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Os pré-candidatos a governador do Maranhão estão atentos sobre a reunião que o governador 
Flávio Dino marcou para o dia 29 com os líderes dos partidos da base aliada. A informação de 
novo encontro com os partidos ganha maior força porque o dia D para Flávio Dino anunciar o 
nome de sua preferência de candidato a governador em 2022. Acontece que o próprio chefe do 
governo e líder do blocão de 2018 resolveu ganhar mais tempo. 

Considerada uma das mais difíceis 
dos últimos anos, por ter a partici-
pação de alguns clubes que reitera-
damente disputam competições da 
elite do futebol brasileiro, inclusive 
conquistando títulos, a Série B está 
às vésperas de chegar ao final. 

Duas pedras no caminho 
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Saiba tudo sobre o 
1° dia do Enem 2021

Personalidades negras 
que fizeram história

Combate ao racismo no 
mercado de trabalho

Sampaio tem uma das piores campanhas da Série B

As lendas e mistérios
do Cafua das Mercês

Possível junção de Lula e Alckmin 
impactará o Maranhão

 13 candidatos de “fachada” são 
acionados pelo MPMA 

IFMA abre 6.705 vagas em seletivo

Veja o calendário de 
pagamento do Auxílio Brasil 

Máscaras serão 
obrigatórias 

Saiba que horas 
fecham os portões

Dicas para não 
zerar a redação

Quais documentos 
são permitidos

O que pode e não 
pode ser levado

CHEGOU A HORA!

OPORTUNIDADES
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ELEIÇÕES 2022ELEIÇÕES DE 2020

PÁGINA 10 PÁGINA 10 PÁGINA 9

PÁGINA 12 PÁGINA 13

PÁGINA 12

PÁGINA 11

DIA DA 
CONSCIÊNCIA 

NEGRA
Data marca a morte 

de Zumbi dos Palmares
PÁGINA 10

O vice-governador Brandão, (foto) que assumiu o 
comando do PSDB maranhense em março deste 
ano, já estaria consultando a direção nacional se 
pode declarar apoio a Lula no 1º turno, já que o 
tucano-mor Fernando Henrique Cardoso disse 
que, num eventual 2º turno entre Lula e Bolso-
naro, o PSDB apoiará Lula. PÁGINA 3

Os funcionários públicos solicitaram afastamen-
to temporário (de 15 de agosto a 15 de novembro 
de 2020) de suas funções, não realizaram atos de 
campanha ou não obtiveram votos, mas conti-
nuaram a receber remunerações normalmente, 
causando danos no valor de R$ R$ 166.491,11 ao 
erário municipal. PÁGINA 3
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Caso Geraldo Alckmin seja escolhido para ser vice de Lula,  sucessão ao governo de
Flávio Dino  sofretá impacto entre os pré-candidatos que estão de olho nos Leões

RAI MUN DO BOR GES
DI RE TOR DE RE DA ÇÃO

Re per cus são no Ma ra nhão

Emen da subs ti tu ti va

Ren da bá si ca

Há ain da ou tras emen das e pro pos tas
al ter na ti vas à PEC 23, en tre elas mais
uma PEC, a 42/2021, cu jo pri mei ro
sig na tá rio é o se na dor Ro gé rio Car va -
lho (PT-SE). Ela ex clui do te to de gas -
tos R$ 50 bi lhões, em 2022 e 2023, pa -
ra o pa ga men to da ren da bá si ca. In se -
re, além dis so, o di rei to a es se ti po de
ren da en tre as ga ran ti as cons ti tu ci o -
nais.
 

ELEIÇÕES 2022

Possível junção de  Lula e
Alckmin  impactará  o MA

A
pos si bi li da de de o ex-pre si- 
den te Luiz Iná cio Lu la da Sil- 
va (PT) se jun tar, em 2022,
com o tu ca no mais in flu en te

do PSDB (qua tro ve zes go ver na dor de
São Pau lo), Ge ral do Alck min tra ria
for te po ten ci al pa ra re me xer com a
dis pu ta pre si den ci al e mu dar o ce ná- 
rio da su ces são do go ver na dor Flá vio
Di no, no Ma ra nhão. Co ta do nos úl ti- 
mos di as pa ra ser o pos sí vel vi ce na
cha pa de Lu la, mai or ad ver sá rio dos
tu ca nos em São Pau lo, Alck min, po- 
rém, man tém-se ca la do, mas aten to.
Afi nal, o PSDB vai ra cha do pa ra as
pré vi as da es co lha do can di da to em
2022, en tre go ver na do res João Do ria
(SP) e Edu ar do Lei te (RS).

Pa ra Lu la na da é eter no na po lí ti ca,
in clu si ve po si ções ide o ló gi cas. So bre
a pos si bi li da de da união com o tu ca- 
no, ele de cla rou: “Eu te nho uma ex tra- 
or di ná ria re la ção de res pei to com o
Alk min. Eu fui pre si den te quan do ele
foi go ver na dor, e nós con ver sa mos
mui to. Não há na da que acon te ceu
en tre eu e o Alck min que não pos sa
ser re con ci li a do”, de cla rou. Já o ex-
go ver na dor pau lis ta, que es tá de saí da
do PSDB, dis se na se ma na pas sa da
(12/11), que fi ca “hon ra do” com a
lem bran ça de seu no me. No en tan to,
afir mou que a de ci são so bre sua can- 
di da tu ra não é pa ra ago ra. “Já dis se- 
ram que vou ser can di da to ao Se na do,
a go ver na dor, a vi ce-pre si den te. Va- 
mos ou vir. Fi co mui to hon ra do da

lem bran ça do meu no me”, dis se ele,
acres cen tan do que vai “ama du re cer
con ver san do”. E ne gou que que te nha
di fe ren ças in trans po ní veis com Lu la,
que po lí ti ca pre ci sa ser fei ta com ci vi- 
li da de e com quem tem apre ço pe la
de mo cra cia. Ques ti o na do se o pe tis ta
tem es sa