re sis tên cia. Nós te mos que ‘im pe a- 
ch mar’ e re ti rar Bol so na ro já”, dis se.

Du ran te o ato, foi fei ta uma ar re ca- 
da ção de ali men tos que se rão do a dos
pa ra o acam pa men to da Mar cha das
Mu lhe res In dí ge nas, que tam bém co- 
me ça ho je, em Bra sí lia.

Ma ni fes tan tes con tra o pre si den te
da Re pú bli ca, Jair Bol so na ro, dis cur- 
sam nos car ros de som du ran te pro- 
tes to na Ave ni da Pre si den te Var gas,
re gião cen tral do Rio de Ja nei ro. Mo vi- 
men tos so ci ais e po lí ti cos da opo si ção
re ve za ram-se ao mi cro fo ne co bran do
mais cul tu ra, edu ca ção, va ci na ção e

res pei to à de mo cra cia, além de cri ti- 
ca rem o avan ço da in fla ção.

Uma das vo zes foi do pro fes sor e
ve re a dor do Rio de Ja nei ro Tar cí sio
Mot ta (PSOL). “O mun do e a vi da de- 
vi am ser mui to me lho res. Por is so, a
gen te diz: ‘Fo ra, Bol so na ro’. Com es se
ge no ci da, o po vo se gui rá ex cluí do”,
dis se o ve re a dor, em dis cur so no car ro
de som da Cen tral Sin di cal e Po pu lar
(CSP).

En tre gri tos de “Fo ra, Bol so na ro”, o
pro fes sor Tu lio, ve re a dor tam bém pe- 
lo PSOL, quei xou-se do pre ço dos ali- 
men tos. “O pei to de fran go es tá R$ 20.
É a po lí ti ca do mi nis tro Pau lo Gue des
da Eco no mia. Que re mos co mi da na
me sa, va ci na no bra ço, edu ca ção. Não
que re mos es sa po lí ti ca li be ral”, pro- 
tes tou o ve re a dor.

Tatianny Araú jo, do mo vi men to Re- 
sis tên cia Fe mi nis ta, dis cur sou que
“ne nhu ma li ber da de de mo crá ti ca vai
cair”. “Bol so na ris tas mo vi dos pe lo di- 
nhei ro co lo ca ram ca mi nhões no vi- 
nhos na Es pla na da dos Mi nis té ri os
pa ra fa zer uma fa ke news. Mas va mos
re sis tir. Se te de Se tem bro é um dia
nos so, do po vo. Com más ca ras, va- 
mos re sis tir e gri tar a pa la vra de mo- 
cra cia”, dis se ela.

Bol so na ro man da “re ca do” pa ra Fux

Es pla na da per ma ne ce rá fe cha da

MA NI FES TA ÇÕES

Pú bli co em ato pró-
Bol so na ro na Es pla na da
che gou a 400 mil
pes so as, ava lia PM

Nú me ros ex tra o fi ci ais da Po lí cia Mi li tar do Dis tri to
Fe de ral apon tam que ha via pe lo me nos 400 mil pes so as
na ma ni fes ta ção pró- Bol so na ro na Es pla na da dos Mi- 
nis té ri os, na ma nhã des ta ter ça-fei ra (7). Cer ca de 600
ca mi nhões par ti ci pa ram da mo bi li za ção.

Se gun da a PM, a ope ra ção de se gu ran ça foi bem su ce- 
di da. Não há re gis tro de le são de ma ni fes tan tes nem de
po li ci ais. Uma pes soa foi de ti da por po li ci ais mi li ta res,
na Es pla na da, por por tar dro gas e qua tro ce lu la res. Ele
foi con du zi do à 5ª De le ga cia de Po lí cia. Ele foi au tu a do
em fla gran te. A ocor rên cia es tá em an da men to.

Um ou tro fla gran te foi re gis tra do e en ca mi nha do ao
De par ta men to de Po lí cia Es pe ci a li za da (DPE), por por te
de dro gas e de ar ma bran ca. O fla gran te ocor reu atrás do
Mi nis té rio da Eco no mia. Ele as si nou Ter mo de Com pro- 
mis so e foi li be ra do.

O úl ti mo even to na Es pla na da que reu niu tan ta gen- 
te, se gun do a PM, foi na ce le bra ção do te tra cam pe o na to
do Bra sil na Co pa do Mun do, em 1994, com mais de 600
mil pes so as na re gião.

Em dis cur so pa ra mi lha res de apoi a do res, na Es pla- 
na da dos Mi nis té ri os, o pre si den te Jair Bol so na ro deu
um ul ti ma to ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF), afir- 
man do que não acei ta rá que qual quer au to ri da de to me
me di das ou as si ne sen ten ças em de sa cor do com a
Cons ti tui ção. Dei xan do no ar a pos si bi li da de de ado tar
uma re a ção au to ri tá ria, ele man dou um re ca do di re to
pa ra o pre si den te da Cor te, mi nis tro Luiz Fux.

“Ou o che fe des se Po der en qua dra o seu (mi nis tro) ou
es se Po der po de so frer aqui lo que nós não que re mos”,
afir mou Bol so na ro, em ci ma de um ca mi nhão de som,
du ran te as ma ni fes ta ções pró-go ver no, em fren te ao
Con gres so Na ci o nal. Nes se pon to, ele se re fe riu a de ci- 
sões pro fe ri das pe lo mi nis tro Ale xan dre de Mo ra es, que
in clu em a pri são de vá ri os bol so na ris tas in ves ti ga dos
por dis se mi na rem dis cur sos de ódio con tra o Su pre mo
nas re des so ci ais.

“Por que nós va lo ri za mos e re co nhe ce mos e sa be mos
o va lor de ca da Po der da Re pú bli ca”, dis se o che fe do
Exe cu ti vo. “Nós to dos aqui na Pra ça dos Três Po de res ju- 
ra mos res pei tar a Cons ti tui ção. Quem age fo ra de la se
en qua dra ou pe de pa ra sair”, acres cen tou.

O pre si den te dis se que “não po de mos con ti nu ar acei- 
tan do que uma pes soa es pe cí fi ca da re gião dos Três Po- 
de res con ti nue bar ba ri zan do a nos sa po pu la ção. Não
po de mos acei tar mais pri sões po lí ti cas no nos so Bra sil”.

As ma ni fes ta ções pró-go ver no fo ram mar ca das pe la
de fe sa de pau tas in cons ti tu ci o nais, co mo fe cha men to
do Con gres so e do STF e in ter ven ção mi li tar com Bol so- 
na ro no po der. Após fa lar na Es pla na da, a pre vi são é que
o pre si den te fa ça um no vo dis cur so, na tar de de ho je,
nas ma ni fes ta ções con vo ca das pa ra a Ave ni da Pau lis ta,
em São Pau lo.

Mais ma ni fes ta ções pró-Bol so na ro es tão pro gra ma- 
das pa ra ho je na Es pla na da dos Mi nis té ri os. A Po lí cia
Mi li tar do DF in for mou que, por is so, o trân si to per ma- 
ne ce rá blo que a do na área. A ori en ta ção, pa ra quem for
de car ro ao tra ba lho ama nhã, é aces sar as vi as S2 e N2.

Os ei xos ro do viá ri os Sul e Nor te, di fe ren te men te de
ho je por ser fe ri a do, es ta rão li be ra dos. A PM ain da ava lia
o ho rá rio que se rá pos sí vel li be rar o trân si to na Es pla na- 
da. A in ten ção é que ama nhã até o fi nal da tar de, pa ra o
re tor no das pes so as do tra ba lho, as fai xas es te jam li be- 
ra das.

A pre vi são é que a ma ni fes ta ção de ama nhã reú na
cer ca de 10 mil pes so as.

São Luís, quarta-feira, 8 de setembro de 2021
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Em São Luís apoiadores do presidente da República saíram pelas principais avenidas da
cidade e fizeram concentração em diversos pontos, inclusive em frente à loja da Havan

Van da lis mo em La go da Pe -
dra

MANIFESTAÇÕES NO FERIADO

Ato em apoio a Bolsonaro
foi pacífico em São Luís

M
i lha res de ma ni fes tan tes
saí ram no fe ri a do da Pá- 
tria (7) pe las ru as de São
Luís em um ato de apoio

ao pre si den te Jair Bol so na ro (sem
par ti do), Os atos acon te ce ram em
meio a em ba tes do pre si den te com o
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF), e em
um con tex to de que da na po pu la ri da- 
de e nas ava li a ções so bre a ad mi nis- 
tra ção Bol so na ro – e de uma acen tu a- 
da cri se econô mi ca. O mo vi men to de- 
fen deu, en tre ou tras coi sas, o vo to im- 
pres so nas elei ções de 2022 en tre ou- 
tras pau tas con si de ra das an ti de mo- 
crá ti cas com ame a ças a mi nis tros do
Su pre mo e ao Con gres so Na ci o nal.

 

A con cen tra ção te ve iní cio por vol- 
ta das 8h30 e se dis per sou por vol ta
das 12h30. Com ban dei ras do Bra sil e
ves ti dos de ver de a ama re lo, os par ti- 
ci pan tes can ta ram o hi no na ci o nal e
gri ta ram pa la vras de or dem. Por vol ta
das 9h30, os ma ni fes tan tes co me ça- 
ram a dei xar o lo cal em car re a ta por
vi as co mo Ave ni da Li to râ nea, bair ros

Pon ta d’Areia, São Fran cis co até che- 
gar à pra ça Ma ria Ara gão, no Cen tro.
Par ti ci pa ram ci clis tas, mo to ci clis tas,
mo to ris tas, a mai o ria sem más ca ra
ves ti dos de ver de e ama re lo ade ri ram
ao ato. No lo cal, um trio elé tri co foi
po si ci o na do pa ra con du zir ma ni fes- 
tan tes que em fren te a uma lo ja da Ha- 
van na Ave ni da Da ni el de la Tou che..

Sem men ci o nar di re ta men te o Po- 
der Ju di ciá rio, o pre si den te Jair Bol so- 
na ro afron tou o pre si den te do Su pre- 
mo Tri bu nal Fe de ral, mi nis tro Luiz
Fux, du ran te dis cur so pa ra ma ni fes- 
tan tes, nes ta ter ça-fei ra (7), em Bra sí- 
lia. Na fa la, ele man dou in di re ta ao
mi nis tro Ale xan dre de Mo ra es do STF,
no va men te, sem seu ci tar no me.

Nos úl ti mos me ses, Mo ra es tem to- 
ma do de ci sões que de sa gra da ram a
Bol so na ro e seus ali a dos, co mo as pri- 
sões do de pu ta do Da ni el Sil vei ra e de
Ro ber to Jef fer son, am bos ali a dos do
pre si den te. “Não po de mos con ti nu ar
acei tan do que uma pes soa es pe cí fi ca
da re gião dos Três Po de res con ti nue
bar ba ri zan do a nos sa po pu la ção. Não
po de mos acei tar mais pri sões po lí ti- 
cas no nos so Bra sil. Ou o che fe des se
po der en qua dra o seu ou es se po der
po de so frer aqui lo que nós não que re- 
mos. Nós to dos aqui na Pra ça dos Três
Po de res ju ra mos res pei tar a nos sa
Cons ti tui ção. Quem age fo ra de la se
en qua dra ou pe de pa ra sair”, afir mou
Bol so na ro.

Nas pa la vras de Bol so na ro, “o Su- 
pre mo Tri bu nal Fe de ral te ria per di do
as con di ções mí ni mas de con ti nu ar
den tro da que le tri bu nal”. “Nós to dos
aqui, sem ex ce ção, so mos aque les que
di rão pa ra on de o Bra sil de ve rá ir. Te- 

mos em nos sa ban dei ra es cri to or dem
e pro gres so. É is so que nós que re mos.
Não que re mos rup tu ra, não que re- 
mos bri gar com po der ne nhum. Mas
não po de mos ad mi tir que uma pes- 
soa tur ve a nos sa de mo cra cia. Não
po de mos ad mi tir que uma pes soa co-
lo que em ris co a nos sa li ber da de”, de-
cla rou. As ma ni fes ta ções pró-Bol so-
na ro fo ram re gis tra das nos 26 es ta dos
e no Dis tri to Fe de ral. Em São Luís do
Ma ra nhão, elas fo ram por car re a tas e
mo to ci a tas. To das pa cí fi cas.

O fe ri a do de 7 de se tem bro é mar- 
ca do por van da lis mo em pré di os pú-
bli cos de La go da Pe dra, após pi cha- 
rem e van da li za rem o pré dio da pre- 
fei tu ra que es tá pres tes a ser inau gu- 
ra do e ca ri ca tu ra ar tís ti ca no es tá dio
Mu ni ci pal. Nas re des so ci ais o ne to do
lí der po lí ti co Wal di zão, Wál dir Jor ge
Ne to, es tá ofe re cen do re com pen sa
pa ra quem apon tar o au tor do van da- 
lis mo,além.de fa zer um bo le tim de
ocor rên cia . “O res pei to de ve vir an tes
de qual quer com por ta men to de
quem quer que se ja. To do ci da dão
tem di rei to à li vre ma ni fes ta ção po lí ti- 
ca, mas pi char pré di os pú bli cos e
com pro me ter o tra ba lho de nos sos
ar tis tas lo cais é cri me e ja mais se rá
vis to co mo um ato cor re to por qual- 
quer pes soa de boa na tu re za”. Além
de re gis trar um Bo le tim de Ocor rên- 
cia, o Ne to do Seu Wal dir vai pa gar a
quan tia de dois mil re ais pa ra quem
in for mar a iden ti da de dos in fra to-
res.De cla rou Wal dir Jor ge Ne to.

RESÍDUOS SÓLIDOS

 Instituições assinam termo voltados para lixões 

DOCUMENTO VISA ASSEGURAR OS PRINCÍPIOS DA LEI QUE INSTITUI A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS  NO MARANHÃO.

“Cons truí mos um con sen so em
tor no da me lhor for ma de atu ar so bre
a ques tão dos li xões. O re sul ta do é o
Ter mo de Co o pe ra ção Téc ni ca que
ora as si na mos, en vol ven do 20 ins ti- 
tui ções pa ra con ju gar es for ços vi san- 
do à im ple men ta ção de pro gra mas e
ações in te rins ti tu ci o nais pa ra a edu- 
ca ção e fis ca li za ção da Po lí ti ca Na ci o- 
nal de Re sí du os Só li dos nos en tes fis- 
ca li za dos TCE”, dis se o con se lhei ro
Washing ton Oli vei ra, pre si den te do
TCE-MA, du ran te a as si na tu ra do Ter- 
mo de Co o pe ra ção Téc ni ca re la ti vo à
efe ti va ção de ini ci a ti vas na área am bi- 
en tal.

O do cu men to vi sa as se gu rar, ain da,
os prin cí pi os da Lei n.º 12.305/2010,
que ins ti tui a Po lí ti ca Na ci o nal de Re- 
sí du os Só li dos, es pe ci al men te o seu
art. 9º, que es ta be le ce or dem de pri o- 
ri da de pa ra a ges tão e ge ren ci a men to
de re sí du os só li dos, a dis po si ção fi nal
am bi en tal men te ade qua da, a in clu- 
são so ci al dos ca ta do res e ca ta do ras
de re sí du os e a trans pa rên cia do ser vi- 
ço de lim pe za pú bli ca.

As si na ram o do cu men to: Tri bu nal
de Con tas do Es ta do, Tri bu nal de Jus- 
ti ça do Es ta do, Cor re ge do ria Ge ral do
Es ta do, As sem bleia Le gis la ti va do Es- 
ta do, De fen so ria Pú bli ca do Es ta do,
Or dem dos Ad vo ga dos do Bra sil – Sec- 

ci o nal Ma ra nhão, Se cre ta ria de Es ta- 
do de Meio Am bi en te e Re cur sos Na- 
tu rais, Se cre ta ria de Es ta do de Edu ca- 
ção, Se cre ta ria de Es ta do da Fa zen da,
Se cre ta ria de Es ta do do Tra ba lho e da
Eco no mia So li dá ria, Cen tro de Apoio
Ope ra ci o nal do Meio Am bi en te, Ur- 
ba nis mo e Pa trimô nio Cul tu ral do Mi- 
nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão, Es co la
Am bi en tal do Es ta do, Fe de ra ção dos
Mu ni cí pi os do Ma ra nhão – Fa mem,
União de Ve re a do res e Câ ma ras do
Ma ra nhão – UVCM, Ser vi ço Bra si lei ro
de Apoio às Mi cro e Pe que nas Em pre- 
sas no Ma ra nhão – Se brae-MA, Fe de- 
ra ção das In dús tri as do Es ta do do Ma- 
ra nhão – Fi e ma, Fe de ra ção do Co mér- 
cio de Bens, Ser vi ços e Tu ris mo do Es- 
ta do do Ma ra nhão – Fe co mér cio, Fó- 
rum Es ta du al de Edu ca ção Am bi en tal
do Ma ra nhão e Va ra de In te res ses Di- 
fu sos e Co le ti vos da Ilha de São Luís-
MA.

A par tir de ago ra, to das es sas en ti- 
da des, de for ma con jun ta, po de rão
pro por, pla ne jar e acom pa nhar os
pro gra mas e as ações pac tu a dos, com
fi xa ção de me tas, vi san do à cor re ta
apli ca ção da Po lí ti ca Na ci o nal de Re- 
sí du os Só li dos. O Ter mo ins ti tui ain da
um Co mi tê de Tra ba lho in te rins ti tu ci- 
o nal que fi ca rá res pon sá vel pe la cri a- 
ção de um Pla no de Tra ba lho e pe lo

acom pa nha men to e ge ren ci a men to
dos pro gra mas e me tas es ti pu la dos,
vi san do ga ran tir a cor re ta exe cu ção
dos ter mos do acor do.

O pro mo tor de Meio Am bi en te,
Fer nan do Bar re to, res sal tou a si tu a- 
ção econô mi ca do nos so es ta do. “O
Ma ra nhão pre ci sa ge rar em pre gos pa- 
ra pes so as po bres co mo os ca ta do res.
Não é co e ren te mi lhões de re ais em
cer tas pre fei tu ras, en quan to ve mos,
ao mes mo tem po, pes so as com um
sa co na mão pe din do pa ra re co lher
re sí du os pa ra ga ran tir o mí ni mo de
so bre vi vên cia. A Po lí ti ca Na ci o nal de
Re sí du os Só li dos quer mu dar es sa re-
a li da de des de 2010. A in dús tria e o co-
mér cio po dem aju dar es sas pes so as a
en tra rem no mun do da eco no mia so- 
li dá ria”, des ta cou o pro mo tor.

Pa ra o pre si den te do TCE, con se-
lhei ro Washing ton Oli vei ra, o Co mi tê
irá atu ar em um ce ná rio bas tan te ad- 
ver so, “po rém o Acor do de Co o pe ra-
ção que as si na mos ho je se ins cre ve no
con tex to de to ma da de cons ci ên cia
vol ta da pa ra a ação con cre ta. A jul gar
pe lo nú me ro e pe la im por tân cia das
ins ti tui ções sig na tá ri as des te com-
pro mis so e pe las tan tas que ain da vi- 
rão, nos sas chan ces de su ces so nes sa
em prei ta da são mui to gran des”.
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Des cul pas (1)

Des cul pas (2)

Ban dei ra bran ca

“O mo men to che gou. O Ju di ciá rio po de so -
frer aqui lo que não que re mos”

Lem bran do a di ta du ra (1)

O abra ço de São Luís
No dia 2 de maio de 1963 dei xei a lo ca li da de Ja gua ra- 

na, 3º Dis tri to de Ca xi as, de pois de ar ru mar a va li se com
pou cas rou pas, um par de al per ca tas e uma de ci são de
aban do nar a ro ça den tro da qual vi vi des de os pri mei ros
pas sos. Iria bus car ou tra vi da na ci da de. Com 16 anos,
dei xei pa ra trás meus pais, os dez ir mãos, a ca sa de tai pa
e pa lhas de ba ba çu e co lo quei na men te uma ideia. Da- 
que le dia em di an te ha ve ria de re a li zar um so nho de es- 
tu dar nu ma es co la for mal, tra ba lhar nu ma pro fis são, fa- 
zer fa cul da de e me tor nar um pro fis si o nal re co nhe ci do.
Aque la de ci são era ir re ver sí vel. Acre di ta va em Deus que
as ora ções de mi nha mãe pe la fa mi li ar ha ve ri am de ser
ou vi das.

No dia se guin te, às 8h30 eu es ta va na Es ta ção de Trem
de Ca xi as em bus ca de um bi lhe te que me trou xes se a
São Luís. Quan do fa lei a meu pai que o meu des ti no era
São Luís, Fran cis co Bor ges per gun tou-me: vai mo rar on- 
de, com quem e co mer o quê? Não ti nha res pos ta pa ra
ne nhu ma per gun ta. Ti nha ape nas uma de ter mi na ção e
a cer te za de que o sol é pa ra to dos. Fo ram dois di as de vi- 
a gem, em bar ca do no Te re si na-São Luís. Pa ra mim, que
nun ca an tes ha via vis to uma lo co mo ti va pu xan do enor- 
mes va gões de pas sa gei ros, se ria uma aven tu ra co mo,
num fil me ro tei ri za do na fer ro via tran si be ri a na. A en tra- 
da da que le trem em São Luís, com uma noi te de atra so,
con fes so que es ta va fa min to, an si o so, cu ri o so e te me ro- 
so. Mas a co ra gem su pe ra va tu do. A la ta de lei te ni nho
com o fri to da ga li nha pre pa ra da por ma mãe De mé tria,
já ha via vo a do, va zia, pe la ja ne la no va gão. A par tir do
bair ro São Cris tó vão, o fun ci o ná rio da Rff sa pe diu que
os pas sa gei ros fe chas sem as ja ne las. O mo ti vo, na da jus- 
to. Cri an ças se pos ta vam ao la do da fer ro via pa ra ati rar
pe dras no trem, co mo di ver são na da ci vi li za da. “Ê pi aui- 
en ses fi lhos da pu ta! Co me do res de bo de!” E cai am na
gar ga lha da. O ri tu al foi até à Fé em Deus. Foi as sim que
che guei a São Luís, on de en con trei no João Pau lo uma
ca si nha de um pa ren te de um ami go de meu pai, que
mo ra va em Ca xi as. Em bo ra te nha me li vra do as pe dras
dos me ni nos de so cu pa dos, mas meus pri mei ros anos
de São Luís fo ram de mui to sa cri fí cio. Mo ran do de fa vor,
dor min do nu ma re de, com a obri ga ção de de sa tá-la to- 
da ma nhã e ar má-la à noi te, con se guiu re a li zar o meu
so nho. Aliás, meus so nhos de me ni no e de ho mem fei to,
que cres ce ram co mi go, me fi ze ram pro fis si o nal re co- 
nhe ci do. No úl ti mo dia 1º com ple tei 51 anos sem in ter- 
rup ção, no jor na lis mo. Lu tan do e aman do São Luís, on- 
de con quis tei o tí tu lo de Ci da dão Lu do vi cen se, ou tor ga- 
do pe la Câ ma ra de Ve re a do res, além de vá ri os ou tros
hon ro sos re co nhe ci men tos ofi ci ais. Ho je, no ani ver sá- 
rio de São Luís, que ro agra de cer mi nha be la ci da de, com
seus en can tos in fi ni tos; meus ami gos, mi nha fa mí lia,
mi nha es po sa El da Bor ges, os fi lhos e ne tos, mas sem es- 
que cer o meu tor rão-ber ço Ja gua ra na, que per ma ne ce
com su as 23 ca si nhas, se pa ra das por ca pões de ma to, ta- 
bu lei ros, o mor ros e co cais de ba ba çu; os ri a chos das Ca- 
ja zei ras e do Cri o li, e meus pou cos com pa nhei ros de in- 
fân cia ain da por lá, vi ven do e la vran do a ter ra pa ra so- 
bre vi ver.

Nu ma fra se in fe liz, o se na dor We ver ton Ro cha (PDT)
dis se sá ba do em Pre si den te Du tra que tem gen te que
nas pa ra ser vi ce e tem gen te que nas ce pra li de rar. A in- 
di re ta ao vi ce-go ver na dor Car los Bran dão me re ceu pe- 
di do de des cul pas de We ver ton.

To dos sa bem que We ver ton e Bran dão tra va uma dis- 
pu ta pré-elei to ral da su ces são do go ver na dor Flá vio Di- 
no em 2022. A fa la do se na dor me re ceu o re pa ro: “Quem
acer ta não faz na da além da sua obri ga ção. Mas quem
er ra de ve se des cul par”.

Bran dão não res pon deu. No twit ter, pre fe riu di zer
que a In de pen dên cia “é uma con quis ta diá ria. E to das as
pe que nas vi tó ri as são ti jo los pa ra cons truir uma his tó ria
ven ce do ra. As sim se gui mos, lem bran do e va lo ri zan do o
su or e as lu tas de ou tro ra”.

———————————————————————

Do pre si den te Jair Bol so na ro on tem na Es pla na da
em Bra sí lia.

———————————————————————
Pe ran te as ma ni fes ta ções gi gan tes em Bra sí lia e

São Pau lo, o pre si den te Jair Bol so na ro dis cur- 
sou pa ra re pe tir as ame a ças de gol pes, pro- 
mes sa de des cum prir or dens do mi nis tro do

STF Ale xan dre de Mo ra es e dis se só sair do Pla nal to
mor to. Pre so, nun ca!

As sim co mo Luz Fux (pre si den te do STF), Ro- 
dri go Pa che co (pre si den te do Se na do) diz que
não irá à reu nião do Con se lho da Re pú bli ca,
con vo ca da pe lo pre si den te Bol so na ro. O

anún cio da reu nião foi fei to on tem por ele na Ave- 
ni da Pau lis ta.

———————————————————————

O go ver na dor Flá vio Di no tui tou on tem que a úl ti ma
vez em que um pre si den te da Re pú bli ca re sol veu “en- 
qua drar” e co lo car nos “ei xos” mi nis tros do Su pre mo foi
em 16 de ja nei ro de 1969.

São Luís, quarta-feira, 8 de setembro de 2021
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CHI CO GON ÇAL VES
Chi co Gon çal ves é nas ci do e cri a do no
Anil. Pro fes sor da UF MA e se cre tá rio de
Es ta do dos Di rei tos Hu ma nos e Par ti ci -
pa ção Po pu lar 

LUIZ GON ZA GA MAR TINS CO E LHO
Pro mo tor de Jus ti ça, ti tu lar da 40ª Pro -
mo to ria de Jus ti ça Es pe ci a li za da da In -
fân cia e Ju ven tu de de São Luís/MA, ex-
Pre si den te da As so ci a ção do Mi nis té rio
Pú bli co do Es ta do do Ma ra nhão – AM -
PEM e ex-Pro cu ra dor Ge ral de Jus ti ça.

Eu morava no Anil 
Eu e um que ri do, há al gu mas dé ca- 

das, tra va mos uma in ten sa dis cus são
so bre a nas cen te e a foz do rio Anil. Pra
ele, o Anil nas cia na baía de São Mar- 
cos e aden tra va a ilha; pra mim nas cia
no Anil e de sa gua va no mar, lá na pon- 
te São Fran cis co.

Ele via o mo vi men to das ma rés pe- 
ne tran do a ilha de for ma in ten sa e si- 
nu o sa; eu via a ma ré che gan do e to- 
man do con ta do rio até o Anil. O rio
era tei mo so. Con tra a ma ré, ele in sis- 
tia em en con trar o mar e se jun tar às
águas pro fun das e cos mo po li tas do
Atlân ti co.

Eram as nos sas me mó ri as de in fân- 
cia. Ele mo ra va na ci da de, eu mo ra va
no Anil; o Anil não era a ci da de. Um
dia a ci da de se apos sou do anil. Ain da
ho je, ou ço ma mãe di zer “va mos pra
ci da de”, co mo ten tan do de mar car um
lu gar de per ten ça, de me mó ria e de

sau da de.
A ci da de mu dou, o rio per deu sua

for ça, mas ain da in sis te em en con trar
o mar. A ma ré con ti nua bus can do a
ilha pra re pro du zir a vi da ma ri nha.

Ago ra, eu mo ro na ci da de; uma ci- 
da de for ma da por mui tas ci da des,
que abri ga uns, de sa bri ga ou tros, pro- 
te ge uns e dis cri mi na ou tros. Nas noi-
tes, ain da ou ço os tam bo res do Con go
lem bran do que os cla ros sóis da li ber-
da de ain da não flo ri ram pa ra to das as
pes so as.

Uma boa ci da de é aque la que abri- 
ga a to dos e a to das, com su as do res,
so nhos e sau da des, de for ma in clu si- 
va, res pei to sa e que ri da.

Co mo diz Ban dei ra pe la voz dos
que fi ca ram, “ó mi nha ci da de dei xa-
me vi ver que eu que ro apren der tua
po e sia, sol e ma re sia”.

Declaração de amora a São Luís

São Luís, ilha do amor, ci da de dos azu le- 
jos, ca pi tal do reg gae e dos ma ra nhen ses, Pa- 
trimô nio Cul tu ral da Hu ma ni da de e de cla ra- 
da pe la UNES CO co mo Com ple xo Cul tu ral
Ima te ri al do bum ba-meu-boi, ce le bra nes te
08 de se tem bro, 409 anos de exis tên cia.

Re cen te men te, as sis ti na te le vi são o pro- 
gra ma in ti tu la do His tó ri as Ma ra nhen ses,
um be lís si mo tra ba lho pro du zi do pe lo Mu- 
seu da Me mó ria Au di o vi su al do Ma ra nhão,
que des faz a po lê mi ca e os mi tos so bre a
Fun da ção de São Luís, es cla re cen do que a
mes ma foi con quis ta da en tre guer ras e fle- 
chas em uma dis pu ta en tre fran ce ses e por- 
tu gue ses.

Em bo ra pa ra re gis tro his tó ri co, o mar co
ini ci al des sa ci da de te nha se da do com a
che ga da dos fran ce ses, in dis cu ti vel men te,
fo ram os co lo ni za do res por tu gue ses que
dei xa ram mar cas in de lé veis e a trans for ma- 
ram num lo cal be lo e úni co de se vi ver.

São Luís é uma ci da de mul ti cul tu ral, pal- 
co de fes tas po pu la res co mo o Bum ba-meu-
boi, Tam bor de Cri ou la, a fes ta do São João e
a tra di ci o nal mú si ca do Reg gae, que lhe con- 
ce deu o tí tu lo de Ja mai ca Bra si lei ra. Acres- 
cen te-se a is so uma ri ca e di ver si fi ca da cu li- 
ná ria, den tre tan tas ou tras len das e mis té ri- 
os que nos so ima gi ná rio não al can ça, mas
fa zem par te da cri a ti vi da de e tra di ção do seu
Po vo.

Ho je é teu ani ver sá rio, mas to dos os di as
são teus, pois to do dia é uma opor tu ni da de

de pa ra be ni zar, fes te jar e ce le brar es sa ci da- 
de, que res pi ra amor e con tem pla be le za no
bri lho do sol que di a ri a men te pe las ma nhãs,
ir ra di am lu zes, ba nhan do nos sas prai as,
aque cen do as águas do mar e re fle tin do sua
lu mi no si da de e char me na be lís si ma vi são
da or la ma rí ti ma da Li to râ nea e no Es pi gão
da Pon ta D’areia.

Os en can tos des sa ci da de ma ra vi lho sa
es tão pre sen tes nos mais di ver sos ce ná ri os,
con tem pla dos pe los seus fi lhos e vi si tan tes,
nas su as ru as es trei tas, cal ça das de can ta ria,
sa ca das de fer ro e no ri co con jun to ar qui- 
tetô ni co dos ca sa rões se cu la res, igre jas e
mo nu men tos co lo ni ais que nos fa zem lem- 
brar a ci da de-mãe, ber ço da cul tu ra, a an ti ga
Lis boa, ca pi tal de Por tu gal.

Tu as prai as, so bra dos, len das, ma gi as e
mis té ri os fa zem de ti a mais lin da das ci da- 
des bra si lei ras, re tra ta da em ver sos, pro sa e
mú si ca, por seus po e tas e can to res ilus tres.
Tua be le za e tua gen te aque cem de amor o
co ra ção de to dos, que têm o pri vi lé gio de co- 
nhe cê-la pe la hos pi ta li da de e re cep ti vi da de
de teus ha bi tan tes. Já ad ver tia Si mão Es tá cio
da Sil vei ra, em 1624, quan do aqui apor tou:
“Eu me re sol vo que es ta é a me lhor ter ra do
mun do, on de os na tu rais são mui to for tes e
vi vem mui tos anos, e cons ta-me que, das
que cor re ram os por tu gue ses, a me lhor é o
Bra sil, e o Ma ra nhão é o Bra sil me lhor”.

Che guei em São Luís no ano de 1976, vin- 
do da lon gín qua ci da de de Lo re to, lo ca li za da
no ser tão do Ma ra nhão, em bus ca de es tu- 
dos e re a li za ção pro fis si o nal. Ti nha, à épo ca,
ape nas 12 anos de ida de e fui mo rar nu ma
ca sa de es tu dan te, na rua do Nor te, pró xi ma
ao tra di ci o nal bair ro da Ma dre Deus, lo cal
que res pi ra cul tu ra, ar te e car na val.

No meu tra je to que fa zia di a ri a men te a pé
pa ra o Co lé gio Ma ris ta, e mais tar de, ao al- 
can çar 18 anos, pa ra o tra ba lho na se de da
Pro cu ra do ria Ge ral de Jus ti ça, que fi ca va lo- 
ca li za do na rua do Egi to, ti ve o pri vi lé gio e
opor tu ni da de de apre ci ar a be le za na tu ral
des sa ci da de en can ta do ra. Guar do na re ti na
dos meus olhos e na mi nha me mó ria afe ti va
as mais be las e ines que cí veis ima gens de su- 
as ru as, ja ne las, so bra dos e ca sa rões, com
su as fa cha das re ves ti das de azu le jos.

Mui to em bo ra a na tu re za te nha si do ex- 
tre ma men te ge ne ro sa com a be le za exu be- 
ran te des sa ci da de en can ta do ra, des de
quan do fun da da pe los fran ce ses, pas san do
pe la co lo ni za ção por tu gue sa, até os di as atu- 
ais, te mos que re co nhe cer que a Ca pi tal Ma- 
ra nhen se tam bém pos sui al guns gar ga los

his tó ri cos e ain da acu mu la vá ri os pro ble- 
mas crô ni cos e es tru tu rais que pre ju di cam a
pai sa gem ur ba na, a exem plo da ocu pa ção
ir re gu lar do es pa ço pú bli co no Cen tro His tó- 
ri co e da di fí cil mo bi li da de das pes so as e de
trân si to. Pre ci sa mos cons truir uma ci da de
hu ma na sus ten tá vel, in te li gen te e in clu si va,
bus can do um mai or equi lí brio do uso ha bi- 
ta ci o nal do Cen tro, re cu pe ran do os pré di os
aban do na dos e trans for man do-os em mo- 
ra di as, que cum pram a sua fun ção so ci al.
So me-se a is so, tam bém, a ne ces si da de de
uma mai or aten ção e cui da do com nos sos
bair ros, le van do-se à pe ri fe ria um ar ro ja do
pro gra ma de in fra es tru tu ra, acres ci do da
cons tru ção de pra ças e par ques ar bo ri za dos,
qua dras es por ti vas, pos tos de saú de e es co- 
las em tem po in te gral, co mo for ma de le var
ci da da nia e im pe dir que nos sas cri an ças e
jo vens, po bres, se per cam pe la oci o si da de
no mun do das dro gas.

Re co nhe ci da men te, su ces si vos ges to res
ad mi nis tra ti vos têm da do sua con tri bui ção
pa ra mai or vi si bi li da de do nos so Cen tro His-
tó ri co, com es pe ci al des ta que, o pro ces so de
re vi ta li za ção do Re vi ver, o pro je to de mo der- 
ni za ção e re cu pe ra ção da rua Gran de, pra ças
De o do ro, João Lis boa, lo gra dou ros pú bli cos,
e ago ra, o Pro gra ma Nos so Cen tro, de va lo ri- 
za ção e res tau ra ção dos nos sos ca sa rões e
so bra dos. Um dos me lho res pre sen tes pa ra
uma ci da de é ser bem ze la da e cui da da pe los
seus ad mi nis tra do res. Co mo ci da dão lu do- 
vi cen se que sou, dis tin gui do pe lo Po der Le- 
gis la ti vo Mu ni ci pal, com hon ra do tí tu lo de
ci da dão de São Luís e com a con ces são da
Me da lha Es tá cio da Sil vei ra, so men te pos so
te de se jar, São Luís, vi da lon ga e fe liz ci da de.

Por fim, nes se re pas sar de lem bran ças,
que ro con cluir es te ar ti go de cla ran do meu
imen so amor por ti, com uma das mais be las
de to das as de cla ra ções, fru to da ins pi ra ção,
in te li gên cia e sen si bi li da de do po e ta Ban- 
dei ra Tri buz zi, em sua no tá vel obra Lou va- 
ção a São Luís, que veio a se trans for mar no
Hi no Ofi ci al da Ci da de: Ó mi nha ci da de Dei-
xa-me vi ver Que eu que ro apren der Tua po e- 
sia Sol e ma re sia Len das e mis té ri os Lu ar das
se res tas E o azul de teus di as

Que ro ou vir à noi te Tam bo res do Con go
Ge men do e can tan do Do res e sau da des A
evo car mar tí ri os Lá gri mas, açoi tes Que flo ri- 
ram cla ros Sóis da li ber da de

Que ro ler nas ru as Fon tes, can ta ri as Tor- 
res e mi ran tes Igre jas, so bra dos Nas len tas
la dei ras Que so bem an gús ti as So nhos do fu-
tu ro Gló ri as do pas sa do.

PAU LO VIC TOR
Ve re a dor de São Luís

409 anos da nos sa
ama da São Luís

 
Fa lar so bre a nos sa que ri da ca pi tal é fá cil, além de ser

um or gu lho e um imen so pra zer.
 
Nos sa ci da de já foi ter ra de fran cês, por tu guês e ho- 

lan dês, ho je é uma ter ra li vre em que o po vo tem ti do
mui to mais voz e vez.

 
Uma ca pi tal que nun ca dei xou de lu tar. É Amazô nia e

Nor des te, tu do em um úni co lu gar. Ter ra do reg gae, do
bum ba meu boi, da ju ça ra e do cu xá. Do pôr do sol mais
lin do e do po vo mais re cep ti vo que há.

 
Sa be mos que fá ceis os di as re al men te não têm si do.

Su pe rar as di fi cul da des que já exis ti am so ma das a uma
lon ga pan de mia, é um imen so de sa fio pa ra to dos.

 
Mas es ta mos ven cen do. Aqui, em nos sa be la ca pi tal

dos azu le jos, apren do di a ri a men te com es sa gen te guer- 
rei ra que não se en tre ga e me re ce di as me lho res.

 
Do Mon te Cas te lo, bair ro on de cres ci, so nha va com

uma São Luís que fos se, de fa to, pa ra os lu do vi cen ses.
E es se so nho es tá ape nas no iní cio. Mais do que so- 

nhar: acre di tar, cons truir e re a li zar.
 
Nes te 8 de se tem bro, mais do que pa ra be ni zá-la pe los

409 anos de fun da ção, te nho tra ba lha do pa ra con tri buir
com seu cres ci men to e que ro fa zer mui to mais.

E se gui re mos, sem me dir es for ços,

de mãos da das, dia após dia, pa ra

nun ca fal tar mo ti vos que nos

per mi tam co me mo rar.

Pa ra béns a to dos os lu do vi cen ses!

São Luís, quarta-feira, 8 de setembro de 2021
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De acordo com o governo, a possibilidade de não renovação está prevista
expressamente nos próprios tratados

TRANSPORTE MARÍTIMO

Brasil não renovará  acordo
com  Argentina e Uruguai

O
pre si den te da Re pú bli ca, 
Jair Bol so na ro, edi tou um 
de cre to, que se rá pu bli ca do 
na edi ção des ta quar ta-fei ra 

(8) do Diá rio Ofi ci al da União,  que 
tor na pú bli ca a de ci são do Bra sil de 
não re no var, a par tir de 7 de ou tu bro 
de 2021, a vi gên cia do Con vê nio so bre 
Trans por te Ma rí ti mo en tre a Re pú bli- 
ca Fe de ra ti va do Bra sil e a Re pú bli ca 
Ori en tal do Uru guai, ce le bra do em 12 
de ju nho de 1975, e, a par tir de 5 de fe- 
ve rei ro de 2022, a vi gên cia do Acor do 
so bre Trans por tes Ma rí ti mos en tre a 
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e a Re- 
pú bli ca Ar gen ti na, ce le bra do em 15 
de agos to de 1985.

Se gun do no ta da Se cre ta ria-Ge ral 
da pre si dên cia da Re pú bli ca,

“a me di da con tri bui 

pa ra o pro ces so de 

aces são do Bra sil à 

OC DE [Or ga ni za ção 

pa ra a Co o pe ra ção e 

De sen vol vi men to

DECRETO SERÁ PUBLICADO NA EDIÇÃO DE HOJE DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Econô mi co], que é uma 

das pri o ri da des da 

po lí ti ca ex ter na 

bra si lei ra, além de 

in cen ti var a 

con cor rên cia e a 

com pe ti ti vi da de na 

pres ta ção de ser vi ços do 

se tor.”

A de ci são foi to ma da na 2ª Reu nião 
Or di ná ria do Con se lho de Es tra té gia 
Co mer ci al da Câ ma ra de Co mér cio 
Ex te ri or (Ca mex), re a li za da em 9 de 
de zem bro de 2020, ten do si do co mu-
ni ca da ao go ver no do Uru guai em 9 de 
fe ve rei ro de 2021 e ao go ver no da Ar- 
gen ti na em 3 de fe ve rei ro de 2021, se- 
gun do in for mou a se cre ta ria-ge ral.

De acor do com o go ver no, a pos si- 
bi li da de de não re no va ção es tá pre- 
vis ta ex pres sa men te nos pró pri os tra- 
ta dos, bem co mo na Con ven ção de Vi- 
e na de 1969 que, por sua vez, re me te 
às dis po si ções dos res pec ti vos tra ta-
dos.

SEM PCR

Cuba reabrirá fronteiras aos turistas em novembro
Cu ba re a bri rá gra du al men te su as

fron tei ras aos tu ris tas a par tir de 15 de
no vem bro, sem exi gir tes te PCR em
sua che ga da co mo o faz atu al men te, a
fim de re a ti var es sa ati vi da de econô- 
mi ca vi tal pa ra a ilha, anun ci ou nes ta
se gun da-fei ra (6) o mi nis té rio do Tu- 
ris mo.

“Da da a evo lu ção do pro ces so de
va ci na ção em Cu ba, sua efi cá cia com- 
pro va da e a pers pec ti va de que mais
de 90% da po pu la ção te rá con cluí do o
ca len dá rio de va ci na ção em no vem- 
bro, pre pa ra mos as con di ções pa ra a
aber tu ra gra da ti va das fron tei ras do
país a par tir de 15 de no vem bro”,
anun ci ou o mi nis té rio em um co mu- 
ni ca do.

Há me ses, o nú me ro de vo os que
che gam a Cu ba é mui to li mi ta do e
ape nas al guns vo os fre ta dos de tu ris- 
tas rus sos e ca na den ses che gam re gu- 
lar men te a al guns re sorts do país re- 
ser va dos pa ra es se fim.

As au to ri da des exi gem

dos vi a jan tes um tes te

PCR ne ga ti vo na

che ga da e que se jam

co lo ca dos em

qua ren te na até os

re sul ta dos de um

se gun do tes te re a li za do

cin co di as de pois. Com a re a ber tu ra to tal das fron tei- 
ras, “os pro to co los sa ni tá ri os se rão re- 
la xa dos na che ga da dos vi a jan tes,
com fo co no acom pa nha men to de
pa ci en tes sin to má ti cos e a me di ção

de tem pe ra tu ra”, acres cen tou o mi- 
nis té rio.

Além dis so, os tes tes de di ag nós ti co
se rão re a li za dos de for ma ale a tó ria,
não se rá exi gi do PCR na che ga da e o
cer ti fi ca do de va ci na ção do vi a jan te
se rá re co nhe ci do.

O tu ris mo, uma das

prin ci pais fon tes de

di vi sas do go ver no

cu ba no, en trou em

co lap so com a

pan de mia do

co ro na ví rus, que

obri gou a ilha a fe char

par ci al men te su as

fron tei ras des de o fi nal

de mar ço de 2020.

En tre ja nei ro e ju lho, o país re ce beu
270.639 vi si tan tes es tran gei ros, ape- 
nas um quar to (21,8%) dos re gis tra dos
no mes mo pe río do de 2020
(1.239.099).

Com a cri se, as au to ri da des re du zi-
ram dras ti ca men te as im por ta ções,
agra van do a es cas sez de ali men tos e
me di ca men tos. O país de sen vol veu
su as pró pri as va ci nas con tra o co ro- 
na ví rus, Ab da la e So be ra na, e es pe ra
ter va ci na do 92,6% da po pu la ção em
no vem bro, an te cer ca de um ter ço ho-
je.

AFEGANISTÃO

Alemanha quer negociar
com Talibã novas retiradas

O AEROPORTO DE CABUL JÁ PODE SER UTILIZADO NOVAMENTE

A Ale ma nha quer con ver sar com o Ta li bã so bre co mo
re ti rar seus tra ba lha do res con tra ta dos que fi ca ram no
Afe ga nis tão, afir mou a chan ce ler An ge la Mer kel, acres- 
cen tan do que é um bom si nal que o ae ro por to de Ca bul
pos sa ser uti li za do pa ra vo os no va men te.

A che fe de po lí ti ca ex ter na da União Eu ro peia já dis se
que o blo co es tá pron to pa ra ne go ci ar com o no vo go- 
ver no do Ta li bã em Ca bul, mas o gru po is lâ mi co pre ci sa
res pei tar os di rei tos hu ma nos, prin ci pal men te os das
mu lhe res, e não per mi tir que o Afe ga nis tão se tor ne
uma ba se pa ra o ter ro ris mo.

“Pre ci sa mos con ver sar com o

Ta li bã so bre co mo po de mos

con ti nu ar a re ti rar pes so as que

tra ba lha ram pa ra a Ale ma nha do

país e em se gu ran ça”, dis se Mer kel.

Or ga ni za ções in ter na ci o nais de aju da hu ma ni tá ria
tam bém de ve ri am ser au to ri za das a tra ba lhar pa ra me- 
lho rar a si tu a ção no país, acres cen tou a chan ce ler ale- 
mã.

O Ta li bã ain da não apon tou um go ver no mais de du as
se ma nas após sua vol ta ao po der. O go ver no do gru po
en tre 1996 e 2001 foi mar ca do por pu ni ções vi o len tas e
pe la proi bi ção do aces so à edu ca ção e ao tra ba lho pa ra
me ni nas e mu lhe res, e mui tos afe gãos e go ver nos es- 
tran gei ros te mem um re tor no a tais prá ti cas.

AUSTRÁLIA

Menino sobrevive 3 dias
sozinho em deserto

BUSCAS POR CRIANÇA DE 3 ANOS  DEIXOU PAÍS EM SUSPENSE

Uma aus tra li a na afir mou que se sen te “aben ço a da”
de pois que seu fi lho de três anos com au tis mo foi en- 
con tra do com vi da, re ti ran do a água la ma cen ta de um
ri a cho no in te ri or do país, de pois de três di as de bus cas
que dei xa ram o país em sus pen se. A po lí cia uti li zou um
he li cóp te ro equi pa do com câ me ras de ima gens tér mi- 
cas, mas não con se guiu en con trar o me ni no nas pri mei- 
ras ho ras após a de nún cia do de sa pa re ci men to, na ma- 
nhã de sex ta-fei ra na pro pri e da de re mo ta da fa mí lia no
es ta do de No va Ga les do Sul, 150 km ao no ro es te de
Sydney.

Equi pes de res ga te e po li ci ais, in cluin do uma uni da- 
de a ca va lo, pro cu ra ram a cri an ça du ran te o fim de se- 
ma na e en con tra ram o me ni no, AK El fa lak, na se gun da-
fei ra. “Ele es tá co nos co. Ele es tá se gu ro, bem e sau dá vel.
Is so é tu do que im por ta”, de cla rou sua mãe, Kelly El fa- 
lak, à im pren sa nes ta ter ça-fei ra na ca sa da fa mí lia na lo- 
ca li da de de Putty. “Que ro agra de cer a to dos, me sin to
tão aben ço a da”, com ple tou. AJ apre sen ta al guns ar ra- 
nhões e he ma to mas, de acor do com a mãe. “Fo ra is so,
ele es tá per fei to”, dis se.

A po lí cia ex pli cou que a den si da de do ter re no com- 
pli cou as bus cas do me ni no, que foi en con tra do a al gu- 
mas cen te nas de me tros de sua ca sa. “O jo vem ra paz
sen ta do em um pe que no ri a cho e be bia água. Ele con se- 
guiu cha mar a aten ção do pi lo to e do tri pu lan te”, dis se o
su pe rin ten den te da po lí cia de No va Ga les do Sul, Brad
Monk. Ima gens fei tas a par tir do he li cóp te ro po li ci al
mos tram o me ni no sen ta do em uma água tur va em um
ri a cho, usan do as mãos pa ra le var a água a sua bo ca.

A bus ca do me ni no, que se gun do a po lí cia tem au tis- 
mo e não fa la, foi a prin ci pal no tí cia na Aus trá lia nos úl- 
ti mos di as. “Que alí vio, não pos so ima gi nar co mo es ta
ex pe ri ên cia foi trau má ti ca pa ra AJ e seus pais”, afir mou
o pri mei ro-mi nis tro Scott Mor ri son no Twit ter.

São Luís, quarta-feira, 8 de setembro de 2021
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Nesta quarta-feira (8), o Governo do Estado realiza programação em alguns parques da
cidade para celebrar os 409 anos de fundação da cidade

Trans por te gra tui to

SÃO LUÍS 409 ANOS

Parques da cidade têm
programação especial

S
ão Luís é lin da, cheia de en can- 
tos, e na da me lhor que apro- 
vei tar o seu ani ver sá rio com 
pro gra mas ao ar li vre e jun to à 

na tu re za. Nes ta quar ta-fei ra (8), o Go- 
ver no do Es ta do re a li za pro gra ma ção 
em al guns par ques da ci da de pa ra ce- 
le brar os 409 anos de fun da ção da ci- 
da de. A pro gra ma ção des te fe ri a do é 
tam bém em co me mo ra ção aos 2 anos 
de ani ver sá rio do Par que Ran ge dor, 
equi pa men to que em pou co tem po se 
tor nou a mais po pu lar área de la zer e 
di ver são de São Luís.

Lo ca li za do en tre os bair ros do Ca- 
lhau e Coha fu ma, o Par que Es ta du al 
do Ran ge dor pos sui oi to pra ças com 
equi pa men tos de es por te e 
playgrounds. A prin ci pal pra ça é a do 
es por te. Ne la há du as qua dras po li es- 
por ti vas, uma qua dra de areia e uma 
de tê nis, além de aca de mia e par qui- 
nho pa ra as cri an ças. Há, ain da, uma 
pis ta pa ra ca mi nha da e ci clo via, e re- 
cen te men te foi aber to o Bor bo le tá rio, 
lu gar que tem atraí do cri an ças, jo vens 
e adul tos.

Nes ta quar ta (8), a par tir das 7h, o

PROGRAMAÇÃO TAMBÉM COMEMORA 2 ANOS DE ANIVERSÁRIO DO PARQUE RANGEDOR

Par que do Ran ge dor re ce be com pe ti- 
ção de ci clis mo, ati vi da de que a ca da 
dia ga nha mais es pa ço nas ci da des. 
Além de pe da la das, tem ain da com- 
pe ti ção de cor ri da. O dia se rá re ple to 
de jo gos es por ti vos, com par ti das de 
bas que te, às 8h, e fut sal, às 16h.

“Os par ques ofe re cem mui tas op- 
ções, além do sim ples con ta to com a 
na tu re za. São es pa ços de in te ra ção 
so ci al, di mi nu em o stress da vi da ur- 
ba na e me lho ram a qua li da de de vi da. 
O nos so ob je ti vo é in cen ti var uma 
apro xi ma ção ca da vez mai or dos mo- 
ra do res com es ses es pa ços”, res sal tou 
a se cre tá ria de Go ver no, Mar ce la 
Men des.

O Par que Ita pi ra có tam bém vai ofe- 
re cer am pla pro gra ma ção com a cor- 
ri da “Ilha da Saú de”, às 9h, e às 16h; 

zum ba, às 17h; tor neio de fu te bol, a 
par tir das 8h. Fut sal tam bém às 8h; 
tor neio de vô lei às 15h, e apre sen ta- 
ção de ca po ei ra ao en tar de cer, às 18h. 
A pro gra ma ção se rá aber ta às 8h, com 
apre sen ta ção da Ban da da Po lí cia Mi- 
li tar.

No Par que São João Pau lo II, a pro- 
gra ma ção é nes ta ter ça-fei ra (7), com 
mis sa e ora ção da Le gião de Ma ria a 
ser ce le bra da no ho rá rio das 17h. Os 
le gi o ná ri os e le gi o ná ri as ce le bram 
100 anos de fun da ção da Le gião, fun-
da da na ci da de de Du blin, Ir lan da, em 
1921.

Pa ra sa ber mais so bre os par ques 
es ta du ais é só aces sar o www.se- 
gov.ma.gov.br/vem pro par que/ e se- 
guir o Ins ta gram @vem pro par que ma.

SÃO LUÍS 409 ANOS

Saúde  acessível para idosos com Policlínica exclusiva

DESDE QUE FOI ENTREGUE PELO GOVERNO DO ESTADO, A POLICLÍNICA DO IDOSO CONTABILIZA 29,3 MIL ATENDIMENTOS REALIZADOS

Um es pa ço des ti na do à saú de dos
ido sos, com di ver sas es pe ci a li da des
mé di cas e exa mes, além de trans por te
gra tui to pa ra os tra ta men tos e am bi- 
en te aco lhe dor. 

A Po li clí ni ca do Ido so, pri mei ra do
Ma ra nhão e cons truí da pe lo Go ver no
do Es ta do, vem fa zen do a di fe ren ça
nos tra ta men tos de saú de des te seg- 
men to. O equi pa men to fi ca no bair ro
Li ber da de e re pre sen ta um mar co nas
ações de aten ção à saú de da pes soa
ido sa no es ta do. Um pre sen te a es ta
par ce la da po pu la ção, nos 409 anos da
ca pi tal. 

A Po li clí ni ca do Ido so re for ça o
con jun to de ações do Go ver no, com o
ob je ti vo de tor nar o ser vi ço de aten di- 
men to à pes soa ido sa mais hu ma ni- 
za do, qua li fi ca do e di ver si fi ca do. Pi o- 
nei ro e di fe ren ci al, a uni da de re a li za
cer ca de dois mil aten di men tos por
mês. Des de que foi en tre gue pe lo Go- 
ver no do Es ta do, no fi nal de ju nho, a
Po li clí ni ca do Ido so con ta bi li za 29,3
mil aten di men tos re a li za dos, des tes,
8.680 fo ram con sul tas.

Em sua es tru tu ra con ta com seis
con sul tó ri os, sa la pa ra pro ce di men- 
tos odon to ló gi cos e ser vi ços am bu la- 
to ri ais nas áre as de en do cri no lo gia,
car di o lo gia, gas tro en te ro lo gia, gi ne- 
co lo gia, ul tras so no gra fia, vas cu lar,
reu ma to lo gia, uro lo gia, ge ri a tria,
neu ro lo gia, proc to lo gia, psi qui a tria,
pneu mo lo gia, clí ni ca ge ral e odon to- 
lo gia. 

O agen da men to po de ser fei to no
si te ou apli ca ti vo do Pro con; pre sen ci- 
al men te nos Vi vas (Shop ping da Ilha,
Bei ra Mar, Pá tio Nor te Shop ping, Gol- 
den Shop ping, Ter mi nal do São Cris- 
tó vão e Vi va BR – Dis tri to In dus tri al);

ou pe lo Dis que Saú de, no nú me ro
3190-9091. A uni da de fun ci o na das 7h
às 19 ho ras.

A Po li clí ni ca do Ido so faz par te do
pro je to PAC Rio Anil e sua im plan ta-
ção é fru to da par ce ria en tre as se cre-
ta ri as de Es ta do das Ci da des e De sen- 
vol vi men to Ur ba no (Se cid), da Saú de
(SES) e de Go ver no (Se gov).

Ou tro ser vi ço in te gra do à uni da de
é o trans por te gra tui to pa ra os ido sos.
Eles po dem con tar com trans por te do
Ter mi nal da In te gra ção da Praia Gran- 
de até a uni da de de saú de. A Agên cia
Es ta du al de Trans por te e Mo bi li da de
Ur ba na (MOB) dis po ni bi li za uma van
do Ser vi ço Tra ves sia pa ra fa zer o
trans la do com se gu ran ça, efi ci ên cia e
sem cus tos pa ra o be ne fi ci a do.

A ex ten são des se pro je to é uma de- 
ter mi na ção do go ver na dor Flá vio Di- 
no e vai fa ci li tar o aces so de ido sos a
um aten di men to mé di co de qua li da-
de. O trans por te fun ci o na de se gun- 
da-fei ra a sex ta-fei ra, com ho rá ri os
pré-de fi ni dos.

SÃO LUÍS 409 ANOS

Go ver no ga ran tiu mais
de 1.300 mo ra di as pa ra
fa mí li as ca ren tes

Ha bi ta ção pa ra quem pre ci sa. Com a cons tru ção dos
re si den ci ais Jo sé Cha gas e Jo mar Mo ra es, o Go ver no do
Es ta do ga ran tiu mais de 1.300 mo ra di as pa ra fa mí li as
ca ren tes de São Luís, que an tes mo ra vam em pa la fi tas.
Nos 409 anos da ca pi tal, o Go ver no con tem pla a ci da de
com uma am pla re vi ta li za ção nos re si den ci ais, ga ran- 
tin do ain da mais qua li da de de mo ra dia a quem re si de
nos em pre en di men tos.

Com obra exe cu ta da pe la Se cre ta ria das Ci da des e
De sen vol vi men to Ur ba no (Se cid), os dois gran des com- 
ple xos ha bi ta ci o nais be ne fi ci a ram com mo ra di as dig- 
nas, fa mí li as que vi vi am em con di ções de vul ne ra bi li da- 
de so ci al. Os re si den ci ais Jo sé Cha gas e Jo mar Mo ra es
in te gram o Pro gra ma de Ace le ra ção do Cres ci men to
(PAC) e es tão pas san do por uma am pla re for ma, pa ra
me lho rar as con di ções es tru tu rais. Atu al men te, es tá em
an da men to um pa co te de obras nos dois con do mí ni os.

O Go ver no re a li za ser vi ços de re cu pe ra ção da pin tu ra
dos imó veis e tam bém, das áre as co muns dos em pre en- 
di men tos. O re si den ci al Jo mar Mo ra es, cons truí do nas
ime di a ções do sí tio Pi ra nhen ga, foi cons truí do com in- 
ves ti men tos do pro gra ma Mi nha Ca sa Mi nha Vi da, da
Cai xa Econô mi ca Fe de ral (CEF) e con tra par ti da do Go- 
ver no do Es ta do.

É for ma do por 33 blo cos de 32 apar ta men tos e por
dois blo cos de 24 apar ta men tos – sen do as uni da des do
tér reo adap ta das – to ta li zan do 1.104 uni da des ha bi ta ci- 
o nais. A obra be ne fi cia fa mí li as re si den tes ao lon go da
Ave ni da IV Cen te ná rio, prin ci pal men te dos bair ros Li- 
ber da de, Cam boa e Fé em Deus.

O Re si den ci al Jo sé Cha gas, lo ca li za do na Ave ni da Fer- 
rei ra Gul lar, na Ilhi nha, tam bém te ve in ves ti men tos do
Mi nha Ca sa Mi nha Vi da. A área é cons ti tuí da por oi to
blo cos de 32 apar ta men tos – com uni da des tér re as
adap ta das – to ta li zan do 256 uni da des. O em pre en di- 
men to abri ga fa mí li as da área que com pre en de o São
Fran cis co, Ilhi nha e Vi la Ju men to, em São Luís. São pes- 
so as que mo ra vam em pa la fi tas e ho je têm um lu gar
ade qua do pa ra vi ver.

O con cei to do pro je to dos re si den ci ais foi cons truí do
com ba se nas nor mas de aces si bi li da de e pen sa do pa ra
que a dis po si ção dos blo cos pos sa pos si bi li tar a in te gra- 
ção en tre os mo ra do res, com aces so aos es pa ços de vi- 
vên cia, co mo pra ças e qua dras. Além dis so, as áre as do
en tor no dos con jun tos ha bi ta ci o nais pos su em es pa ços
des ti na das pa ra em pre en di men tos de áre as co mo saú- 
de, edu ca ção e cul tu ra.

Ini ci a ti vas dis po ni bi li za das aos mo ra do res dos re si- 
den ci ais são co or de na das pe la Se cid, a par tir do Pro je to
de Tra ba lho Téc ni co e So ci al (PTTS) e têm o ob je ti vo de
opor tu ni zar for ma ção pro fis si o nal e ge rar ren da aos be- 
ne fi ciá ri os. O PTTS da Se cid tra ba lha com ações em
qua tro ei xos: de sen vol vi men to so ci al, ge ra ção de em- 
pre go e ren da, ges tão am bi en tal e ges tão con do mi ni al.

“Além de mo rar com dig ni da de, as fa mí li as têm aces- 
so a opor tu ni da des de ca pa ci ta ção e ou tros be ne fí ci os
ofe re ci dos pe lo Go ver no. O pro gra ma con tri bui com
me lho ri as de vi da so ci al. É mo ra dia que res pei ta o ser
hu ma no, uma vez que traz o que é in dis pen sá vel pa ra
uma qua li da de de vi da. Quem re si de nos re si den ci ais e
ou tras obras ha bi ta ci o nais do Go ver no têm aces so a
mui tas opor tu ni da des e po de vis lum brar um fu tu ro me- 
lhor pa ra si e sua fa mí lia”, fri sou o ti tu lar da Se cid, Már- 
cio Jerry.

São Luís, quarta-feira, 8 de setembro de 2021
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Os servidores vinham sendo atendidos no Hospital São Luís, no bairro Cidade Operária
e aguardavam o retorno do Hospital do Servidor para seu local de funcionamento

MAIS SAÚDE

Governo entrega novo
Hospital do Servidor

H
á qua se 10 anos fun ci o nan- 
do na Ci da de Ope rá ria, 
ago ra o Hos pi tal do Ser vi- 
dor vol ta ao seu lo cal de ori- 

gem. Um gran de com ple xo hos pi ta lar 
foi cons truí do atrás do Hos pi tal Car- 
los Ma ci ei ra on de, até ser des lo ca do 
por uma de ci são go ver na men tal, fun- 
ci o nou por mais de 30 anos o Hos pi tal 
do Ser vi dor.

A obra aguar da da pe los ser vi do res 
pú bli cos do Ma ra nhão foi inau gu ra da  
com ple ta men te equi pa da e ofe re cen- 
do uma sé rie de ser vi ços, en tre con- 
sul tas e exa mes. A inau gu ra ção in te- 
gra as co me mo ra ções pe los 409 anos 
do ani ver sá rio de São Luís.

O no vo hos pi tal foi to do cons truí do 
pe lo Go ver no do Es ta do e en tre gue 
em eta pas. Ago ra, com ple ta men te 
cons truí do e en tre gue, in te gra um 
mar co na saú de pú bli ca es ta du al. Os 
ser vi do res vi nham sen do aten di dos 
no Hos pi tal São Luís (HSLZ), que fi ca 
no bair ro Ci da de Ope rá ria e aguar da- 
vam o re tor no do Hos pi tal do Ser vi dor 
pa ra seu lo cal de fun ci o na men to. “É 
um pas so aguar da do há mui to tem po, 
o no vo Hos pi tal dos Ser vi do res, um 
pré dio cons truí do pa ra es ta fi na li da-

O HOSPITAL DO SERVIDOR CONTA COM 104 LEITOS DE INTERNAÇÃO E 34 CONSULTÓRIOS

de, ane xo ao Hos pi tal Car los Ma ci ei ra. 
Con quis ta mos dois di rei tos à po pu la- 
ção do nos so es ta do. Em pri mei ro, o 
di rei to dos ser vi do res a te rem as sis- 
tên cia saú de ple na e de to da a po pu la- 
ção, que ago ra, sa be mos que o Hos pi- 
tal Car los Ma ci ei ra pa ra sem pre, vai 
fun ci o nar”, des ta cou o go ver na dor 
Flá vio Di no.

O Hos pi tal do Ser vi dor con ta com 
104 lei tos de in ter na ção, sen do oi to 
es pe cí fi cos de iso la men to, além de 34 
con sul tó ri os mé di cos e mais as sa las 
pa ra a re a li za ção de exa mes es pe cí fi- 
cos. A uni da de tem con di ções pa ra 
aten der 110 mil fun ci o ná ri os pú bli cos 
do Es ta do, ofe re cen do con sul tas e 
exa mes em mais de 14 áre as mé di cas.

“A en tre ga des se hos pi tal re pre sen- 
ta um so nho pa ra os ser vi do res do 
Ma ra nhão. Ha via es sa dí vi da his tó ri- 
ca, uma vez que o Hos pi tal Car los Ma- 
ci ei ra foi to ma do da re de dos ser vi do- 
res es ta du ais, mais ou me nos dez 
anos atrás, sem mui ta ex pli ca ção, e os 
ser vi do res aca ba ram in do pa ra a Ci- 
da de Ope rá ria”, ex pli cou o se cre tá rio 

de Es ta do de Saú de (SES), Car los Lu la.
O di re tor do Hos pi tal do Ser vi dor, 

Plí nio Tuz zo lo, des ta cou o mo men to 
sig ni fi ca ti vo pa ra os ser vi do res do es-
ta do. “É uma sa tis fa ção imen sa ho je, 
dan do o pon ta pé ini ci al pa ra es te 
gran de mo men to. É um mar co na his-
tó ria da saú de ma ra nhen se e o meu 
lou vor ao go ver na dor Flá vio Di no e 
to da a equi pe. É uma gran de hon ra es- 
tar mos à fren te des se com ple xo, pa ra 
o bem do ser vi dor pú bli co es ta du al”, 
en fa ti zou.

O Hos pi tal do Ser vi dor pos sui três 
pa vi men tos que abri gam far má cia, 
área de ur gên cia, emer gên cia e po li- 
trau ma ti za dos, cen tro ad mi nis tra ti vo, 
la van de ria, co zi nha e re fei tó rio, cen-
tro ci rúr gi co, 20 lei tos de UTI, pos si bi- 
li tan do o au men to do nú me ro de ci- 
rur gi as no es ta do. Ain da, 18 con sul tó- 
ri os mé di cos, sa las de es pe ra, guar da 
per ten ces, bal cão de in for ma ções e 
gua ri ta, se to res de ima gem, of tal mo- 
lo gia e odon to lo gia.

SÃO LUÍS 409 ANOS

Nova unidade da “Sorrir”
amplia atendimentos

SÃO MAIS DE 471 MIL ATENDIMENTOS DESDE A INAUGURAÇÃO

A po pu la ção de São Luís po de con tar com uma sé rie
de aten di men tos odon to ló gi cos dis po ni bi li za dos na
Clí ni ca Sor rir, que fi ca na Praia Gran de. A ini ci a ti va do
Go ver no do Es ta do, lan ça da em 2018, ago ra se am plia
na ca pi tal com a cons tru ção de uma no va uni da de na
Ave ni da Fer rei ra Gul lar, bair ro São Fran cis co. Nos 409
anos da ci da de, a ges tão es ta du al pre sen teia os lu do vi- 
cen ses com mais um es pa ço pú bli co que vai com ple- 
men tar a re de de ser vi ços odon to ló gi cos.

Des de o iní cio das ati vi da des, até ago ra, são mais de
471 mil aten di men tos, sen do: 37.280 de ur gên cia e
emer gên cia, 88.028 con sul tas, 40.019 di ag nós ti co por
ima gem e 305.845 pro ce di men tos di ver sos. A Sor rir ofe- 
re ce aten di men tos de ur gên cia, exa mes de ima gem,
bióp si as, tra ta men to ci rúr gi co, apli ca ções de pró te ses
to tais e par ci ais, im plan tes, ma nu ten ção e ins ta la ção de
apa re lhos or todôn ti cos, en tre ou tras.

A uni da de na Praia Gran de ofe re ce ain da ser vi ços di- 
fe ren ci a dos, co mo aten di men to a pes soa com de fi ci ên- 
cia, Par kin son, Alzhei mer, se que las de Aci den te Vas cu- 
lar Ce re bral (AVC) e até pa ra pes so as com Trans tor no do
Es pec tro Au tis ta (TEA). En tre as es pe ci a li da des es tão es- 
to ma to lo gis ta, im plan to don tia, or to don tia, odon to pe- 
di a tria, pró te se, pe ri o don tia e en do don tia. A equi pe é
for ma da por 140 pro fis si o nais. A clí ni ca fun ci o na de se- 
gun da a sex ta-fei ra, das 8h às 20h; e sá ba do, das 8h às 12
ho ras.

Com a pre vi são de inau gu ra ção pa ra es te se mes tre, a
no va Clí ni ca Sor rir vai be ne fi ci ar apro xi ma da men te 4
mil pa ci en tes por mês. Na lis ta de es pe ci a li da des que se- 
rão dis po ni bi li za das es ta rão En don tia, Odon to pe di a- 
tria, Clí ni co Ge ral, Pró te se, Es to ma to lo gia, Den tís ti ca,
Pe ri don tia, Bu co ma xi lo, Or to don tia e Im plan to don tia.
Além des ses ser vi ços, se rão ofer ta dos tam bém exa mes
la bo ra to ri ais, ra di o lo gia pa no râ mi ca (di gi ta li za da) e ra- 
di o lo gia pe ri a pi cal. A obra in te gra o Pro gra ma de Ace le- 
ra ção do Cres ci men to (PAC) e é co or de na da pe la SES.

São Luís, quarta-feira, 8 de setembro de 2021
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Campanha nas praias

Pa ra béns a Pre fei tu ra de São Luís pe la
pro vi den ci al cam pa nha edu ca ti va na Praia
do Olho d’Água com aler ta aos ba nhis tas e
fre quen ta do res so bre os cui da dos com as
ca ra ve las. O ser vi ço es tá sen do exe cu ta do
pe lo Gru pa men to de Guar da-Vi das da Guar- 
da Mu ni ci pal de São Luís (GMSL), aos fi nais
de se ma na. A ação é fun da men tal pa ra evi tar
le sões e ou tros ti pos de si tu a ções na or la da
ca pi tal.

Dia do administrador

Nes ta quin ta-fei ra, 9, se rá co me mo ra do o
Dia do Ad mi nis tra dor, da ta que sur giu após
a cri a ção e a re gu la men ta ção da pro fis são no
Bra sil. O prof. Hal bert An dra de, co or de na- 
dor do cur so de Ad mi nis tra ção da Fa cul da de
Flo ren ce, des ta ca que, com a pan de mia da
Co vid-19 a aber tu ra do pró prio ne gó cio se
tor nou uma op ção de mui tas pes so as que
per de ram seus em pre gos ou que de se jam
ob ter fon te de ren da ou ren da ex tra. 

Com a mú si ca “Agar ra di nho”, o
can tor e com po si tor Cé sar Nas ci -
men to par ti ci pa com mui to or gu lho
da tri lha so no ra da ho me na gem es -
pe ci al que o Gru po Fri bal faz a ci da de
de São Luís pe la pas sa gem des tes
seus 409 anos de fun da ção. A es co -
lha da mú si ca não foi por aca so.
“Agar ra di nho” faz re fe rên cia ao es ti -
lo ma ra nhen se de dan çar o reg gae a
dois, ele men to pró prio que o fez ser
tom ba do co mo pa trimô nio cul tu ral
ima te ri al do Bra sil. São Luís, lem -
bran do, é co nhe ci da co mo a Ja mai ca
bra si lei ra de vi do ao rit mo ser tão for -
te na ci da de. A pro pó si to: as ima gens
dos prin ci pais pon tos tu rís ti cos da
ci da de exi bi das no ví deo são um ver -
da dei ro pas seio por São Luís e por to -
da sua be le za. Pa ra béns.

O se cre tá rio mu ni ci pal
de tu ris mo, Sau lo San -
tos, já co me mo ra os
pri mei ros re sul ta dos
do mo vi men to tu rís ti -
co em São Luís. Pe las
pre vi sões di vul ga das a
cir cu la ção de pas sa -
gei ros no Ae ro por to In -
ter na ci o nal de São
Luís (MA) de ve au men -
tar em 82% du ran te
es te fe ri a dão da In de -
pen dên cia. Em 2020,
11.018 pas sa gei ros de -
sem bar ca ram na ca pi -
tal.  E va mos que va -
mos.

O se cre tá rio de Es ta do
da Edu ca ção (Se duc),
Fe li pe Ca ma rão (fo to)
re pre sen tou go ver na -
dor Flá vio Di no nas co -
me mo ra ções dos 26
anos de Olin da No va
do Ma ra nhão e en tre ga
Es co la Dig na. Es te ano
o ani ver sá rio do mu ni -
cí pio ga nhou um co lo -
ri do es pe ci al. É que o
Go ver no do Es ta do,
nes ta se gun da-fei ra, 6,
o no vo pré dio es co lar
da Uni da de Es co lar
Ru bem de Al mei da, no
po vo a do Que luz.

Abertura do Natal Luz

Pa ra a aber tu ra ofi ci al do 36º Na tal Luz de
Gra ma do, que acon te ce no dia 28 de ou tu bro, a
Gra ma do tour es tá pre pa ran do um gran de Con-
cer to de Na tal com a Or ques tra Sinfô ni ca e uma
bre ve apre sen ta ção de ca da es pe tá cu lo que vai
acon te cer du ran te o 36º Na tal Luz. A atra ção
ser vi rá tam bém pa ra mar car as co me mo ra ções
dos dez anos da Or ques tra de Gra ma do que te rá
re gên cia do Ma es tro Li nus Ler ner. Em en con tro
com os di re to res dos es pe tá cu los foi for ma ta do
to do pro je to e fun ci o na men to des te even to, que
te rá lu ga res li mi ta dos e pro to co los sa ni tá ri os

Brasil do Surfe

Nes te mo men to atu al con si de ra do iné di to na
his tó ria do es por te no País – a WSL Stu di os apre- 
sen ta sua pri mei ra pro du ção em for ma to lon go
no País: ‘Bra sil do Sur fe’, do cu men tá rio com
uma sé rie de ce nas e de poi men tos emo ci o nan- 
tes dos atle tas que es tão fa zen do a mais lin da
his tó ria do sur fe de nos so país em to dos os tem- 
pos. A es treia do fil me se rá às 22h des sa quar ta-
fei ra, 8, no ca nal de TV por as si na tu ra ESPN Bra- 
sil. No dia se guin te (quin ta-fei ra, 9) a pro du ção
tam bém se rá dis po ni bi li za da nas pla ta for mas
di gi tais da WSL.

Viagens para o exterior

Após a re a ber tu ra de uma sé rie de des ti nos
in ter na ci o nais nas úl ti mas se ma nas, a La tam re- 
gis tra o au men to gra da ti vo na pro cu ra por pas- 
sa gens aé re as. A in for ma ção é de que a de man- 
da du pli cou após o fim das res tri ções em al guns
paí ses, co mo Por tu gal e Es pa nha, prin ci pal- 
men te, pa ra tu ris tas bra si lei ros. Nas pri mei ras
24 ho ras após a fle xi bi li za ção das me di das pa ra
en trar nos paí ses, foi re gis tra do um au men to de
300% nas bus cas por pas sa gens aé re as pa ra o
pri mei ro, en quan to Ma dri te ve cres ci men to de
200% no mes mo ín di ce.

Pra curtir

Na pro gra ma ção de
en cer ra men to do fes -
ti val de mú si ca ma -
ra nhen se Len çóis
Jazz e Blu es Fes ti val,
nes ta quar ta-fei ra, 8,
na Con cha Acús ti ca
Reynaldo Faray (La -
goa), a gran de atra -
ção é Nai lor Pro ve ta e
Ales san dro Pe nez zi
abrin do a noi te, às
20h.

Em se gui da, es pe tá -
cu los dos cra ques Zé
Pau lo Bec ker & Mar -
cos Sa cra men to. O
pi a nis ta Sa lo mão So -
a res e a can to ra Va -
nes sa Mo re no en cer -
ram a pro gra ma ção
na ca pi tal ma ra -
nhen se.

To dos os shows são
aber tos ao pú bli co,
mas a ca pa ci da de é
res tri ta (400 pes so -
as), res pei tan do o
dis tan ci a men to e o
pro to co lo de saú de.

A tra di ci o nal “Mos tra
Ci ne ma Não tem Ida -
de” mar ca no va men -
te pre sen ça no Fes ti -
val de Guar ni cê de Ci -
ne ma, com ses sões,
cla ro, di re ci o na das
ao pú bli co da ter cei ra
ida de.

Re a li za do pe la Pró-
Rei to ria de Ex ten são e
Cul tu ra (Pro ec) da
Uni ver si da de Fe de ral
do Ma ra nhão, o
Guar ni cê 2021 ocor -
re rá en tre os di as 17 e
24 des te mês, com os
pa tro cí ni os do Ins ti -
tu to Cul tu ral Va le;
Go ver no do Ma ra -
nhão; e da Se cre ta ria
de Cul tu ra do Ma ra -
nhão (Sec ma), por
meio da Lei Es ta du al
de In cen ti vo à Cul tu -
ra.

São Luís, quarta-feira, 8 de setembro de 2021
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Campanha nas praias

Pa ra béns a Pre fei tu ra de São Luís pe la
pro vi den ci al cam pa nha edu ca ti va na Praia
do Olho d’Água com aler ta aos ba nhis tas e
fre quen ta do res so bre os cui da dos com as
ca ra ve las. O ser vi ço es tá sen do exe cu ta do
pe lo Gru pa men to de Guar da-Vi das da Guar- 
da Mu ni ci pal de São Luís (GMSL), aos fi nais
de se ma na. A ação é fun da men tal pa ra evi tar
le sões e ou tros ti pos de si tu a ções na or la da
ca pi tal.

Dia do administrador

Nes ta quin ta-fei ra, 9, se rá co me mo ra do o
Dia do Ad mi nis tra dor, da ta que sur giu após
a cri a ção e a re gu la men ta ção da pro fis são no
Bra sil. O prof. Hal bert An dra de, co or de na- 
dor do cur so de Ad mi nis tra ção da Fa cul da de
Flo ren ce, des ta ca que, com a pan de mia da
Co vid-19 a aber tu ra do pró prio ne gó cio se
tor nou uma op ção de mui tas pes so as que
per de ram seus em pre gos ou que de se jam
ob ter fon te de ren da ou ren da ex tra. 

Com a mú si ca “Agar ra di nho”, o
can tor e com po si tor Cé sar Nas ci -
men to par ti ci pa com mui to or gu lho
da tri lha so no ra da ho me na gem es -
pe ci al que o Gru po Fri bal faz a ci da de
de São Luís pe la pas sa gem des tes
seus 409 anos de fun da ção. A es co -
lha da mú si ca não foi por aca so.
“Agar ra di nho” faz re fe rên cia ao es ti -
lo ma ra nhen se de dan çar o reg gae a
dois, ele men to pró prio que o fez ser
tom ba do co mo pa trimô nio cul tu ral
ima te ri al do Bra sil. São Luís, lem -
bran do, é co nhe ci da co mo a Ja mai ca
bra si lei ra de vi do ao rit mo ser tão for -
te na ci da de. A pro pó si to: as ima gens
dos prin ci pais pon tos tu rís ti cos da
ci da de exi bi das no ví deo são um ver -
da dei ro pas seio por São Luís e por to -
da sua be le za. Pa ra béns.

O se cre tá rio mu ni ci pal
de tu ris mo, Sau lo San -
tos, já co me mo ra os
pri mei ros re sul ta dos
do mo vi men to tu rís ti -
co em São Luís. Pe las
pre vi sões di vul ga das a
cir cu la ção de pas sa -
gei ros no Ae ro por to In -
ter na ci o nal de São
Luís (MA) de ve au men -
tar em 82% du ran te
es te fe ri a dão da In de -
pen dên cia. Em 2020,
11.018 pas sa gei ros de -
sem bar ca ram na ca pi -
tal.  E va mos que va -
mos.

O se cre tá rio de Es ta do
da Edu ca ção (Se duc),
Fe li pe Ca ma rão (fo to)
re pre sen tou go ver na -
dor Flá vio Di no nas co -
me mo ra ções dos 26
anos de Olin da No va
do Ma ra nhão e en tre ga
Es co la Dig na. Es te ano
o ani ver sá rio do mu ni -
cí pio ga nhou um co lo -
ri do es pe ci al. É que o
Go ver no do Es ta do,
nes ta se gun da-fei ra, 6,
o no vo pré dio es co lar
da Uni da de Es co lar
Ru bem de Al mei da, no
po vo a do Que luz.

Abertura do Natal Luz

Pa ra a aber tu ra ofi ci al do 36º Na tal Luz de
Gra ma do, que acon te ce no dia 28 de ou tu bro, a
Gra ma do tour es tá pre pa ran do um gran de Con-
cer to de Na tal com a Or ques tra Sinfô ni ca e uma
bre ve apre sen ta ção de ca da es pe tá cu lo que vai
acon te cer du ran te o 36º Na tal Luz. A atra ção
ser vi rá tam bém pa ra mar car as co me mo ra ções
dos dez anos da Or ques tra de Gra ma do que te rá
re gên cia do Ma es tro Li nus Ler ner. Em en con tro
com os di re to res dos es pe tá cu los foi for ma ta do
to do pro je to e fun ci o na men to des te even to, que
te rá lu ga res li mi ta dos e pro to co los sa ni tá ri os

Brasil do Surfe

Nes te mo men to atu al con si de ra do iné di to na
his tó ria do es por te no País – a WSL Stu di os apre- 
sen ta sua pri mei ra pro du ção em for ma to lon go
no País: ‘Bra sil do Sur fe’, do cu men tá rio com
uma sé rie de ce nas e de poi men tos emo ci o nan- 
tes dos atle tas que es tão fa zen do a mais lin da
his tó ria do sur fe de nos so país em to dos os tem- 
pos. A es treia do fil me se rá às 22h des sa quar ta-
fei ra, 8, no ca nal de TV por as si na tu ra ESPN Bra- 
sil. No dia se guin te (quin ta-fei ra, 9) a pro du ção
tam bém se rá dis po ni bi li za da nas pla ta for mas
di gi tais da WSL.

Viagens para o exterior

Após a re a ber tu ra de uma sé rie de des ti nos
in ter na ci o nais nas úl ti mas se ma nas, a La tam re- 
gis tra o au men to gra da ti vo na pro cu ra por pas- 
sa gens aé re as. A in for ma ção é de que a de man- 
da du pli cou após o fim das res tri ções em al guns
paí ses, co mo Por tu gal e Es pa nha, prin ci pal- 
men te, pa ra tu ris tas bra si lei ros. Nas pri mei ras
24 ho ras após a fle xi bi li za ção das me di das pa ra
en trar nos paí ses, foi re gis tra do um au men to de
300% nas bus cas por pas sa gens aé re as pa ra o
pri mei ro, en quan to Ma dri te ve cres ci men to de
200% no mes mo ín di ce.

Pra curtir

Na pro gra ma ção de
en cer ra men to do fes -
ti val de mú si ca ma -
ra nhen se Len çóis
Jazz e Blu es Fes ti val,
nes ta quar ta-fei ra, 8,
na Con cha Acús ti ca
Reynaldo Faray (La -
goa), a gran de atra -
ção é Nai lor Pro ve ta e
Ales san dro Pe nez zi
abrin do a noi te, às
20h.

Em se gui da, es pe tá -
cu los dos cra ques Zé
Pau lo Bec ker & Mar -
cos Sa cra men to. O
pi a nis ta Sa lo mão So -
a res e a can to ra Va -
nes sa Mo re no en cer -
ram a pro gra ma ção
na ca pi tal ma ra -
nhen se.

To dos os shows são
aber tos ao pú bli co,
mas a ca pa ci da de é
res tri ta (400 pes so -
as), res pei tan do o
dis tan ci a men to e o
pro to co lo de saú de.

A tra di ci o nal “Mos tra
Ci ne ma Não tem Ida -
de” mar ca no va men -
te pre sen ça no Fes ti -
val de Guar ni cê de Ci -
ne ma, com ses sões,
cla ro, di re ci o na das
ao pú bli co da ter cei ra
ida de.

Re a li za do pe la Pró-
Rei to ria de Ex ten são e
Cul tu ra (Pro ec) da
Uni ver si da de Fe de ral
do Ma ra nhão, o
Guar ni cê 2021 ocor -
re rá en tre os di as 17 e
24 des te mês, com os
pa tro cí ni os do Ins ti -
tu to Cul tu ral Va le;
Go ver no do Ma ra -
nhão; e da Se cre ta ria
de Cul tu ra do Ma ra -
nhão (Sec ma), por
meio da Lei Es ta du al
de In cen ti vo à Cul tu -
ra.

São Luís, quarta-feira, 8 de setembro de 2021
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HISTÓRIA

Uma vida entre as
sepulturas do Gavião

PA TRÍ CIA CU NHA
O Ce mi té rio do Ga vião, o mais an ti- 

go do es ta do, tem mais de um sé cu lo
de edi fi ca ção abri gan do res tos mor- 
tais de mais de 17 mil pes so as, em 16
ses sões. O lo cal é pro te gi do co mo pa- 
trimô nio da hu ma ni da de des de 1997.

No dia a dia, no vai-e-vem de pes- 
so as cir cu lan do tris tes pe la par ti da de
um en te que ri do, ou re sol ven do coi- 
sas bu ro crá ti cas que um se pul ta men- 
to en vol ve, es tão por ali pes so as pra ti- 
ca men te in vi sí veis, mas que de sem- 
pe nham pa pel im por tan te, cui dan do
da se gu ran ça, lim pe za e or ga ni za ção
das co vas e ja zi gos do ce mi té rio, e que
em ge ral pas sam des per ce bi das.

Além dis so, ca va se pul tu ras (re a li- 
zan do pos te ri or re co bri men to),
trans por ta cai xões den tro do ce mi té- 
rio du ran te se pul ta men to e exu ma- 
ção.

O co vei ro e ou tros ser ven tes fa zem
es tas e ou tras fun ções. Em meio às
mi lha res de se pul tu ras eles cir cu lam
pin tam, ar ru mam, fa zem re pa ros. E
foi lá, no Ce mi té rio do Ga vião, que

con ver sa mos com o se nhor João Pe- 
dro Go mes, 65 anos, co nhe ci do co mo
Cas te lo, um ape li do da do a ele quan- 
do fre quen ta va a an ti ga FE BEM (Fun- 
da ção Es ta du al pa ra o Bem-Es tar do
Me nor), pa ra fa lar da re la ção de le
com o ce mi té rio, um dos pa trimô ni os
da ci da de de São Luís, que com ple ta
nes te dia 8, 409 anos.

Mo ra dor da re gião, quan do cri an ça
Cas te lo cos tu ma va fre quen tar o ce mi- 
té rio do Ga vião pa ra em pi nar pa pa- 
gaio. Nas ou tras ho ras do dia ia pa ra
Fe bem, on de se gun do ele, apren deu
vá ri os ofí ci os na área de pin tu ra e
cons tru ção ci vil. Is so o aju dou a fa zer
al gum ti po de ser vi ço no pró prio ce- 
mi té rio, já que pas sa va gran de par te
do dia ali. Ele ti nha 12 anos na épo- 
ca. “Eu di go que nas ci aqui den tro do
ce mi té rio (ri sos). E da qui não saí
mais. Brin ca va de em pi nar pa pa gaio
aqui. Aí te ve um dia que acon te ceu

um aci den te de avião e mui ta gen te
mor reu. Eu me sen tei ali na cal ça da e
fi quei ven do a mo vi men ta ção dos
car ros tra zen do os cor pos, por que o
IML (Ins ti tu to Mé di co Le gal) fun ci o-
na va aqui na épo ca. Aí eu me en tro sei,
fui ofe re cen do pa ra to mar de con ta de
se pul tu ra, e as sim tô aqui até ho je… é
da qui que ti ro meu di nhei ro”, con tou.

Eu di go que nas ci aqui

den tro do ce mi té rio

(ri sos). E da qui não saí

mais. Brin ca va de

em pi nar pa pa gaio aqui.

Aí te ve um dia que

acon te ceu um aci den te

de avião e mui ta gen te

mor reu

Do cemitério que tira
o sustento da família

CASTELO FAZ PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA NOS TÚMULOS.

Cas te lo não é con tra ta do do Ce mi té rio. Ele pres ta ser- 
vi ço pa ra pes so as que tem fa mi li a res en ter ra dos ali fa- 
zen do pe que nos re pa ros nas se pul tu ras, lim pe zas, res- 
tau ros, pin tu ras, ser vi ços que, se gun do ele, po de fa zer
gra ças ao tem po que pas sou na Fe bem. É do Ce mi té rio
que ele sus ten ta os 6 fi lhos e 8 ne tos. “Eu não sou fi cha do
no Ce mi té rio, mas ga nho mais do que eles. As pes so as
me con tra tam pa ra re cu pe rar ima gem, re cu pe rar le tra,
res tau rar al gu ma coi sa que foi que bra da. Te nho es sa
res pon sa bi li da de por que de vez em quan do tem umas
pes so as que en tram aqui e que bram as coi sas, le vam al- 
gu ma coi sa das se pul tu ras pa ra ven der”, dis se.

Ele es tá no Ce mi té rio do Ga vião to dos os di as, cho va
ou fa ça sol, das 7h às 18h. Os úl ti mos tem pos, por cau sa
da Co vid-19, tem si do mar can tes. Além de pres tar ser vi- 
ços di ga mos, ma te ri ais, a épo ca da pan de mia exi giu um
pou co mais de tra ba lha do res co mo Cas te lo, exi giu hu- 
ma ni da de. Com mui tos se pul ta men tos diá ri os e as res- 
tri ções de pes so as por cau sa do ví rus, mi lha res de en ter- 
ros fo ram so li tá ri os. Fa mi li a res e pa ren tes não po di am
dar o úl ti mo adeus à pes soa fa le ci da. Cou be aos tra ba- 
lha do res do ce mi té rio, fa ze rem o cor te jo. “Foi uma coi sa
mui to tris te por que che ga va de fun to não ti nha nin guém
pa ra car re gar. Po dia ser ri co, po bre, pre to, bran co, não
ti nha nin guém pa ra fa zer o ve ló rio. Foi en tão que fa lei
com a di re ção, ar ru mei uns co le gas e co me ça mos a fa zer
o trans por te, o cor te jo mes mo. Foi uma coi sa que me co- 
mo veu mui to. Fi ca mos qua se 1 mês fa zen do is so, por
uma ques tão de hu ma ni da de mes mo. Se nho ra, is so é
mui to tris te”, la men tou.

Con ti nua na pró xi ma pá gi na…

São Luís, quarta-feira, 8 de setembro de 2021

A indústria está presente no 

dia a dia de São Luís. 

São mais de 2 mil empresas 

que empregam cerca de 40 

mil trabalhadores e geram ri-

quezas de R$ 7,4 bilhões, re-

presentando 22% do PIB in-

dustrial do município.

A indústria local gera empre-

go e renda, impulsiona nossa 

economia e promove a quali-

dade de vida da nossa gente e 

o desenvolvimento da capital.

Parabéns São Luís pelos seus 

409 anos.

A FORÇA DA INDÚSTRIA 
CONTRIBUI PARA SÃO LUÍS

CRESCER
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Sua profissão?
“Faz-tudo”

São 53 anos de vi da den tro do ce- 
mi té rio e mui tos ser vi ços re a li za dos,
in clu si ve o de co vei ro (con tra ta do por
ter cei ros). Sua pro fis são? “Faz-tu do”,
res pon de ele. Di zen do ele, co nhe ce
aqui lo co mo nin guém. “Quan do tem

alu no que vem fa zer tra ba lho eu
acom pa nho, au xi lio al guém que pre- 
ci sa de aju da…, se nho ra, co nhe ço e já
vi mui ta coi sa aqui den tro. Is so aqui é
mi nha vi da. Nun ca dei xei de vir pa ra
cá, e quan do pen so em não vir, fi co
até do en te. E mes mo quan do tô do en- 
te eu ve nho. Quem tra ba lha em ce mi- 
té rio é es cra vo de de fun to”, sen ten cia.

Já deu pa ra per ce ber a li ga ção sen- 
ti men tal que Cas te lo tem com o Ce- 
mi té rio do Ga vião. Inau gu ra do em
1855, após uma epi de mia de va río la
na ci da de, o Ce mi té rio do Ga vião era
co nhe ci do co mo Ce mi té rio de São Jo- 
sé da Mi se ri cór dia, por que era ad mi- 
nis tra do pe la Ir man da de da Mi se ri- 
cór dia. De pois pas sou a se cha mar
Ce mi té rio de São Pan ta leão e pos te ri- 
or men te, Ce mi té rio do Ga vião, em
ho me na gem ao bair ro em que es tá lo- 
ca li za do: Quin ta do Ga vião.

Den tre as 17 mil se pul tu ras, pe lo
me nos 2.500 são de vul tos his tó ri cos,

o que re ve la a im por tân cia do lo cal e
as inú me ras his tó ri as que já se pas sa-
ram. “His tó ria de ce mi té rio é que nem
his tó ria de pes ca dor. Só quem tá ali é
quem acre di ta. A gen te es tá aqui con-
ver san do e eu ve jo al guém pas san do
ali, o vul to. Mas tem gen te que não
acre di ta. E se acre di ta, sai cor ren do.
Na épo ca que a gen te brin ca va aqui,
um co le ga meu pe gou uma va ra de
bus car pa pa gaio e jo gou, a va ra foi
cer ti nho nu ma se pul tu ra, a gen te não
sa bia. Daí es se me ni no ado e ceu no
dia se guin te, foi in ter na do, e a mãe
de le, que bo ta va car ta foi que viu que
ti nha acon te ci do al gu ma coi sa aqui
no ce mi té rio. Ela me man dou vol tar
aon de a gen te es ta va brin can do ‘pra
mim’ pe gar a va ra de vol ta. Quan do eu
che guei na se pul tu ra que eu pu xei a
va ra, ele fi cou bon zi nho no hos pi tal. A
va ra ti nha en ter ra do na ca be ça do de- 
fun to. Tem mui ta his tó ria. E is so aqui
é coi sa sé ria”, con tou.

Medo de trabalhar no
Cemitério do Gavião

CASTELO DIZ QUE OS MORTOS NÃO FAZEM MAL A NINGUÉM .

FOTOS: MARCOS CALDAS

Me do de es tar ali? Me do dos mor tos? Ele não tem. Ele
tem me do mes mo é de fi car sem re ce ber o di nhei ro pe lo
tra ba lho que faz. “Os mor tos já não fa zem mal pa ra nin- 
guém. Ago ra a pes soa me con tra tar pa ra fa zer o ser vi ço e
não pa gar? Acon te ce e mui to”, co men tou.

Os mor tos já não fa zem mal pa ra

nin guém. Ago ra a pes soa me

con tra tar pa ra fa zer o ser vi ço e não

pa gar? Acon te ce e mui to

E so bre tra ba lhar no Ce mi té rio mais an ti go da ci da de,
ele diz: “É o ce mi té rio mais lin do, mais ri co e mais tra di- 
ci o nal da ci da de. Ele já so freu mui to, era do mu ni ci pal,
foi pa ra o Par que do Bom Me ni no, Rua do Fa zen dei ro,
Rua de São Pan ta leão, até che gar aqui que era uma quin- 
ta. Quem tem uma se pul tu ra aqui tem que con ser var. Is- 
so aqui é his tó ri co e é dig no de pon to tu rís ti co com mui- 
tos per so na gens im por tan tes que fi ze ram a his tó ria da
nos sa ci da de”, dis se.

São Luís, quarta-feira, 8 de setembro de 2021
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CA PI TAL MA RA NHEN SE

409 anos des de a
cri a ção da Ilha do Amor

CRIS TOPHER RO CHA
No dia 8 de se tem bro de 1612, os

fran ce ses es ta vam che gan do ao lo cal
que vi ria a ser a tão ado ra da ca pi tal
ma ra nhen se, mar can do pa ra sem pre
a his tó ria da re gião. De pois da ex pul- 
são fran ce sa, bri ga com os ho lan de ses
e anos após a co lo ni za ção por tu gue- 
sa, a ci da de vi ria a cres cer pa ra se tor- 
nar um dos mai o res te sou ros na ci o- 
nais e re gi o nais.

Mes mo após mais de qua tro sé cu- 
los de exis tên cia, a ilha ain da car re ga
sua he ran ça his tó ri ca que se gue pra ti- 
ca men te in tac ta, prin ci pal men te nas
ru as. O Cen tro His tó ri co de São Luís é
um dos mo ti vos pa ra a ca pi tal ter se
tor na do Pa trimô nio Mun di al já que
sua ar qui te tu ra, pen sa da lo go após a
saí da dos fran ce ses, foi pro je ta da com
es ti lo úni co, dan do des ta que aos fa- 
mo sos azu le jos azuis e ca sa rões que
con tor nam as ru as.

O Cen tro é a es sên cia da ci da de e
um dos mo ti vos pa ra ela ser tão ama- 
da, res pei ta da e es tu da da. An der son
Lo pes, 27 anos, his to ri a dor, diz que os
por tu gue ses de sen vol ve ram um óti- 
mo pla no de ba se pa ra a ocu pa ção da
ci da de tor nan do pos sí vel o nas ci men- 
to da ilha do amor. “O Cen tro His tó ri- 

co é uma mar ca mui to vi va des ses
acon te ci men tos dos sé cu los pas sa- 
dos, in clu si ve ele man tém es se tra ça- 
do ur ba no ide a li za do pa ra a ci da de.
São Luís é úni ca, tem uma be le za úni- 
ca, não só em ques tões ar qui tetô ni- 
cas, mas tam bém em ques tões cul tu- 
rais. To do es se con jun to é o que dá al- 
ma a ci da de e a gen te per ce be que é
pre ser va do o tem po to do”, con ta.

An der son afir ma que os mi tos fun- 
da ci o nais em re la ção à ci da de fo ram o
que de ram des ta que pa ra a ca pi tal já
que fo ram le va dos pa ra a gran de mí- 
dia, dan do fo co pa ra as dú vi das so bre
quem fun dou a ci da de ren den do dis- 
cus sões so bre a mes ma.

“To da es sa ques tão dos pe río dos
co lo ni ais aco pla das a es se uni ver so
mul ti cul tu ral é o que for ma a iden ti- 
da de lo cal, que é úni ca e sig ni fi ca ti va,
e is so em si atrai ou tros pon tos co mo
o tu ris mo. Tu do so bre a ar qui te tu ra e
cul tu ra é o que cha ma aten ção”, afir- 
ma o his to ri a dor.

O Cen tro His tó ri co é

uma mar ca mui to vi va

des ses acon te ci men tos

dos sé cu los pas sa dos,

in clu si ve ele man tém

es se tra ça do ur ba no

ide a li za do pa ra a

ci da de. São Luís é úni ca,

tem uma be le za úni ca,

não só em ques tões

ar qui tetô ni cas, mas

tam bém em ques tões

cul tu rais

Crescimento cultural,
social e econômico

A CULTURA TRAZ INVESTIMENTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS.

O cres ci men to de São Luís não foi ape nas na par te
cul tu ral, mas tam bém econô mi ca e so ci al. Ela pas sou de
uma pe que na ilha ex por ta do ra pa ra uma das mais im- 
por tan tes ca pi tais bra si lei ras. A ci da de atin giu a mar ca
de 1.115.932 ha bi tan tes, nú me ro que vem cres cen do a
ca da dia, de acor do com os da dos do IB GE de 2021. Não
é di fí cil  per ce ber is so, da da rá pi da ex pan são imo bi liá ria
em to da a ci da de com mo ra di as ha bi ta ci o nais e pré di os
ca da vez mais mo der nos.

Pro van do que po de ser mais mo der na e mais fa mo sa
a ca da dia, São Luís te ve gran de des ta que na ci o nal nes te
ano de 2021, prin ci pal men te por cau sa da ace le ra ção da
va ci na con tra o Co vid-19, mos tran do que a Ci da de dos
Azu le jos tem su ces so em ou tras áre as. A ca pi tal, São
Luís, já apli cou um to tal de 1.209.218 do ses de va ci na
con tra o co ro na vi rus, in cluin do do ses úni cas. Um avan- 
ço sig ni fi ca ti vo em re la ção às ou tras ca pi tais, além do
iní cio pre co ce da va ci na ção da ter cei ra do se, ga nhan do
as sim ou tro tí tu lo ca ri nho so e im por tan te: o da Ca pi tal
das Va ci nas

A ca pi tal ma ra nhen se trou xe mui to or gu lho pa ra os
mo ra do res da ilha de Upa on-Açu hon ran do to dos os
ape li dos ca ri nho sos que re ce beu (co mo Ate nas Bra si lei- 
ra, Ilha do Amor, Ilha Be la, Ci da de dos Azu le jos, Ja mai ca
Bra si lei ra…) e a ten dên cia é que con ti nue a cres cer e
evo luir, man ten do o des ta que na ci o nal que te ve nos úl- 
ti mos tem pos, se ja cul tu ral men te ou so ci al men te, e se
fir man do co mo um dos mai o res pa trimô ni os his tó ri cos
que o Bra sil tem a ofe re cer.

São Luís, quarta-feira, 8 de setembro de 2021
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SORVETERIA ELEFANTINHO

43 anos adoçando a
vida dos ludovicenses

IA GO MON TEI RO
Em 409 anos de his tó ria, a nos sa

gran de São Luís tem mui tos mar cos
me mo rá veis. Se ja pon tos tu rís ti cos,
mo vi men tos cul tu rais ou pes so as im- 
por tan tes pa ra nos sa his tó ria, a ci da- 
de dos azu le jos sem pre enal te ce o que
foi e é de im por tân cia pa ra a nos sa
his tó ria. Na da mais jus to do que fa lar
so bre um es ta be le ci men to que fez
par te da his tó ria de mui ta gen te. E va- 
mos fa lar de al go que por dé ca das
vem ado çan do a vi da dos lu do vi cen- 
ses: a sor ve te ria Ele fan ti nho.

Fun da da pe la pri mei ra vez em 1970
na ci da de de For ta le za-CE, a sor ve te- 

ria Ele fan ti nho co me çou co mo um
ne gó cio de fa mí lia. No iní cio, cri ou-se
a tra di ção de os fa mi li a res pas sa rem
pa ra fren te a em pre sa, e os fun ci o ná- 
ri os sem pre de den tro da fa mí lia. A se- 
de se es ta be le ceu em For ta le za, mas a
fa mí lia se di vi diu, le van do con si go a
ideia da sor ve te ria pa ra ou tras ci da- 
des e es ta dos. Foi as sim que a sor ve te- 
ria che gou a São Luís. Em 1978, um
ano an tes da lei da anis tia en trar em
vi gor, a mar ca Ele fan ti nho che ga va
em São Luís, mar ca da pe la ideia de ser
um ne gó cio de fa mí lia e cons truir
uma tra di ção de pro du ção. Pa ra sa ber
um pou co mais co mo foi a che ga da e
co mo fun ci o na a Ele fan ti nho, fa la mos
com o seu Jor ge Ta bo sa, de 65 anos,
atu al pro pri e tá rio dos dois es ta be le ci- 
men tos em São Luís. “A Ele fan ti nho
sur giu co mo uma bus ca de en trar no
co mér cio. Na que la épo ca as pro fis- 
sões eram mui to es cas sas e o co mér- 
cio era mui to fe cha do, mas a fa mí lia
de ci diu ar ris car e as sim fun da ram a
sor ve te ria”.

Jor ge co men ta que o que de fi nia
uma em pre sa na que la épo ca era a
con so li da ção de la, o quan to ela con- 
se guia se man ter. Al go que pa ra a Ele- 
fan ti nho foi tra ba lho du ro mas, com
mui ta de di ca ção, con se gui ram se es- 
ta be le cer nas ci da des em que es ta- 
vam.

Mas es sa con so li da ção tem um
mo ti vo: a cons tân cia da pro du ção. O
sor ve te é to do na tu ral, a sua fór mu la
não le va na da de quí mi co e a pro du- 
ção do sor ve te é a mes ma, des de a sua
fun da ção em 1970. E Jor ge co men ta
que é exa ta men te es sa tra di ção na
pro du ção que fi de li zou o seu pú bli- 
co. “Quan do uma em pre sa ali men tí- 

cia co me ça com um pro du to, ele não
po de al te rar co mo es se pro du to é fei- 
to. Nos so sor ve te é 100% na tu ral e é is-
so que atrai. Mui tas em pre sas mu dam
seu jei to de fa zer a co mi da, mui to por
cau sa do pre ço ou da in fla ção. As in- 
dús tri as ten tam in je tar quí mi cos e
ou tras al te ra ções no pro du to ali men- 
tí cio pa ra ten tar ven der mais, o que ti- 
ra a qua li da de do pro du to em mui tas
ve zes”.

Nos so sor ve te é 100%

na tu ral e é is so que

atrai. Mui tas em pre sas

mu dam seu jei to de

fa zer a co mi da, mui to

por cau sa do pre ço

Ele nos con ta que a mai o ria das
em pre sas ali men tí ci as ho je em dia vi- 
vem so men te de mo da, que as ve zes
não exis te uma con so li da ção do pú-
bli co e que no ge ral ain da fal ta qua li-
da de nos pro du tos. E foi es sa tra di ção
do sor ve te que con quis tou o po vo lu-
do vi cen se. Jor ge con ta que quan do a
sor ve te ria che gou a São Luís já exis ti- 
am ou tras sor ve te ri as, mas o que re al-
men te cha mou aten ção foi o sor ve te
da Ele fan ti nho. Aliás, não é à toa que
as pes so as se reu ni am pa ra ir na pri- 
mei ra lo ja no cen tro his tó ri co de São
Luís, pra pro var os di ver sos sa bo res
que exis tem na ele fan ti nho.

43 anos de tradição
em fabricar sorvetes

SORVETERIA ELEFANTINHO CHEGOU NA CAPITAL EM 1978.

E são mais de 43 anos que a sor ve te ria se es ta be le ceu
em São Luís. A pri mei ra lo ja, que se en con tra no cen tro,
foi on de a tra di ção se es pa lhou. Jor ge co men ta que o seu
pú bli co pas sou de ge ra ção pa ra ge ra ção e o seu pú bli co
se tra duz na frequên cia em que eles re tor nam. “Os cli en- 
tes de ho je em dia, são os fi lhos e ne tos de an ti ga men te,
que vi e ram com os pais anos atrás”.

Jor ge as su miu a pro pri e da de da Ele fan ti nho em São
Luís em 2011, cri an do a se de no bair ro da La goa e ex- 
pan din do seu al can ce. Te re si na, For ta le za e São luís são
al gu mas das ci da des que ti ve ram se de da Ele fan ti nho.
Ho je em dia cres ce ram mais ain da, tro ca ram de no me,
mas elas ain da man têm a mes ma tra di ção na pro du ção
do sor ve te. “A nos sa tra di ção e o nos so jei to não pas sa- 
mos pra nin guém. Man te mos tu do na da fa mí lia, nos sa
for mu la sem pre se rá úni ca e só nos sa”.

Mas o que mu dou foi co mo o pú bli co se reú ne na sor- 
ve te ria, ou me lhor, co mo não se reú ne. Jor ge co men ta
que an ti ga men te o cos tu me de se reu nir em um lu gar
era mais fre quen te e que, ho je em dia as pes so as são
mais pas sa gei ras. Elas ape nas pas sam pe los lu ga res e al- 
te ram seus mo dos de con su mo, além de seus lu ga res.
Mas den tro da Ele fan ti nho, exis tem os cli en tes que vão e
vem, mas exis tem aque les que são fre quen tes e ain da
exis tem as pes so as que se reú nem nos fins de se ma na na
sor ve te ria.

Por fim, Jor ge agra de ce a São Luís por abra çar sua em- 
pre sa e a to dos os lu do vi cen ses por fa ze rem par te des sa
his tó ria, não só da Ele fan ti nho mas da fa mí lia de le. “Nós
não fi ze mos a Ele fan ti nho so men te pra lu crar. Nos pre o- 
cu pa mos com a qua li da de e com o pro du to que ire mos
ofe re cer pa ra a ci da de. Pen sa mos em re tri buir a con fi- 
an ça das pes so as no nos so pro du to, por is so agra de ce- 
mos a ci da de e to do o cres ci men to que elas nos for ne- 
ceu ao lon go des ses 43 anos.”

São Luís, quarta-feira, 8 de setembro de 2021
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Ce lei ro de cra ques

ESSE TEM HISTÓRIA

“Seu Zeca”, morador
mais antigo do Centro

DOU GLAS CU NHA
O Cen tro His tó ri co de São Luís es tá

sen do re vi ta li za do com obras de re cu- 
pe ra ção de an ti gos pré di os, pe lo po- 
der pú bli co, que es tão sen do di re ci o- 
na dos pa ra mo ra dia co le ti va, com
apar ta men tos abri gan do mo ra do res
da re gião, que vi vi am em quar tos alu- 
ga dos, em con di ções pre cá ri as.

En tre es tes mo ra do res es tá o co- 
mer ci an te apo sen ta do Jo sé Hen ri que
Pi nhei ro, co nhe ci do co mo “Seu Ze ca”,
71 anos, nas ci do e cri a do no Cen tro
His tó ri co, sen do o seu mais an ti go
mo ra dor. Nas ci do de tra di ci o nal fa- 
mí lia do Bair ro do Des ter ro, fi lho do
co mer ci an te e guar da li vros (con ta- 
dor) Ro que Fran ça Pi nhei ro – “Ro que
Sa bão” e Do na Anun ci a ção Pi nhei ro,
vi veu des de a sua in fân cia no Be co Fe- 
liz, vi zi nho da ca sa on de re si dia o ma- 
es tro João Car los Na za ré, pai da en tão
me ni na Al ci o ne, que se tor nou eclé ti- 
ca can to ra e a mai or sam bis ta do Bra- 
sil. Seu Ze ca foi um dos fun da do res da
União dos Mo ra do res e do Con se lho
Cul tu ral do Cen tro His tó ri co e a mui- 

tos anos é di re tor da Es co la de Sam ba
Flor do Sam ba, agre mi a ção car na va- 
les ca fun da da e se di a da no Bair ro do
Des ter ro. Sau do so, Seu Ze ca lem bra
de uma in fân cia de mui tas ale gri as
com as brin ca dei ras pró pri as da épo- 
ca, co mo as “pe la das” de fu te bol que
se re a li za vam na mar gem do iga ra pé
do Por ti nho, on de eram de po si ta dos
os re sí du os das ser ra ri as, que dei xou
de exis tir des de o ater ro que aca bou
com o Rio Ba can ga, nas áre as de Fon- 
te do Bis po e Des ter ro, dan do lu gar a
uma ave ni da. As in cur sões pe la croa
que sur gia sem pre que a ma ré va za va
e era a atra ção pre fe ri da da me ni na da,
que ali bus ca va car vão de pe dra, que o
qui tan dei ro Jo sé Cu per ti no dos Reis
com pra va e re ven dia pa ra as pe que- 
nas me ta lúr gi cas e fun di ções; e da- 
que les que iam pes car si ri ou ex trair
sar nam bi. Pa ra ma tar o tem po, um jo- 
go de fu te bol en quan to a ma ré não
en chia.

Con ta ele que o Des ter ro, foi ce lei ro
de gran des jo ga do res de fu te bol,
exem pli fi ca do seus con tem po râ ne os
Djal ma Cam pos, que foi jo ga dor pro- 
fis si o nal e po lí ti co, San ta na, Pom peu,
Ene mê, João Ba la, Be deu, o go lei ro
Cam pos e Val ber, que ce le bri zou-se
co mo la te ral do Sam paio Cor rea. Seu
Ze ca lem bra que no adro da Igre ja do
Des ter ro acon te ci am shows ar tís ti cos
e que do bair ro sur gi ram ar tis tas co- 
mo Al ci o ne, Jo sé Pe rei ra “Go dão”, o
pró prio Val fre do Jair e o can tor/com- 
po si tor João zi nho Ri bei ro, que nas ceu
na Co réia, mas sem pre man te ve raí- 
zes no Des ter ro, sen do ne to do mes tre
Mun di co Car va lho, do no de uma ofi- 

ci na on de fa bri ca va qual quer pe ça
pra to do ti po de mo tor.Só ti nha con- 
cor rên cia da ofi ci na de Bo ca Ri ca, na
Rua For mo sa (Afon so Pe na). Na Rua
da Saú de, já pró xi mo da Ave ni da Ma- 
ga lhães de Al mei da, mo ra vam o jor- 
na lis ta Ge ral do Cas tro e o ra di a lis ta
Car los Hen ri que –o “ Ga li nho”, já fa le- 
ci do. Na Pra ça do Des ter ro via-se
cons tan te men te dois mo ra do res do
bair ro co nhe ci dos co mo “Seu Lú cio” e
“Zé Co lé”, es pe ci a lis tas em con ser tar
ve las de em bar ca ções e re des de pes- 
car. Na es qui na era es ta be le ci do o re- 
lo jo ei ro e ou ri ves “ Seu Ary”.  No Be co
da Ca e la, mo ra va Gau dên cio, que era
mas sa gis ta de ti mes de fu te bol, mas
não era que ri do da me ni na da do bair- 
ro, vis to que cos tu mei ra men te sen ta- 
va-se à por ta da sua ca sa e quan do a
bo la caia pa ra o seu la do, cor ta va-a.

Vi via do fu te bol mas era in to le ran te
com os pe la dei ros do Lar go do Des- 
ter ro. Ele re cor da o tem po que a Bai- 
xa da era o ce lei ro da ca pi tal, e que da
re gião vi nham to dos os gê ne ros ali- 
men tí ci os con su mi dos na ca pi tal,
pro du tos da la vou ra e da pe cuá ria que
de sem bar ca vam nos ex tin tos Praia do
Des ter ro e Iga ra pé do Por ti nho e eram
com pra dos pa ra re ven da pe los co- 
mer ci an tes da re gião e de ou tros bair-
ros, des ta can do-se os es ta be le ci dos
no Des ter ro co mo João Le mos, Ca ma- 
rão, Ri ba mar Cas te lo, Ca pi tão,
Juracey, Ama deu Pin to, Zé Reis, Sa ti ro,
João Gia, Má xi mo, Jú lio Ca re ca, Ze zi- 
nho Pe rei ra, Luís Sa bão, Ca ra de On ça,
Rai mun do Cas te lo, Zé Ve ras, Zé So ei- 
ro, Ma no el dos An jos, “Seu Ca mi- 
nhão”, es pe ci a li za do em ven der tri pas
e tou ci nho de por co e ou tros qui tan- 
dei ros.

Zona do Baixo Meretrício
era movimentada

“SEU ZECA” MORA HÁ 71 ANOS NO CENTRO HISTÓRICO .

Lem bra Seu Ze ca, que os de sem bar ques de pro du tos
ma nu fa tu ra dos vin dos de ou tras uni da des da Fe de ra- 
ção, se da vam na Praia Gran de, con du zi dos em al va ren- 
gas que os co le ta vam dos na vi os que fi ca vam fun de a dos
na Baia de São Mar cos. Era na Praia Gran de, no en tor no
da Ca sa das Tu lhas, que se con cen tra vam gran des lo jas
de te ci dos, fer ra gens, im ple men tos agrí co las e es pe ci a- 
ri as.

Na re gião da Zo na do Bai xo Me re trí cio se con cen tra- 
vam os me lho res lu pa na res cha ma dos de boi tes na Rua
da Pal ma e os de se gun da ca te go ria na Rua 28 de ju lho,
en quan to que no Des ter ro, as mu lhe res mais de ca den- 
tes eram re ce bi das no ca ba rés Es po ca, Ma ta Ho mem,
Cou ro Gros so, Va ca ria, Vi to ri a na e Boi te Ma ra ca nã, on- 
de mais de pro du zi am pa ci en tes pa ra o far ma cêu ti co
“Seu Ze qui nha”, es pe ci a li za do em DSTs e em pe di a tria,
es ta be le ci do com  a Far má cia do Po vo, na Rua Ja cin to
Maia.

Na área do Cen tro His tó ri co se con cen tra vam ba res e
res tau ran tes que fi ze ram his tó ria na vi da boê mia da  ci- 
da de, co mo o Bar 3-15, lo ca li za do na Rua da Saú de, on- 
de es ta va tam bém o bar de Chi co Bi ci cle ta, Ma ria Ca me- 
li nho, Bom fim. Na Rua 28 de Ju lho, o Bar do 29,  Hil de- 
mar, Gre gó rio, Cres cên cio, Be ne di to Sor ve tei ro.

Na Rua da Pal ma eram o bar do Gal vão, Ma ra can ga- 
lha, de Do min gos Es pa nhol; Qui tan di nha, de Do na Lu- 
zia, Bar do Di co e o bar de Má rio Se na, que mu dou pa ra
a Rua 28 de Ju lho e que re sis te em ati vi da de, com o no- 
me de “Bar Meu Bem”. Com o seu fa le ci men to, o bar
pas sou a ser co man da do pe la sua viú va, Do na So cor ro
Se na.Na Rua da Pal ma tra ba lha va, tam bém, um en gra- 
xa te mui to co nhe ci do na ci da de, iden ti fi ca do co mo Or- 
lan do Di as, que era uma pes soa mui to bem “in for ma da”
dos bas ti do res da ZBM.

São Luís, quarta-feira, 8 de setembro de 2021
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Personagem da nossa São Luís, o "Companheiro" é um dos vendedores de cachorro-
quente mais antigos e queridos do Centro Histórico da Ilha do Amor

CACHORRO-QUENTE

O “Companheiro” do
Beco da Pacotilha

PA TRÍ CIA CU NHA
Se vo cê cos tu ma pas sar pe la pra ça 

João Lis boa, nas pro xi mi da des do Lar- 
go do Car mo, na des ci da pa ra a Ave ni- 
da Ma ga lhães de Al mei da e nun ca 
pres tou aten ção em um se nhor sim- 
pá ti co que fi ca na ca be cei ra do Be co 
da Pa co ti lha, en tre um ca sa rão e ou- 
tro, ven den do ca chor ro-quen te, sai ba 
que vo cê es tá dei xan do de co nhe cer 
um se nhor zi nho com uma be la his tó- 
ria de vi da, e um dos ca chor ros-quen- 
tes mais tra di ci o nais e mais pe di dos 
do Cen tro His tó ri co de São Luís, e 
tam bém um dos mais sa bo ro sos.

Nes ta re por ta gem fa la mos com Jo- 
sé Car los Nu nes, 80 anos, cha ma do há 
vá ri as dé ca das pe lo ape li do de Com- 
pa nhei ro, e tor nan do-se, ele pró prio, 
uma fi gu ra his tó ri ca do lo cal, ten do, 
por is so re ce bi do uma co men da con- 
ce di da pe la en tão go ver na do ra Ro se-

JOSÉ CARLOS NUNES, 80 ANOS, TEM UM APELIDO CARINHOSO: “COMPANHEIRO”.

a na Sarney, em 2012.
Che guei na bar ra qui nha do Com- 

pa nhei ro, e lo go na abor da gem ele es- 
ban jou sim pa tia. Só dis se que não te- 
ria tem po pa ra pa rar e con ver sar co- 
mi go por que pre ci sa va aten der a cli- 
en te la. E eu dei to da a ra zão a ele. 
Àque la al tu ra, 9h da ma nhã, ele es ta va 
pre pa ran do um “ca chor ro” e ha vi am 
ou tras 5 pes so as es pe ran do pa ra se- 
rem aten di das. E não adi an ta ter um 
ne to, fi lho, so bri nho ou ou tro pa ren te 
aju dan do, por que to dos que rem o ca- 
chor ro-quen te pre pa ra do pe lo Com- 
pa nhei ro, e ele faz ques tão de aten der.

O jei to foi fi car ali, e en tre um lan- 
che e ou tro que es ta va sen do pre pa ra-
do, a gen te foi con ver san do. Aliás, 
con ver sar é o que ele mais gos ta de fa- 
zer. Tra ba lha, con ver sa, aten de um ali, 
pu xa uma con ver sa aqui, res pon de 
ou tro aco lá. Ex pli ca-se: Com pa nhei ro 
faz ques tão de ser ami gos dos seus cli- 
en tes. Co nhe ce to dos pe lo no me. Tem 
si do as sim des de os 16 anos quan do 
co me çou a tra ba lhar. Ho je, apo sen ta-
do e va ci na do (ele faz ques tão de fri- 
sar), nem pen sa em dei xar de con ti- 
nu ar o ofí cio que exer ce des de 1958, 
há exa tos 64 anos.

44 anos no Centro
Histórico de São Luís

ANTES “COMPANHEIRO” TRABALHAVA  PRÓXIMO AO MARISTAS.

So men te ali, na que le pe da ço do Cen tro His tó ri co, ele
es tá há 44 anos, mas an tes tra ba lhou per to do an ti go co- 
lé gio Ma ris tas, do an ti go Ate neu, e do Li ceu Ma ra nhen- 
se (to dos na re gião do com ple xo da Pra ça do Panthe on)
pe la ma nhã, e à tar de ia ven der na Pra ça João Lis boa,
mas em ou tro pon to.

O ape li do foi her da do da an ti ga bar ra ca que le va va o
no me de Com pa nhei ro e cu jo do no era o cu nha do, Mel- 
val. Tu do co me çou quan do aos 16 anos ele foi con vi da- 
do pe lo cu nha do pa ra tra ba lhar com ele. A bar ra ca fi ca- 
va no an ti go mer ca do do pro du tor (pró xi mo ao pre dio
da Em bra tel) no Com ple xo do Pan te on. Do ze anos de- 
pois Mel val fa le ceu. Jo sé Car los Nu nes já es ta va com 28
anos, as su miu a bar ra ca e pas sou a ser co nhe ci do co mo
Com pa nhei ro tam bém. 

Con ti nua na pró xi ma pá gi na…

São Luís, quarta-feira, 8 de setembro de 2021
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Já virou parte da
história de São Luís

Foi ven den do ca chor ro-quen te a
vi da to da que Com pa nhei ro con se- 
guiu sus ten tar a sua fa mí lia e for mar
seus fi lhos. Viú vo há 3 anos, ele faz do
tra ba lho a sua te ra pia. De de se gun da
a sex ta-fei ra acor da às 4h da ma nhã

pa ra pre pa rar tu do; “a me ren da”, co- 
mo ele fa la.  Che ga às 6h e fi ca até as
11h30. À tar de, se dis trai fa zen do pa- 
la vras cru za das.

Nem mes mo du ran te o pe río do
mais for te da pan de mia, o Com pa- 
nhei ro dei xou de ir tra ba lhar. 

“An tes da pan de mia eu per di a mi- 
nha es po sa. No ano se guin te veio a
pan de mia, mas eu nun ca es mo re ci.
Foi mui to du ro, mas deu tu do cer to.
Não pe guei Co vid, nin guém da mi nha
fa mí lia pe gou e es ta mos aí, lu tan do e
es pe ran do a ter cei ra do se. Nun ca vi
um pe río do tão di fí cil. Mor reu mui ta
gen te. E os que se sal va ram tem que
agra de cer mui to  a Deus. Per de mos o
Ga li nho, lo cu tor que era da Edu ca do- 
ra (o ra di a lis ta Car los Hen ri que, o Ga- 
li nho da Rá dio Edu ca do ra fa le ceu no
dia 28 de abril, por com pli ca ções da
Co vid-19). Di as an tes ele ti nha vin do

aqui. Vi nha to do dia. Es sa do en ça é
ter rí vel não es co lhe ri co, po bre, pre to,
bran co”, la men tou.

Há 44 anos na que le can ti nho, não
tem co mo não di zer que o Com pa-
nhei ro não in te gra a his tó ria da ci da- 
de. 

Quan to São Luís com ple tou 400
anos, em 2012,  ele foi uma das 400
pes so as ho me na ge a das na ges tão da
en tão go ver na do ra Ro se a na Sarney,
com uma co men da gra ças ao seu ca- 
chor ro-quen te, con si de ra do o  mais
an ti go de São Luís. “Quan do eu for
des ta vi da a pla ca vai co mi go. Já dis se
lá em ca sa. Acho que es sa pla ca eu ga- 
nhei por que eu ven dia pa ra ela quan- 
do ela es tu da va no Li ceu. Aí acho que
ela se lem brou, lem brou que eu ain da
exis tia e me con vi da ram. Eu sou mui- 
to sim ples, mas aqui aten do do ri co ao
po bre”, dis se.

Tra di ci o nal

“Eu cheguei a
escrever um livro” 

COMPANHEIRO CHEGOU A ESCREVER UM LIVRO DA CAPITAL.

Ago ra, nos 409 anos de São Luís, ele elo gia a be le za
que es tá o Cen tro His tó ri co e fi ca fe liz de po der ain da,
aos 80 anos, tra ba lhar na que le lo cal, que pa ra ele é um
dos lo cais mais bo ni tos ao la do da Ma dre Deus, Li ra, Be- 
li ra, que foi on de ele se cri ou.  “São Luís é mui to bo ni ta,
es ses pré di os aqui des se jei to, com es sa be le za, vo cê não
en con tra em qual quer lu gar não.  Eu che guei a es cre ver
um li vro, lei go co mo sou, so bre São Luís, a São Luís an ti- 
ga co mo eu co nhe ci. Na épo ca o sau do so jor na lis ta Jo sé
Ri ba mar Reis, que era meu ami go, se pron ti fi cou a me
aju dar com es se li vro, mas ele mor reu, e eu aban do nei”,
lem brou.

São Luís é mui to bo ni ta, es ses

pré di os aqui des se jei to, com es sa

be le za, vo cê não en con tra em

qual quer lu gar não

O vi zi nho, ami go e cli en te  Emí lio Re go, que pre sen ci- 
ou a nos sa en tre vis ta, com ple tou:  “Ele é um dos azu le- 
jos his tó ri cos da nos sa ci da de. Uma fi gu ra que me re ce
ser ho me na ge a da, já ven deu mais de 400 bi lhões de ca- 
chor ros-quen tes”, dis se. E me re ce mes mo, por is so, Jo sé
Car los Nu nes, é um dos nos sos per so na gens es pe ci ais
nos 409 anos de São Luís.

O ca chor ro-quen te do Com pa nhei ro cus ta R$ 6 e é
tra di ci o nal, ou co mo se cos tu ma di zer: “raiz”. Le va pão
fran cês, car ne moí da fri ta, al fa ce, to ma te, ce bo la, pe pi- 
no e er vi lha. Na da de ket chup ou mai o ne se. Os cli en tes
no vos es tra nham a au sên cia des ses com ple men tos,
mas os cli en tes an ti gos sa bem que so men te o mo lho
que só ven de lá é o su fi ci en te.

São Luís, quarta-feira, 8 de setembro de 2021
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Do na Co ri na a pre go ei ra mais an ti ga

His tó ria re gis tra na

li te ra tu ra e ar tes vi su ais

PREGOEIROS DE SÃO LUÍS

A resistência de 
uma história

SAMARTONY MAR TINS
 
Fi gu ras pre sen te no co ti di a no da po pu la ção de São

Luís, os pre go ei ros ou ven de do res am bu lan tes, per cor- 
rem as ru as e bair ros da ci da de, ofe re cen do seus pro du- 
tos li te ral men te no gri to. Mui tos de les fi ca ram mui to co- 
nhe ci dos co mo pre go ei ros a par tir do sé cu lo XIX. Por
meio da ora li da de, anun ci am seus pro du tos pa ra com- 
prar ou ven der e abas te cem os cli en tes com pro du tos di- 
ver sos. Pa ra cha mar a aten ção fa zem até ri mas pa ra
atrair a cli en te la por meio de pe que nas can ções rit ma- 
das, poé ti cas e cri a ti vas.

Per so na gem tra di ci o nal de uma São Luís, que acom- 
pa nha as trans for ma ções his tó ri cas, o pre go ei ro tem sua
im por tân cia his tó ri ca re co nhe ci da na li te ra tu ra, mú si- 
ca, pin tu ra e já ins pi rou pes qui sas e do cu men tá ri os e
ain da re sis te as trans for ma ções de há bi tos e cos tu mes,
em bo ra em me nor quan ti da de.  Nas co me mo ra ções dos
409 anos da Ilha do Amor, O Im par ci al con ta a his tó ria
do ven de dor de que bra-quei xo Ge or ge Alis son Ma ra- 
nhão e do ven de dor de sor ve te de cas qui nha Ci pri a no
Sa bi no Va le, que ain da car re gam es sa tra di ção.

Lo ca li za do há 23 Anos com uma ban ca fi xa na Rua de
Na za ré no Cen tro, em fren te à uni da de da Se cre ta ria
Mu ni ci pal de Des por tos e La zer (Sem del), Ge or ge Alis- 
son, de 41 anos, ven de o tra di ci o nal do ce “Que bra-quei- 
xo”. O ven de dor po de ser en con tra do de se gun da a sex- 
ta-fei ra, com ex pe di en te das 8h às 16h e re ve lou co mo
apren deu a fa zer a igua ria que vem em bar ras, cor ta das
em ti ras pe que nas, e ne go ci a da a R$ 1,00 a uni da de. Em
mé dia, o fa tu ra men to va ria en tre R$ 30,00 e R$ 50,00. E,
de pen den do do mo vi men to, o va lor po de che gar até o
va lor de R$ 100,00. O ven de dor de que bra-quei xo apren- 
deu o ofí cio por in ter mé dio do pai, e por in ter fe rên cia de
Pa dei ro, o fa mo so co mer ci an te do pro du to na Praia
Gran de. “Tu do co me çou quan do eu ti nha 18 anos e ele
me cha mou pa ra aju dar a fa zer e ven der o do ce. De pois
que ele fa le ceu, eu co me cei a ven der por con tra pró- 
pria”, con tou Ge or ge Alis son que mo ra no Pi an có, área
Ita qui-Ba can ga.

Em en tre vis ta a O Im par ci al, Ge or ge Alis son diz sen- 
tir-se or gu lho so de ser um pre go ei ro e que não pen sa em
dei xar o ofí cio. “Mais da me ta de da mi nha vi da pas sei
aqui ven den do es se do ce que é uma tra di ção aqui em
São Luís e tão ce do não pen so em me apo sen tar. Es pe ro
que al guém da mi nha fa mí lia dê con ti nui da de quan do
eu não pu der mais ven der”, ex pli cou o ven de dor, Ape sar
de ter re ve la do a re cei ta Ge or ge Alis son, afir mou que é
ne ces sá rio ape nas água, co co ra la do e açú car re fi na do. E
que o ver da dei ro se gre do es tá no pon to de “que brar o

quei xo” pa ra que o do ce es te ja pron to pa ra ser apre ci a- 
do. “É só co lo car na pa ne la a água com o açú car, e após
ca ra me li zar a mis tu ra, adi ci o na-se o co co ra la do e me- 
xer com uma co lher até fi car pas to so. Em se gui da a mis- 
tu ra é co lo ca da em uma tra ves sa pa ra so li di fi car. De pois
é só cor tar e ser vir. Mas tem um se gre do que não pos so
con tar”, dis se ele em tom de mis té rio.

Ou tro pre go ei ro bas tan te co nhe ci do na ilha é o seu
Ci pri a no Sa bi no Va le  de 65 anos de vi da, que há 48 de les
ven de sor ve te de cas qui nha. Na tu ral de São Ben to, a ca- 
da 15 di as ele vem a ca pi tal ma ra nhen se só pa ra ven der
a igua ria no Cen tro His tó ri co. Seu Ci pri a no fa lou do or- 
gu lho de ser ven de dor de sor ve te de cas qui nha, pois foi
com es te ofí cio que con se guiu cri ar seus cin co fi lhos.
“Foi com a ven da do sor ve te de cas qui nha que aju dei na
cri a ção dos meus fi lhos e gra ças a  Deus são tu do tra ba- 
lha do res. Te nho or gu lho de ven der es se sor ve te que faz
par te do nos so pa trimô nio que é pro va do por tu ris tas
que vem até a nos sa ci da de”, dis se o ven de dor

O Im par ci al tam bém con ta a his tó ria de Co ri na Ser ra
da Sil va Mar tins, co nhe ci da ca ri nho sa men te por to dos
co mo Do na Co ri na. Na tu ral de Ita pe cu ru, é con si de ra da
a pre go ei ra mais an ti ga de São Luís (já pas sou dos 90
anos). An tes da Pan de mia do no vo co ro na ví rus (co vid-
19) era co mum vê-la ven den do seus pi ru li tos ca sei ros
en ro la dos em pa pel man tei ga pe las ru as do Cen tro His- 
tó ri co de São Luís. Na épo ca os pi ru li tos  com os sa bo res
gen gi bre, ca ra me lo e ma ra cu já  eram ven di dos a R$ 1 e
em ca da tá bua ela con se guia  R$ 140.  Do na Co ri na é viú- 
va há 30 anos e ca sou-se com 14. Mãe de cin co fi lhos,
um de les fa le ci do, tem ain da oi to ne tos e qua tro bis ne- 
tos. Mo ra com uma fi lha e com ple men ta a pen são com a
ren da dos pi ru li tos. A equi pe de O Im par ci al ten tou di- 
ver sas ve zes fa lar com Do na Co ri na, mas in fe liz men te
não ob te ve su ces so.

 

 
No li vro “Pre go ei ros: No vo Ca pí tu lo na His tó ria de

São Luís” (2014) de Be a tri ce Bor ges, ela re la ta que os
pre go ei ros, que ti nham es se no me por que gri ta vam pre- 

gões de seus pro du tos, se es pa lha vam por to da a ci da de,
e, com o tem po, fi ca vam co nhe ci dos das do nas de ca sa,
se trans for man do até em ami gos pa ra a vi da in tei ra. “Os
pre go ei ros mais co muns de que se tem no tí cia, no en- 
tan to, eram: pa dei ro, ven de dor de fru tas, prin ci pal men- 
te ba na nas, jor na lei ro, car vo ei ro, ver du rei ro, pei xei ro,
ven de dor de ca ma rão, ca ran gue jo e si ri, sor ve tei ro, ven- 
de dor de pa mo nha, ven de dor de pi ru li tos, ven de dor de
ju ça ra, além dos ven de do res de uten sí li os co mo pá de li- 
xo, pe ni cos, lam pa ri nas, es pa na do res, vas sou ras e ain da
com pra do res de fer ro ve lho e gar ra fei ro. Eram to dos ho- 
mens for tes e dis pos tos, por que há de se re co nhe cer que
era (e é) um tra ba lho ár duo. Os pro du tos eram le va dos
nas mãos e, quan do mui to, em car ros de mão, que tam- 
bém de pen di am da for ça hu ma na pa ra che gar até seus
cli en tes”, diz a es cri to ra em sua pu bli ca ção.

Quem tam bém fez ques tão de re gis trar o ofí cio des sas
fi gu ras fol cló ri cas e tra di ci o nais de São Luís foi o ar tis ta
grá fi co Jo sé de Ri ba mar Cor dei ro Fi lho, na co le ção “Pre- 
go ei ros e Pra ças de São Luís An ti ga”.  Ele re tra tou o tra- 
ba lho dos pre go ei ros em 10 pe ças em for ma to A4, com
de se nhos mos tran do oi to pre go ei ros em ati vi da de, além
de dois ce ná ri os mar can tes de São Luís. Em seu tra ba- 
lho, o ar tis ta vi su al fez uma re lei tu ra fo ca da na va lo ri za- 
ção des ses pro fis si o nais autô no mos, que ape sar das di- 
fi cul da des, tra ba lham com bom hu mor e sa tis fa ção pa ra
ga nhar a vi da. Cor dei ro Fi lho  já pro du ziu qua tro co le- 
ções com mais de 50 de se nhos.

A pri mei ra co le ção saiu em 2000. O tra ba lho foi apre- 
sen ta do na  ca tá lo go dis po ní vel na Fei ra do Li vro de
2018 e  in clui dois de se nhos de Gal dên cio Cu nha, pa ra- 
en se que vi veu en tre as dé ca das de 1890 e 1920 no Ma ra- 
nhão, ten do de sen vol vi do im por tan tes re gis tros fo to- 
grá fi cos. As pai sa gens, re tra tan do a ci da de no sé cu lo
pas sa do, fo ram co lo ri das por Cor dei ro Fi lho. Ma ra- 
nhen se da ca pi tal, for ma do em De se nho pe la Uni ver si- 
da de Fe de ral do Ma ra nhão (UF MA), apo sen ta do da Fu- 
na sa, Jo sé de Ri ba mar Cor dei ro Fi lho tra ba lhou por dé- 
ca das co mo de se nhis ta na an ti ga Su cam, ela bo ran do
cro quis pa ra ma pe ar o ro tei ro dos ser vi do res “ma ta-
mos qui tos”. Atu al men te, di vi de seu tem po en tre o tra- 
ba lho co mo di re tor do de par ta men to de Do cu men ta ção
da Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luís e os de se nhos, char- 
ges. Ele as si na o si te cor dei ro art.com.br.

São Luís, quarta-feira, 8 de setembro de 2021
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Convescote pela cidade

Antônio Nelson Faria

Jornalista

H
á cinquenta e nove 
anos o mundo ainda 
era redondo. Não era 
Plano como teoriza o 

economista americano Thomas 
Friedman. E, em São Luís, na pa-
cata cidade fundada por Daniel 
de La Touche, que beirava quase 
100 mil habitantes, pairava uma 
polêmica atroz, capaz de arrepiar 
os cabelos do capuchinho Clau-
de d’Abbeville, o escrivão que re-
gistrou, como marco histórico, a 
fundação da cidade pela expedi-
ção francesa.

A maior distorção do fato veio 
com efeito colateral, marcado por 
sofismas e devaneios de um in-
telectual de grande prestígio no 
Maranhão. O professor Rubem Al-
meida azucrinou a vida de Dona 
Zelinda Lima, responsável por par-
te da organização do desfile co-
memorativo à passagem dos 350 
anos de criação da cidade, em 1962. 
O mestre foi categórico ao exigir 
da Comissão Organizadora dos 
festejos(pasmem todos os mor-
tais!), que a parada comemorativa 
ao evento desse ênfase aos fenícios 
e não aos franceses, pois, ao seu 
modo de celebrar o fato, aquele 
povo mediterrâneo do início do 
mundo civilizado foi quem efeti-
vamente fundou a nossa bucólica 
capital. Foi uma tremenda confu-
são. Após idas e vindas, debates 
e outras “cositas más”, os france-
ses acabaram levando a melhor, 
e, para o bem geral da Capital, fo-
ram confirmados como criadores 
da cidade.

Talvez por esse equívoco, ou 
melhor, irradiada por esse surto 
transcendental é que o prefeito 
de São Luís de 2012, indicou um 
tunisiano para coordenar os tra-
balhos de comemoração dos 400 
anos da cidade. Triste sina. Porque, 
apesar de os fenícios colonizarem 
o território da Tunísia, o efusivo 
professor, originário da região me-
diterrânea não é especialista em 
história de São Luís, e sequer sa-
bia da existência da antiga rua da 
Malária, no João Paulo.

Tudo bem. O importante é que 
a nossa querida cidade naquele 
período(1962) era ingênua e cheia 
de pureza, com seus cantos, sobra-
dos, ladeiras, casarões e o trêfego 
e modorrento deslizar dos bondes 
pela pequena malha de trilhos que 

circundava a pequena cidade e 
chegava ao máximo no bairro do 
Anil. Os bondes eram o principal 
meio de transporte da cidade. 
Pertenciam a SAELTPA(Serviço 
de Água, Esgoto, Luz, Tração e 
Prensa de Algodão) e circulavam 
pelo centro, indo do Largo do 
Carmo até a Madre Deus ou Pra-
ça Gonçalves Dias. E tinha, tam-
bém, o “cara dura” – que trafegava 
pela avenida Beira Mar. A linha 
do Monte Castelo(antigo Areal) 
dava a volta em frente ao 24º BC 
e retornava ao centro da cidade. 
O bonde destinado ao Anil tinha 
dois vagões. Um deles atendia 
aos feirantes do João Paulo para 
transporte de pequenas cargas 
como paneiros de farinha, por-
cos, cofos de criação(galinhas, 
perus, catraios, etc) e latas de 
querosene Jacaré.

A Zorba, na rua de Nazaré, 
defronte do Meirelles & Cia, foi 
a primeira boate com ar condi-
cionado e música MPB e inter-
nacional de São Luís. De rebo-
que, logo depois foi lançada a 
Taboca, na travessa da Passa-
gem, entre as ruas Grande e da 
Paz. Ambas sucumbiram muito 
rapidamente pela falta de clien-
te, cartão de crédito e do hábito 
do cidadão daqui passar a noite 

na farra. Outras opções, fora do 
segmento familiar, afloravam nas 
casas de entretenimento famo-
sas como a Crás, Cristal(Delma 
Magra), Bela Vista, Elite, Maroca 
e Maracangalha onde o conjunto 
Jazz Alcino Bílio(Chaminé, piano 
e acordeom; Vidal, bateria; Roque, 
contrabaixo; Lauro Leite-pai, vio-
lino e violão; Élcio Brenha, sax, e 
Ribamar, cantor e pandeirista). A 
banda rival, Jazz Maranhense, era 
composta por Seu Cunha(piano), 
Zé Metério(violino), Mundico 
Pereira(violão) e Mendonça (sax 
e trombone). Ambos, animavam 
as noitadas das raparigas. Pouco 
tempo depois, não lembro qual 
das minis orquestras promovia, 
nas tardes dos sábados, no caba-
ré Maracangalha, o festivo Moco-
tó Dançante, com a fina flor das 
meninas do lugar.

O Abrigo Novo, na Praça João 
Lisboa, foi o embrião das praças de 
alimentação, existentes nos sho-
ppings center. No box do Gago, 
o celebre Zé Maria borbulhava 
a frigideira no óleo de coco de 
babaçu – marca Carioca – e fri-
tava suculentos ovos que eram 
acompanhados do velho misto 
quente. Ao lado, no Guará, cal-
do de cana e pão com manteiga, 
com margarina ou sem nenhum 
dos dois complementos alimen-

tares. Hilário, não? Tam-
bém era encontrado no 
mesmo local sanduíche 
de fiambre e pernil no box 
do Seu Leitão. Em frente, 
na Fonte Maravilhosa, re-
frescos nativos servidos 
em copo de papel nos sa-
bores maracujá, cupu e 
cajazinho. E, ninguém ja-
mais esquecerá, do famo-
so “pega pinto”, conhecido 
por sua eficácia diurética.

No Largo do Carmo, 
vários pontos de carro de 
praça: perto do Abrigo Ve-

lho, o Posto Hillman, telefone 14-
53, em frente da Casa do Linho 
Puro, o motorista mais requisi-
tado era Astrolábio, proprietá-
rio de automóvel Nash. O Posto 
Ita, telefone 14-30, o carro mais 
disputado era um Pontiac, con-
duzido por Saladino. No Posto 
São José(em frente ao Hotel Ri-
bamar), carros Ford Prefect, de 
origem inglesa, um deles o cho-
fer Teotônio. Na rua do Sol o bar 
do Castro estava sempre cheio. 
Somente era concorrente do es-
panhol o bar do Hotel Central, 
onde Lauro, impávido e elegante 

Bonde Cara Dura que circulava pela  Beira  Mar.

Multidão assite desfile no Largo do Carmo  nos anos 1960.

Logotipos do Hotel Central.

Bonde duplo saindo do abrigo velho  com destino ao Anil.

Coreto da Avenida Beira Mar  com o rebocador da Booth Line, ao fundo.Vista do Largo do Carmo com ônibus papa fila. 

garçom trajando impecável Sum-
mer de gabardine, confecciona-
do por alfaiate instalado no beco 
da Pacotilha, que, de tanta goma, 
brilhava como um autêntico linho 
S-180, sempre demandado pelos 
frequentadores habitués.
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O grande veículo de comu-
nicação era o rádio e os nomes 
consagrados levavam informação, 
entretenimento e cultura aos ha-
bitantes. A emissora do Apicum, a 
Rádio Ribamar, tinha programa-
ção primorosa e elitizada trans-
mitida na voz de Welington Lago 
e Ermelindo Sales. A Timbira, a 
primeira do Maranhão, possuía no 
seu staff, locutores como Fernan-
do Cutrim, Helbert Teixeira, Tupi-
nambá Moscoso, Rui Dourado e 
outros do mesmo quilate. A Difu-
sora, com Leonor Filho, Florisval-
do Sousa e Bernardo Almeida, era 
a líder. Instalada na avenida Ma-
galhães de Almeida se preparava 
para no ano seguinte lançar a TV 
Difusora, a pioneira, no Edifício 
João Goulart. No carnaval de 62 
uma Escola de Samba já exaltava 
no seu samba os versos: “Quem vi-
ver, verá, TV Canal 4, funcionar...” 
A máquina de sonhos foi inaugu-
rada em 9 de novembro de 1963.

O horário nobre comercial das 
emissoras de rádio se concentra-
va no intervalo do almoço(as lo-
jas fechavam 11.30 e reabriam as 
13:30) e após as 18 horas, quando 
todo o conjunto produtivo da ci-
dade cerrava as suas portas. Todo 
mundo, com rara exceção, almo-
çava em casa. As poucas opções 
eram o restaurante Palheta, no 
Aeroporto, o Bem no edifício do 
Banco do Estado, o Hotel Central 
e pontos alternativos como Chur-
rascaria Filipinho, Base do Rabe-
lo, Base do Germano e os famosos 
Maria Preta e Galvão, na decanta-
da rua da Palma, na antiga Zona, 
onde se encontravam excelentes 
especialistas em entretenimento 
masculino.

Na rua Grande, o comércio vare-
jista se consolida e desbanca a Praia 
Grande. As grandes lojas, como 
a Lobrás(Quatro,Quatrocentos), 
Centro Elétrico, Mercearia Ne-
ves, Casa Garimpo, Lojas Rianil, 
Magazine Serrano, Bazar Valen-
tim Maia, Real Jóias, A Exposição, 
Casas Pernambucanas, Auto-Ser-
viço Luzitana(era grafado assim 
na gramática em vigor da época), 
Casa Marc Jacob, Casa Moraes, B. 
Murad, Loja Cacique, Casa Paris, 
Tabuleiro da Baiana, Loja das Noi-
vas, Sapataria Silva e muitas outras 
dão nova feição à rua e ao comér-
cio elegante da cidade. Na mesma 
artéria o Cine Éden exibia, em ves-
perais e soirées, clássicos como 
Laurence da Arábia e o imbatível 
Marcelino Pão e Vinho, épico es-
panhol com o ator-mirim Pablito 
Calvo, exibido na Semana Santa.

Época de ouro da segurança 
pública, os “técnicos em redistri-
buição de renda”(vulgo ladrão) e 
os “juristas”(agiotas) eram con-
tados aos dedos. Os batedores 
de carteira(atuavam principal-
mente nos bondes) e os ladrões 
de galinha(de galinha, mesmo) 
eram reprimidos com energia pe-
los delegados Penha, Pedro Santos 
e Guarnaré, guardiães da lei e dos 
costumes, nas suas respectivas de-
legacias. No presídio de Alcântara, 
único no estado, cumpriam pena 
Leonete, uma insana que deu bai-
xa no próprio bebê para brincar o 
Carnaval, e pequenos meliantes 
e apenados de crimes passionais.

Conforme o jornalista e pes-
quisador Benedito Buzar, o prefei-
to da época da passagem dos 350 
anos, Rui Mesquita, programou 
desfiles, feiras, concursos e ter-
túlias culturais e literários e lan-
çamento de livros e a construção 
da réplica da nau de Daniel de La 
Touche, entre outras ações (há al-
gum tempo, o escritor e cineasta 
Joaquim Haickel, membro da Aca-
demia Maranhense de Letras, fez 
doação àquela Casa de uma répli-
ca de La Régente, a nau capitânia 
de Daniel de La Touche, uma pe-
quena obra de arte. Será essa a 
nau reinventada nos 350 anos da 

velha Capital?)
Coordenavam a Comissão Or-

ganizadora os intelectuais Mário 
Meireles e Domingos Vieira Filho. A 
comemoração incluiu ainda corrida 
com a participação de 350 atletas, 
regata de barcos a vela, plantação 
de árvore dos 350 anos, coroação 
da Miss dos 350 anos de São Luís, 
inauguração do obelisco, na Aveni-
da Pedro II, e decreto designando 
o edifício da prefeitura de Palácio 
La Ravardière.

Mas, o maior destaque do des-
file foi a exibição dos quadros re-
presentativos da vida maranhense 
e de figuras do passado, incluídos 
aí os fenícios, capuchinhos fran-
ceses, maranhanguaras (índios 
da nação Tupinambá, primeiros 
habitantes da ilha), Daniel de La 
Touche, holandeses, Padre Antô-
nio Vieira, Manoel Beckman, Inde-
pendência, Balaiada e Escravatura, 
uma verdadeira salada cultural e 
histórica com sabor diversifica-
do e capaz de dar nó nas tripas 
do público espectador.

No campo do sincretismo re-
ligioso, o grande milagreiro era 
Zé Negreiros, criador do método 
científico da gravidez incubada pe-
las “entidades”. Era tiro e queda. 
Nunca falhou. Daí as estórias dos 
muitos filhos do pai-de-santo. Na 
linha inversa Jorge Babalaô reinou 
com suas visões e curas milagro-
sas, no bairro da Fé em Deus. Mãe 
Celeste, filha de Mãe Andresa – 
sacerdotisa e última princesa da 
linhagem direta Fon –, imperava 
na Casa das Minas, espalhando os 
seus voduns, crenças e mistérios lá 
pelas bandas da São Pantaleão. De 
carona, o vidente Moacir Neves e 

poucas cartomantes consideradas 
praticavam a liturgia das cartas.

Vale lembrar os ônibus de Walter 
Fontoura, trepidando pelas ruas 
estreitas de paralelepípedos. Di-
ferente de hoje, os carros podiam 
trafegar sem engarrafamentos. A 
rua da Paz era de mão dupla, tendo 
um bonde concorrendo na mes-
ma via com os veículos. O mes-
mo Moacir Neves criou empresa 
de ônibus que servia sorvete de 
graça para os seus passageiros. As 
kombis começavam a se infiltrar 
prestando serviços à população, 
transportando os moradores entre 
os bairros, antecipando o transpor-
te alternativo, praticado também 
pelo veículo Jeep Willys-4 portas.

De lá para cá a cidade foi to-
mando seu rumo, sofrendo mu-
danças, consagrando o aporte de 
1,1 milhão de habitantes e conhe-
cendo o desastre do caos urbano. 
Por isso é hora de afiar a língua e 
lembrar de um trecho do Poema 
Sujo, de Ferreira Gullar em que 
ele enfatiza: “O homem está na 
cidade como uma coisa está em 
outra e a cidade está no homem 
que está em outra cidade”.

É preciso fazer reflexão 
profunda sobre a comemora-
ção dos seus 409 anos, mesmo 
agora quando um jovem pre-
feito está se esforçando para 
dar cara moderna, inovadora 
e de qualidade à cidade e aos 
seus munícipes. Por isso, é jus-
to evocar e cantar esse territó-
rio de povo tão belo, cheio de 
vultos e glórias do presente e 
do passado. O desejo de todos 
nós é que São Luís se consagre 
como a cidade de antes, de hoje 

e do futuro. Para que se mante-
nha sempre um acervo brilhante 
de histórias e causos para serem 
contados e repassados nos pró-
ximos 100 anos, e, quiçá, possam 
ser transformados em glórias se-
culares.

Amém São Luís!

* Texto publicado na Revista 
Plural(GEIA), em setembro de 2012, quando 
SLZ comemorou 400 anos e atualizado para 
esta edição de O Imparcial.

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 18

Rua Grande, 
em destaque 

a loja da Casa 
Paris, no início 
dos anos 1960. 

Mercearia 
Luzitana, 
o primeiro 
autosserviço 
da cidade.

Querosene Jacaré, o combustivel 
para candieiro e geladeiras.

Caixa d’água da praça Deodoro  que foi demolida. 
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27 al dei as es pa lha das pe la ilha

Re vol tas in dí ge nas mar ca ram a ilha

O pro je to da Fran ça Equi no ci al 

409 ANOS DE HISTÓRIA

Upaon Açu: 1ª terra
indígena do Maranhão

SAMARTONY MAR TINS
 
As pri mei ras po pu la ções in dí ge nas da et nia tu pi gua- 

ra ni no Ma ra nhão do pe río do pré-co lo ni al na ilha de
São Luís e no in te ri or do es ta do fo ram re gis tra das por
meio de tes te mu nhos ar que o ló gi cos. De acor do com
Deus dé dit Car nei ro Lei te Fi lho, ar queó lo go e di re tor do
Cen tro de His tó ria Na tu ral e Ar que o lo gia do Ma ra nhão,
a ilha e o con ti nen te já eram ocu pa dos por di fe ren tes le- 
vas de gru pos in dí ge nas, du zen tas ge ra ções an tes da
che ga da dos pri mei ros eu ro peus em ter ras ma ra nhen- 
ses. Es sas po pu la ções tu pi gua ra ni eram for ma das por
hor ti cul to res e ce ra mis tas de ori gem amazô ni ca que
com par ti lha vam um tron co lin guís ti co co mum.

Deus dé dit Car nei ro Lei te Fi lho, ex pli cou que es ses
gru pos ori gi nal men te se dis per sa ram e te ri am se di vi di- 
dos em du as ro tas de mi gra ção: a que des ceu a par tir do
Rio Ma dei ra, Rondô nia há mais de 1000 anos. E a dos
por tu gue ses que te ri am che ga do ao li to ral do Ma ra nhão
vin do pe la ca lha do Rio Ama zo nas ou pe lo Sul da
Amazô nia Ori en tal, se guin do o flu xo na tu ral dos ri os do
in te ri or do es ta do.  “Quan do os eu ro peus che ga ram ao
Bra sil eles se en con tra ram com os tu pi gua ra ni em São
Pau lo. Mas quan do apor ta ram em São Luís no sé cu lo
XVI, o gru po ma jo ri tá rio eram os tu pi nam bás que es ta- 
vam pre sen tes em qua se to do o li to ral ma ra nhen se. 
Exis tem hi a tos, no ca so es pe cí fi co do Ma ra nhão. Mes- 
mo com a pre sen ça dos tu pi nam bás na épo ca, pro va vel- 
men te o gru po he gemô ni co em São Luís eram os Tre- 
mem bé, se gun do mos tra a pes qui sa “Se nho res de
Areia”, de au to ria da pro fes so ra de his tó ria e ar que o lo- 
gia, Jói na Frei tas, da Uni ver si da de Fe de ral do Pi aui. A
pes qui sa do ra  que é dou to ra em His tó ria So ci al pe la
Uni ver si da de Fe de ral Flu mi nen se (UFF),tra ba lhou a
his tó ria dos Tre mem bé no Pi auí, Ma ra nhão e Ce a rá, es- 
ta dos on de ocor re ram uma in ci dên cia mai or des sa et- 
nia”, ex pli cou o ar queó lo go.

Os tre mem bé ocu pa vam o li to ral cen tro-ori en tal do
Ma ra nhão até a baia de Tu ri a çu. Os gru pos tu pi nam bá
ini mi gos dos tre mem bé re o cu pa ram par te da re gião em
me a dos do sé cu lo XVI, tor nan do-se se nho res ab so lu tos
da ilha de São Luís (Upa on-Açu) até a che ga da dos fran- 
ce ses á re gião.   O ar queó lo go re ve la que exis te da ta ção
do con ti nen te de no ve mil anos de ar que o lo gia dos ca- 
ça do res-co le to res , que eram gru pos que não vi vi am al- 
de a dos. E na ilha de São Luís, ocu pa ção de sam ba quis
na fai xa de seis mil anos, que eram gru pos de ca ça do res-
co le to res pes ca do res que for ma vam mon tí cu los de res- 
tos de con chas que vi vi am em ci ma. Es pe ci fi ca men te
aqui em São Luís um acha do do Al to do Ca lhau que é
mui to im por tan te com re la ção a pre sen ça dos tu pi gua- 
ra ni que tem a da ta ção de  1.250. Ou se ja, 250 anos an tes
da che ga da dos eu ro peus.

A ocu pa ção eu ro peia efe ti va do Ma ra nhão acon te ceu
a par tir de de 1612 na ilha de São Luís ocor reu quan do
uma ex pe di ção fran ce sa es ta be le ceu no lo cal um nú cleo
de po vo a men to a par tir da cons tru ção de um for te que
de no mi na ram “Saint Louis”. De iní cio cons truí ram o
for te de Saint Louis com a aju da dos ín di os pa ra de fe sa e
al te ra ram o no me da ilha de Upa on Açu pa ra São Luís,

em ho me na gem ao rei Luís XI II da Fran ça. A ideia da
Fran ça Equi no ci al, co bi ça da des de 1604 por Hen ri que
IV, pa re cia al can ça da com Da ni el de La Tou che, se nhor
de La Ra var dière.

Va le res sal tar que no sé cu lo XVI al gu mas re giões no
nor des te já apre sen ta vam cen tros ur ba nos mais es tru- 
tu ra dos, co mo Bahia e Per nam bu co, o mes mo não ocor- 
reu com a re gião nor te on de a de mar ca ção do ter ri tó rio
ain da es ta va in ci pi en te, o que atraia e fa ci li ta va a pre- 
sen ça de cor sá ri os – prin ci pal men te ho lan de ses e fran- 
ce ses – pra ti can do o es cam bo com os ín di os. Den tro
des te ce ná rio en con tra va-se o Ma ra nhão, di vi di do pe los
por tu gue ses em du as ca pi ta ni as he re di tá ri as pe lo Tra ta- 
do de Tor de si lhas (1534). Ape sar do ob je ti vo de ocu pa- 
ção e co lo ni za ção pe la co roa por tu gue sa – com vá ri as
ten ta ti vas fra cas sa das – fo ram os fran ce ses com Da ni el
de La Tou che que fun da ram a ci da de em 1612.

Deus dé dit Car nei ro Lei te Fi lho re ve lou que até 1612,
a re gião era ha bi ta da por um aglo me ra do de al dei as,
com o no me de Ta pui ta pe ra na, per ten cen te a Ca pi ta nia
de Cu mã, que foi uma di vi são ad mi nis tra ti va do Bra sil
Co lo ni al, ten do exis ti do en tre 1627 e 1754, sen do por ve- 
zes cha ma da de Ca pi ta nia de Ta pui ta pe ra e co nhe ci da
tam bém pe lo no me de Al cân ta ra. “Quan do os fran ce ses
que che ga ram ao Ma ra nhão, li de ra dos por Da ni el de La
Tou che, es ta be le ce ram re la ções com es sas al dei as,
cons truin do a pri mei ra ca pe la. Quan do os fran ce ses se
es ta be le cem ofi ci al men te em 1612 em São Luís, ti nha
uma re a li da de de 27 al dei as de tu pi nam bás e um tan to
pa re ci da em Ta pui ta pe ra e Cu mã e Ca e tés no Pa rá. “Cal- 
cu la-se que pa ra es ta re gião de São Luís exis ti am cer ca
de 30 mil tu pi nam bás na épo ca dos pri mei ros con ta tos
dos fran ce ses com es ses in dí ge nas”, es cla re ceu o ar- 
queó lo go. Se gun do Deus dé dit Car nei ro Lei te Fi lho, os
tu pi nam bás sem pre fo ram ali a dos dos fran ce ses, ape sar
de ser uma so ci e da de guer rei ra. “Nós não po de mos es- 
que cer tam bém que to do mun do era vi o len to na que la
épo ca, os eu ro peus mui to mais, mas os gru pos in dí ge- 
nas são so ci e da des guer rei as que bri ga vam pe los seus
ter ri tó ri os. É cla ro que com o po der de le ta li da de bem
me nor, por con ta de seus ar ma men tos e de sua for ma
cul tu ral de bri gar [lan ça, ar cos, fle chas e za ra ba ta nas],
de acor do com os re la tos dos pri mei ros eu ro peus”, ex- 
pli cou o ar queó lo go afir man do que te mos que dar um
des con to por con ta da vi são dos eu ro peus fa lan do dos
in dí ge nas ma ra nhen ses, di fe ren te do ca so do Mé xi co,
on de os pró pri os ín di os con ta ram sua his tó ria.

Em ja nei ro de 1617, na re gião do Ma ra nhão, es pa- 
lham-se ru mo res de que os co lo ni za do res iri am es cra vi- 
zar to dos os ín di os. Pró xi mo à ci da de de São Luís do Ma- 
ra nhão e nos ar re do res da for ta le za de Cu mã, um ín dio
de no me Ama ro leu em voz al ta uma car ta que re ve la va
uma cons pi ra ção por tu gue sa pa ra ge ne ra li zar o ca ti vei- 
ro na re gião. Em re a ção à no tí cia, no mes mo dia a for ta- 
le za foi in va di da. Nos me ses se guin tes o nú cleo re bel de
faz con ta to com ou tras na ções in dí ge nas que, ao lon go
de qua tro anos, tor na ria a re sis tên cia ge ne ra li za da na
re gião. A re pres são por tu gue sa não tar dou: os prin ci pais
en vol vi dos fo ram mor tos e os de mais ín di os es cra vi za- 
dos.  “Em uma des sas vi a gens pa ra le var cor res pon dên- 
cia até Al cân ta ra ele leu o do cu men to na qual era per mi- 
ti do usar a mão de obra in dí ge na, e por con ta dis so, os
in dí ge nas ata cam a fei to ria ma tan do di ver sos por tu gue- 
ses. O fa to fi cou co nhe ci do co mo a Re vol ta de Ama ro.
Foi ai que Ben to Ma ci el Pa ren te [ex plo ra dor, ser ta nis ta e
mi li tar por tu guês] co me çou um pro ces so de re van che
do Ma ra nhão até o Pa rá, mas sa cran do os po vos in dí ge- 
nas que en con tra va pe la fren te. Tan to na re vol ta de
Ama ro quan to na de Gua xen du ba mor re ram mi lha res
de tu bi nam bás”, res sal tou Deus dé dit Car nei ro Lei te Fi- 
lho, afir man do que o pro ces so de co lo ni za ção da ilha de
São Luís foi mui to vi o len to em to dos os sen ti dos, o que
ge rou di ver sos con fli tos.

Um ou tro pro ble ma apon ta do por Deus dé dit Car nei- 
ro Lei te Fi lho, e que é pou co fa la do na his to ri o gra fia do
Ma ra nhão es tá re la ci o na do aos pri mei ros 150 anos de
co lo ni za ção dos por tu gue ses em São Luís, na qual  es pe- 

ci fi ca men te a mão de obra in dí ge na foi bas tan te uti li za- 
da. O ar queó lo go ex pli cou que ape sar de exis tir na épo- 
ca uma sé rie de de cre tos e pos tu ras re gu la men tan do es- 
sa es cra vi dão, os por tu gue ses fa zi am o uso do con cei to
de “guer ra jus ta” quan do ti nham al gum pro ble ma de en- 
ten di men to com os po vos in dí ge nas. “Os por tu gue ses
pro mo vi am per se gui ções, ma ta vam, e di zi ma vam os in- 
dí ge nas. É uma his tó ria mar ca da por mui to san gue. Por
con ta dis so, mui tos in dí ge nas se eva cu a ram des sa re- 
gião, fi can do so men te al guns re ma nes cen tes. In clu si ve,
ho je te mos até co mu ni da des de fa mí li as re que ren do o
re co nhe ci men to de se rem des cen den tes dos tu pi nam- 
bás no mu ni cí pio de Gui ma rães. Mas os tu pi nam bás
his tó ri cos fo ram pa ra uma ilha cha ma da Tu pi nam ba ra- 
na on de é ho je, Pa rin tins no Ama zo nas”, ex pli cou o ar- 
queó lo go.

Deus dé dit Car nei ro Lei te Fi lho tam bém ci tou o ca so
de “Ca be lo de Ve lha” que era um che fe in dí ge na da re- 
gião de Cu ru ru pu, e que par ti ci pou do “Le van te Tu pi- 
nam bá” (1617-1621), no qual ele reu niu di ver sos gru pos
in dí ge nas na ti vos de Be lém pa ra tra var uma lu ta con tra
os por tu gue ses, de vi do aos abu sos co me ti dos pe los co- 
lo ni za do res ao ex plo ra rem a mão de obra in dí ge na. Ele
foi mor to lá e os tu pi nam bás fo ram dis per sa dos pa ra di- 
ver sas re giões do país. Tam bém há re la tos his tó ri cos, se- 
gun do Deus dé dit Car nei ro Lei te Fi lho de in dí ge nas da
et nia gua ja ja ra tra ba lhan do na cons tru ção do edi fí cio
Igre ja Ma triz de Nos sa Se nho ra da Vi tó ria atu al Ca te dral
da Sé. Em 1690, a no va cons tru ção do imó vel se cu lar foi
pro je ta da pe lo je suí ta João Fe li pe Bet ten dorf, e le van ta- 
da com mão-de-obra in dí ge na e inau gu ra da em 1699.

 
A car to gra fia de for ma sim bó li ca da ci da de des de ce- 

do mos tra a ocu pa ção dos por tu gue ses com al guns al- 
dei a men tos que já exis ti am com os re ma nes cen tes dos
tu pi nam bás.  Deus dé dit Car nei ro Lei te Fi lho con ta
ain da, que lo go após os por tu gue ses já es ta be le ci dos
em São Luís, con ta ram com a ação dos je suí tas e de ou- 
tras or dens re li gi o sas que agru pa vam es ses in dí ge nas
in de pen den tes de et nia, ape sar de ter ti do to da uma le- 
gis la ção dos pró pri os por tu gue ses pro te gen do os in dí- 
ge nas. “Com a che ga da da ini ci a ti va pri va da, os pró- 
pri os je suí tas uti li za vam os in dí ge nas mas si va men te
co mo obra de mão es cra va” res sal tou o ar queó lo go.

A cha ma da Fran ça Equi no ci al (1612-1615) se ca rac- 
te ri zou pe la ten ta ti va de ins tau ra ção de uma colô nia
fran ce sa na par te nor te dos ter ri tó ri os por tu gue ses na
Amé ri ca. Nes te pe río do fun da ram o for te de São Luís, o
qual ori gi nou São Luís, ca pi tal do Ma ra nhão. ”O pro- 
je to da Fran ça Equi no ci al não foi um pro je to aven tu- 
rei ro. Foi uma coi sa pen sa da. Tan to é que quan do os
fran ce ses che gam aqui, eles en con tram três na vi os
fran ce ses e são re ce bi dos com um jan tar fran cês fei to
pe la eli te do gru po. São Luís já era um por to bas tan te
fre quen ta do pe los fran ce ses que co mer ci a li za vam no
li to ral do nor des te in tei ro, prin ci pal men te na cos ta
les te-oes te do Ma ra nhão pa ra Amazô nia. Es ses co mer- 
ci an tes fran ce ses já ti nham uma es tra té gia. An tes de
se guir vi a gem eles sem pre dei xa vam al gum fran cês ge- 
ral men te de fa mí lia mais po bre, os gru me tes que vi- 
nham nos na vi os. Mui tos de les ca sa ram com in dí ge nas
ma ra nhen ses. Era uma for ma de les do mi na rem a lín- 
gua lo cal pa ra pra ti car o co mér cio de for ma mais efe ti- 
va, Foi um pro ces so lon go por con ta da au sên cia do po- 
der por tu guês nes sa re gião to da”, re ve lou Deus dé dit
Car nei ro Lei te Fi lho

Cien tes da pre sen ça fran ce sa na re gião, os por tu gue- 
ses reu ni ram tro pas a par tir da Ca pi ta nia de Per nam- 
bu co, sob or dem de Ale xan dre de Mou ra e co man do de
Jerô ni mo de Al bu quer que. Em Gua xen du ba, na re gião
do Mu nim, ocor reu a Ba ta lha de Gua xen du ba, ven ci da
pe los por tu gue ses, em bo ra os fran ce ses es ti ves sem em
van ta gem nu mé ri ca e de in fra es tru tu ra. Os re for ços so- 
li ci ta dos pe los fran ce ses não che ga ram a tem po, en- 
con tran do-se a Fran ça en vol vi da em ques tões di nás ti- 
cas. Ou se ja, os por tu gue ses, con quis ta ram o Ma ra- 
nhão em 1615.

São Luís, quarta-feira, 8 de setembro de 2021
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On de nas ceu o cra que Ca nho tei ro?

Os astros ludovicenses

Grandes talentos no
esporte de São Luís

NE RES PIN TO
O Ma ra nhão é co nhe ci do in ter na ci o nal men te co mo

um dos es ta dos bra si lei ros re ve la do res de gran des ta- 
len tos em di ver sos es por tes. Em São Luís nas ce ram atle- 
tas fa mo sos que com põem a imen sa lis ta dos que fa zem
par te des sa his tó ria. Eles se des ta ca ram aqui e lá fo ra,
con quis tan do tí tu los im por tan tes. Di fí cil lem brar e re la- 
ci o nar to dos os as tros nas mais di ver sas mo da li da des
em to das as épo cas. Por ser o es por te mais po pu lar do
mun do, o fu te bol te ve mai or es pa ço de di vul ga ção na
mí dia. Os de mais, no en tan to, não fo ram es que ci dos,
pois re pre sen ta ram mui to bem o nos so es ta do.

João Evan ge lis ta Bel fort Du ar te (1883-1918), mais
co nhe ci do por, Bel fort Du ar te, nas ci do  na ca pi tal ma ra- 
nhen se, mar cou épo ca por ter par ti ci pa do da fun da ção
da As so ci a ção Atlé ti ca Mac ken zie Col le ge, pri mei ro clu- 
be de fu te bol for ma do por bra si lei ros, em São Pau lo. No
Rio de Ja nei ro, em 1907, jo gou no Amé ri ca co mo meio-
cam pis ta, de pois za guei ro, foi ca pi tão, téc ni co, di re tor-
ge ral do fu te bol e te sou rei ro. Abriu as por tas do clu be
ru bro ca ri o ca aos atle tas ne gros. En cer rou sua car rei ra
no Fla men go-RJ, em 1915, e co mo pre ga va res pei to to tal
aos ad ver sá ri os, ao pon to de de nun ci ar um pê nal ti co- 
me ti do por ele mes mo, por sua le al da de e hon ra dez,
aca bou sen do ho me na ge a do com um tro féu que ti nha o
seu no me, en tre gue   ao jo ga dor que pas sas se dez anos
sem so frer uma ex pul são.

Cláu dio Vaz dos San tos, po pu lar men te co nhe ci do
co mo “Ale mão” (1935-2021), nas ci do em São Luís,  mar- 
cou épo ca co mo um atle ta dos mais com ple tos. Pra ti cou
bas que te bol, vo lei bol, fu te bol de cam po e sa lão, atle tis- 
mo e na ta ção. Per ten ceu a uma ge ra ção de des ta ques do
es por te ma ra nhen se, nas dé ca das de 1950 e 1960,  e foi
co or de na dor de Edu ca ção, Es por tes e Re cre a ção da Se- 
cre ta ria de Edu ca ção e Cul tu ra,  cri a dor  do Fes ti val Es- 
por ti vo da Ju ven tu de, em brião dos Jo gos Es co la res Ma- 
ra nhen ses.

Se bas tião Ru bens Pe rei ra, Tião 1957-2005), em São
Luís, foi um dos mai o res des ta ques do han de bol mas cu- 
li no do Bra sil. Che gou a ser cha ma do de “Pe lé do Han de- 
bol”, pe la sua ha bi li da de e téc ni ca ca pa zes de de se qui li- 
brar os jo gos em sua épo ca. Pas sou a ser mais co nhe ci do
na ci o nal men te após bri lhan tes atu a ções pe la Se le ção
Ma ra nhen se de Han de bol Ju ve nil em de zem bro de
1973, no Es tá dio Caio Mar tins, em Ni te rói, no Rio de Ja- 
nei ro,  e no ano se guin te em Osas co-SP, on de o Ma ra- 
nhão fi cou em quar to e  ter cei ro lu gar,  res pec ti va men te.
Em 1976, Tião foi con si de ra do o me lhor jo ga dor de han- 
de bol do país e pe la  se le ção ma ra nhen se le van tou o tí- 
tu lo de cam peão na ca te go ria adul to. Foi pa rar  na Se le- 
ção Bra si lei ra de Han de bol na fun ção de ar ma dor cen- 
tral. Em Ni ce, na Fran ça, era cha ma do de Ma ra vi lha Ne- 
gra pe lo jor nal L’Equi pe. Mor reu aos 48 anos. A mai or
ho me na gem es tá no gi ná sio de es por tes do Par que do
Bom Me ni no.

Ra fa el Du ai li be Lei tão, en xa dris ta, se des ta ca pe los
im por tan tes tí tu los con quis ta dos, en tre os quais o de
hep ta cam peão bra si lei ro e Gran de Mes tre In ter na ci o nal

de Xa drez. Ele co me çou com seis anos de ida de e aos no- 
ve foi cam peão bra si lei ro mi rim (sub-10 – 1989), quan do
tam bém foi cam peão mun di al ju ve nil (FI DE). Em 1995,
aos 15 anos, al can çou o tí tu lo de Mes tre In ter na ci o nal,
ao sa grar-se cam peão pan-ame ri ca no ju ve nil, em San ti- 
a go (Chi le).

De fen deu o país em no ve Olim pía das de Xa drez, de 
1996 a 2018. Par ti ci pou de vá ri os cam pe o na tos mun di- 
ais. Em No va De lhi fi gu rou en tre os 16 me lho res do
mun do. É o úni co bra si lei ro cam peão mun di al de xa drez
(FI DE) por du as ve zes: sub-12, (Var só via, 1991) e sub-18
(Me nor ca, 1996), es te úl ti mo, de al to ní vel. Mas foi em
ju nho de 2014 que atin giu o ra ting de 2652, o mais al to
de sua car rei ra. Ra fa el Lei tão foi se te ve zes cam peão
Bra si lei ro Ab so lu to de Xa drez:96, 97, 98, 2004, 2011,
2013 e 2014 e ho je con ti nua fi gu ran do en tre os gran des
no mes do xa drez mun di al.

Izi a ne Cas tro Mar ques, lu do vi cen se, mo ra do ra do
bair ro Li ber da de,  es tre la do bas que te, des ta cou-se nas
ca te go ri as de ba se  do Osas co-SP, e em 2002 jo gou pe lo
Mi a mi Sol da Fló ri da, sen do mais jo vem da Wo men’s Na- 
ti o nal Bas ket ball As so ci a ti on, aos 21 anos.

De pois de uma tra je tó ria vi to ri o sa em di ver sos paí- 
ses, in clu si ve da Eu ro pa, mos trou seu enor me ta len to
pe la Se le ção Bra si lei ra, on de se tor nou cam peã da Co pa
Amé ri ca em 2001 e ter mi nou na quar ta co lo ca ção nos
Jo gos Olím pi cos de 2004 e Mun di al de 2006. Com a ca- 
mi sa do Bra sil fez 870 pon tos em 71 jo gos. Na vol ta a São
Luís, em 2011, de fen deu o Ma ra nhão Bas que te e o Sam- 
paio Bas que te na LBF em 2016. Ho je, ge ren cia um pro je- 
to so ci al des ti na do a re ve lar jo vens ta len tos no es por te
da Ilha.

Ana Pau la Ro dri gues Be lo (1987) é uma das mais ta- 
len to sas atle tas de han de bol do mun do, ho je atu an do
na Ro mê nia. Gra ças à sua per for man ce, ves tiu a ca mi sa
da Se le ção Bra si lei ra nos Jo gos Olím pi cos de 2008, 2012,
2016 e 2021. Con quis tou o Mun di al em 2013 na Sér via.
Nas ceu em São Luís e co me çou a pra ti car es por tes no
bair ro da Li ber da de. Ao se des ta car na es co la Al ber to Pi- 
nhei ro,  em 2002 foi mo rar em Gua ru lhos-SP, on de per- 
ma ne ceu até 2007 quan do as si nou con tra to com o clu be
es pa nhol BM Pu er to Dul ce Ro que tas. Daí em di an te, fo- 
ram vá ri os clu bes e tí tu los na Eu ro pa (Áus tria, Fran ça,
Rús sia e Ro mê nia)  e inú me ras con quis tas im por tan tes.
Foi cam peã dos jo gos sul-ame ri ca nos de San ti a go do
Chi le no ano de 2014, do Pan-ame ri ca no em 2011 no
Bra sil, 2013 na Re pú bli ca Do mi ni ca na e 2017 na Ar gen- 
ti na, tri cam peã dos Jo gos Pan-Ame ri ca nos, 2011 Gua da- 
la ja ra,  To ron to 2015, e Li ma em 2019, cam peã do Sul-
Ame ri ca no na Ar gen ti na.

Ca se mi ro de Nas ci men to Mar tins (1947), lu do vi cen- 
se co nhe ci do po pu lar men te co mo Rei Zu lu,  des ta cou-
se co mo bri lhan te lu ta dor de va le-tu do bra si lei ro. Du- 
ran te 17 anos, foi o gran de no me des se es por te no Bra sil,
con quis tan do 151 vi tó ri as em 200 lu tas. Sua fa ma o le- 
vou a vi a gens por vá ri os es ta dos e pe lo mun do. De sa fi- 
ou  lu ta do res fa mo sos, in clu si ve o tam bém in vic to Rick- 
son Gra cie.  O es cri tor e pro cu ra dor do Es ta do, Ben to To- 
mé, es cre veu um li vro in ti tu la do “Rei Zu lu, a Ma jes ta de
Bár ba ra”, con tan do a his tó ria do lu ta dor ma ra nhen se.

Em no vem bro de 1984 Rei Zu lu con quis tou uma das
su as mais im por tan tes vi tó ri as so bre o com pe ti dor Sér- 
gio Ba ta rel li, lu ta dor de Kick bo xing. Ape sar de já ter
com ple ta do 62 anos em 2007, te ve três lu tas no Bra sil e
ven ceu to das elas por no cau te.  Só pa rou em  2008, mas
dei xou co mo su ces sor o fi lho  Zu lu zi nho, tam bém des- 

ta que nes se es por te.
Ju lia Le al Ni na (na da do ra), lu do vi cen se, vem mos- 

tran do seu ta len to des de os no ve anos de ida de no ce ná- 
rio na ci o nal e in ter na ci o nal. Foi cam peã dos 10 km da 3ª
eta pa do Cir cui to Bra si lei ro de Ma ra to nas Aquá ti cas, em
An gra dos Reis, no Rio de Ja nei ro, em 2015. A co le ção de
me da lhas e tro féus é imen sa é imen sa, en tre as quais o
1º lu gar na 3ª eta pa do Bra si lei ro de Ma ra to nas Aquá ti- 
cas In fan til e na Tra ves sia do Rio Ne gro de Ma ra to nas
Aquá ti cas. Aos 17 anos já es ta va na Se le ção Bra si lei ra em
Que bec, no Ca na dá. Te ve de ze nas de par ti ci pa ções em
com pe ti ções in ter na ci o nais. É te tra cam peã do Cir cui to
Na ci o nal pe la Se le ção Bra si lei ra Prin ci pal de Ma ra to nas
Aquá ti cas.

Jo sé Ma ria Sil va Fi lho, o Ze zi nho (1960), nas ceu em
São Luís e foi cri a do no bair ro Li ber da de. É Mes tre In ter- 
na ci o nal de Da mas, di plo ma do pe la Fe de ra ção Mun di- 
al. No ve ve zes cam peão bra si lei ro em 12 tor nei os dis pu- 
ta dos, além de vi ce três ve zes se gui das, ele le van tou o tí- 
tu lo no es ta do do Ma ra nhão em  21 opor tu ni da des. An- 
tes de ser da mis ta jo ga va do mi nó e bo tão. Aos 13 anos
co me çou a se de di car com mai or ên fa se às da mas de 100
ca sas. Em 1978 foi cam peão ma ra nhen se pe la pri mei ra
vez. Em 1988 dis pu tou o Cam pe o na to Mun di al no Su ri- 
na me on de fi cou na oi ta va co lo ca ção (re lâm pa go) e dé- 
ci mo pri mei ro em jo go nor mal. No Sul-Ame ri ca no tem
dois ter cei ros lu ga res e dois ter cei ros lu ga res. Foi con si- 
de ra do o quin to me lhor jo ga dor de da mas das Amé ri- 
cas.

Al lan Igor Mo re no Sil va, fi lho do da mis ta Ze zi nho,
nas ci do em São Luís (1993) é ou tro des ta que nas da mas
de 100 ca sas. Gran de Mes tre In ter na ci o nal, foi qua tro
ve zes cam peão pan-ame ri ca no, ba ten do um re cor de de
um rus so na tu ra li za do ame ri ca no,  sen do tam bém o pri- 
mei ro bra si lei ro a con se guir es ta fa ça nha. Al lan Igor, an- 
tes já ha via si do  o mais jo vem Gran de Mes tre In ter na ci- 
o nal do mun do, tí tu lo ou tor ga do pe la Fe de ra ção Mun- 
di al de Jo go de Da mas. Em 2011 e em 2012 foi o úni co
da mis ta das Amé ri cas no Spor tac cord Mind Ga mes, re a- 
li za do na Chi na, com 16 par ti ci pan tes de 16 da mis tas
dos cin co con ti nen tes.

Jo sé Ri ba mar de Oli vei ra, o Ca nho tei ro, mes mo ten do
re gis tro de nas ci men to no car tó rio do mu ni cí pio de Co- 
ro a tá, na ver da de, veio ao mun do em São Luís, on de re- 
si di am seus pais, no bair ro Di a man te, se gun do afir ma o
jor na lis ta Ha rol do Sil va, que atu ou em uma equi pe
ama do ra ju ve nil (Pais san du) na qual nos so mai or cra- 
que de to dos os tem pos tam bém jo gou, na ca pi tal ma ra- 
nhen se. “Eu con ver sa va mui to com Ca nho tei ro, um ca ra
que fa zia em bai xa di nhas com bo la de gu de e sa bia dri- 
blar e de se qui li brar os mais fer re nhos mar ca do res”, re- 
ve la Ha rol do. “A in for ma ção do nas ci men to de le em São
Luís me foi pas sa da pe lo seu pai, se nhor Ce cí lio. O re gis- 
tro fei to em Co ro a tá foi por ques tões fi nan cei ras”, ates- 
ta. No ti me do Pais san du tam bém jo ga vam Cel so Cou ti- 
nho, Her na ne, To tó, Schal cher e tan tos ou tros no mes da
épo ca. O Ca nho tei ro não atu ou co mo pro fis si o nal em
ne nhum clu be do Ma ra nhão. “Uma vez foi ce di do pe lo
Pais san du pa ra jo gar um amis to so pe lo Sam paio Cor rêa
e ar ra sou”, com ple ta o ex pe ri en te co men ta ris ta es por ti- 
vo Ha rol do Sil va. De São Luís, o cra que foi jo gar no fu te- 
bol ce a ren se (Amé ri ca de For ta le za), on de cha mou a
aten ção   do São Pau lo, que o con tra tou em 1954. Bri- 
lhan te com a ca mi sa do Tri co lor Pau lis ta, por ser um
pon ta es quer da ex tre ma men te ha bi li do so, es te ve três
ve zes na Se le ção Bra si lei ra, in clu si ve na fa se pre pa ra tó- 
ria da Co pa do Mun do de 58. Foi apon ta do co mo o mai- 
or pon ta-es quer da do fu te bol bra si lei ro em to dos os
tem pos, in clu si ve pe lo Rei Pe lé. A mai or ho me na gem
pres ta da a ele no Ma ra nhão es tá no no me do com ple xo
es por ti vo do Ou tei ro da Cruz, após uma sé rie de pu bli- 
ca ções so bre sua his tó ria em O Im par ci al, e apro va ção
na As sem bleia Le gis la ti va, do pro je to de lei de au to ria
do de pu ta do Afon so Ma no el, em  2007, no go ver no Jack- 
son La go.

São Luís, quarta-feira, 8 de setembro de 2021
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Ar tes em for ma de in ter ven ções na ci da de

São Luís 409 anos

A evolução da 
arte ludovicense

ISA BEL LA GOU LART
 
São Luís com ple ta 409 anos sen do mar ca da por su as

his tó ri as, mis té ri os e mui tas be le zas que en can tam os
co ra ções dos mo ra do res e de seus vi si tan tes. Uma ca pi- 
tal úni ca, que con se gue agre gar al go em ca da ser hu ma- 
no que pas sa por es sas ter ras.

Além de ser uma ci da de que en can ta, é um lu gar que
ins pi ra a pu ra ar te, que en la ça o co ra ção de vá ri os ar tis- 
tas que eter ni zam su as emo ções por meio de pin tu ras,
fo to gra fi as, mú si ca e prin ci pal men te na me mó ria. Com
mui ta ri que za re pre sen ta das nas obras dos ar tis tas, que
ve em na ci da de dos azu le jos uma for ma de ho me na ge ar
a cul tu ra do po vo, as su as be le zas e pai sa gens.

A can to ra lu do vi cen se Be a triz Ma ci el, mais co nhe ci- 
da com Bia Mar, faz par te da no va ge ra ção que vem sur- 
gin do de mu lhe res no sam ba. Sua ins pi ra ção vem da
for ma que a ci da de tem se mol da do, das su as pai sa gens,
ar qui te tu ra. Des de sem pre ela foi apai xo na da por mú si- 
ca de uma for ma ge ral, mas prin ci pal men te o sam ba.
Quan do cri an ça, ela vi via cer ca da de re fe rên ci as mu si- 
cais, que tra zia ca da vez mais a von ta de de ex ter na li zar a
sua ar te pa ra mais pes so as. Com, 17 anos, co me çou a
can tar em fes ti vais de es co la e even tos pri va dos, ven do
uma opor tu ni da de de ga nhar uma ren da ex tra e fa zer al- 
go que tan to ama va.

“Fui cri a da ou vin do mui ta MPB e MPM, co mo Ze ca
Ba lei ro, Jo si as So bri nho, Be to Pe rei ra, Mar ti nho da Vi la,
Chi co Bu ar que, Elis Re gi na, den tre ou tros que me ins pi- 
ram até ho je co mo ar tis ta. Aos 17 co me cei a can tar em
fes ti vais de es co la e even tos pri va dos em fa cul da des, o
que me le vou a pro cu rar o som de bar zi nho co mo ren da
ex tra aos 20. Já pas sei por vá ri os es ti los co mo pop rock,
reg gae e ago ra me en con trei no sam ba. O sam ba me
cha mou há dois anos, quan do co me cei co mo bac king
vo cal em con cur sos de sam ba en re do.
Daí co nhe ci o Al lan Men des, ca va qui nis ta que é meu
par cei ro no pro je to Par de Sam ba, do qual sou ide a li za- 
do ra jun ta men te com ele. Atu al men te es tou com o Par

de Sam ba e tam bém te nho uma par ce ria de au to rais
com o Vi cen te Me lo (Can tor, Com po si tor e ator)”, afir ma
a can to ra

Ten to ins pi ra ções pa ra su as mú si ca as be le zas ar qui- 
tetô ni cas do lo cal, o mar, ela con se guiu com mui ta per- 
se ve ran ça, re a li zar o lan ça men to de sua mú si ca “Cu pu- 
a çu”, que traz o me lhor da po e sia, fa zen do uma re fe rên- 
cia ao fru to ma ra nhen se. Ou tras mú si cas es tão tam bém
en ga ti lha das pa ra se rem lan ça das, mas ain da sem pre vi- 
são. “Lan cei há du as se ma nas a mú si ca Cu pu a çu, que
gra ças a Deus tem ti do uma vi si bi li da de boa e uma acei- 
ta ção in crí vel. Te nho vá ri as ou tras mú si cas en ga ti lha das
pa ra gra var. Den tre elas te nho “Can ção de Ni nar Hei- 
tor”, “Sam ba de um fal so amor”, “Sou teu pan dei ro”,
den tro ou tras.”

“A ci da de de São Luís, com seus ca sa rões, su as ru as,
es qui nas, la dri lhos ins pi ram po e tas des de sem pre. Eu
co mo ar tis ta me sin to mui ta atraí da pe los mis té ri os e
len das, além da cu li ná ria e fol gue dos que ser vem de
pra to cheio a mú si cas e po e si as. Mas não pos so es que- 
cer tam bém de uma fon te ines go tá vel de ins pi ra ção. Es- 
sa é uni ver sal, O Mar. Quan do atra ves so as pon tes des sa
ci da de e ve jo aque la ma ré cheia, ou até mes mo sin to a
bri sa su a ve quan do vou à praia, me ener gi zo em al ma e
ins pi ra ção. Em uma de mi nhas le tras fa ço uma re fe rên- 
cia à mú si ca de Cé sar Nas ci men to (Ilha mag né ti ca)
quan do di go que o amor ‘se cri ou, ca sou e nas ceu cá’.”
dis se a ar tis ta

Di fe ren te men te do que ocor ria com os ou tros ar tis- 
tas, há 10 anos atrás, a for ma de re a li zar ar te era mui to
mais tra ba lho so, por le var mui to tem po. Atu al men te,
com a vin da da in ter net, a for ma de fa zer cul tu ra mu- 
dou, po den do ser mais prá ti co e aces sí vel pa ra to dos.

“Com o ad ven to da in ter net a for ma de fa zer cul tu ra
mu dou. As coi sas es tão mais prá ti cas e aces sí veis. Em
um cli que te mos o uni ver so nas mãos. Es sa fa ci li da de
ten de a nos co nec tar mais com ou tros ar tis tas. Por
exem plo, fiz uma par ce ria com o rep per Ha des, com a
mú si ca cu pu a çu. São dois es ti los to tal men te di fe ren tes
(rap e xo te) que se ca sa ram per fei ta men te, che gan do até
a se com ple men tar. Es sa vi si ta ção, por as sim di zer, de
um es ti lo a ou tro sem pre exis tiu mas se tor na ca da vez
mais ne ces sá ria. Pra mim é uma no va for ma de fa zer
cul tu ra. Acho que quan to mais nós ar tis tas ma ra nhen- 
ses nos apoi ar mos mãos for tes se re mos. Além dis so, Ar- 
tis tas de es ta dos, ci da des e até paí ses di fe ren tes es tão
po den do fa zer par ce ria à dis tân cia. Is so é in te res san te. A
cul tu ra e a mú si ca que bran do as bar rei ras ge o grá fi cas
atra vés das re des.” diz a ar tis ta.

Ten do a ar te sem pre co mo com pa nhei ra, Gil mar tim,
co nhe ci do co mo Gil Le ros, des de a sua in fân cia ama va
pa peis, lá pis e tin ta pa ra de se nho, por ter di fi cul da des
de apren di za gem e de sen vol vi men to es co lar (dis le xia-
des vio de aten ção), viu na ar te uma vál vu la de es ca pe,
cri an do um jei to pes so al de li dar com as si tu a ções de co- 
mu ni ca ção.

Du ran te o fim dos anos 90, Gil Le ros te ve con ta to com
a cul tu ra Hip Hop lo cal, trans fe rin do o gos to de ris car

pa peis por ris car mu ros da ci da de, dan do as sim iní cio
ao apri mo ra men to das su as téc ni cas de pin tu ra e co mu- 
ni ca ção vi su al, atra vés de ati vi da des vol ta das à ar te de
rua, ten do-a co mo seu es pa ço de de sen vol vi men to.
Com o pas sar do tem po, mon tou seu es tú dio (Blue Hou- 
se) e es tu dou Ar qui te tu ra e Ur ba nis mo, o que agre gou
uma no va vi são de Ur ba nis mo e o re co nhe ci men to de
seus tra ba lhos com in ter ven ções ur ba nas e o uso da ar te
na va lo ri za ção dos vo lu mes ar qui tetô ni cos.

“Mi nha mãe co me çou a me apoi ar, pois ela viu que ti- 
nha al go a mais nos de se nhos e co me çou a in cen ti var.
Com 13 anos eu ti ve o pri mei ro con ta to com a pi cha ção,
gra fi te, in do pa ra es co la, sem pre que pas sa va e eu via a
ga le ra de se nhar e com is so co me cei a fre quen tar. Es se
foi o meu pri mei ro con ta to com a cul tu ra Hip Hop. E as- 
sim que eu co me cei a gra fi tar e co nhe ci mi tas pes so as
que me apoi a ram nes se per cus so.” fa lou o ar tis ta

Mes mo não nas cen do em São Luís, Gil sem pre pe gou
di ver sas re fe rên ci as da ci da de e trou xe pa ra a sua ar te.
Com is so cri ou o pro je to ‘Amo, Po e ta e Can ta dor’, que é
um pro je to com o ob je ti vo de ho me na ge ar e do cu men- 
tar a his tó ria dos Po e tas e Can ta do res da ma ni fes ta ção
cul tu ral co nhe ci da co mo Bum ba Meu Boi do Ma ra nhão.
O ar tis ta ti rou ins pi ra ções dos pai néis de “graf fi ti in me- 
mo ri an” fei tos em ho me na gem a MC’s, DJ’s e per so na li- 
da des da cul tu ra Hip Hop, mui to co mum nos bair ros de
pe ri fe ria de ci da des con si de ra das ber ços des ta cul tu ra.
A ma ni fes ta ção cul tu ral Bum ba Meu Boi tem co mo li de- 
ran ça a fi gu ra do Amo, mes tre Po e ta e Can ta dor, que tem
co mo fun ção li de rar e em ba lar a brin ca dei ra com su as
to a das, pois são pes so as sim ples que de di cam su as vi- 
das à cul tu ra po pu lar do Ma ra nhão.

Mes mo não nas cen do em São Luís, Gil sem pre pe gou
di ver sas re fe rên ci as da ci da de e trou xe pa ra a sua ar te.
Com is so cri ou o pro je to ‘Amo, Po e ta e Can ta dor’, que é
um pro je to com o ob je ti vo de ho me na ge ar e do cu men- 
tar a his tó ria dos Po e tas e Can ta do res da ma ni fes ta ção
cul tu ral co nhe ci da co mo Bum ba Meu Boi do Ma ra nhão.
O ar tis ta ti rou ins pi ra ções dos pai néis de “graf fi ti in me- 
mo ri an” fei tos em ho me na gem a MC’s, DJ’s e per so na li- 
da des da cul tu ra Hip Hop, mui to co mum nos bair ros de
pe ri fe ria de ci da des con si de ra das ber ços des ta cul tu ra.
A ma ni fes ta ção cul tu ral Bum ba Meu Boi tem co mo li de- 
ran ça a fi gu ra do Amo, mes tre Po e ta e Can ta dor, que tem
co mo fun ção li de rar e em ba lar a brin ca dei ra com su as
to a das, pois são pes so as sim ples que de di cam su as vi- 
das à cul tu ra po pu lar do Ma ra nhão.

“O con to com o São João sem pre foi mui to pre sen te,
tan to que é bem di fe ren te do que tem na bai xa da. E eu
sem pre aju da va com de se nhos, or ga ni za ções do es pa ço
e sem pre que via na tv, aqui lo me cha ma va a aten ção e
com o tem po, co me cei a li gar os ele men tos da cul tu ra da
ci da de com os meus tra ba lhos, mas eu já ti nha uma in- 
flu en cia mui to gran de da pi cha ção que te o ri ca men te
flui de uma for ma or gâ ni ca, mas harmô ni ca com a ci da- 
de que se en con tra, sen do ela em ca da lo cal de uma for- 
ma. Mas, con se quen te men te elas se li gam com es se diá- 
lo go. Co mo co me cei a mui to tem po, não ti nha mui ta re- 
fe rên cia em re vis tas, te le vi são, nem de gran de ar tis tas
so bre o as sun to. Sen do as sim, a gen te cons truiu o gra fi te
com o que a gen te acha va que era pos sí vel, ten do um
ape lo cul tu ral mui to gran de, co mo cul tu ra ur ba na e tra- 
di ci o nal que a gen te tem, co mo Bum ba meu boi e Tam- 
bor de Cri ou la.” afir ma o ar tis ta.

São Luís, quarta-feira, 8 de setembro de 2021
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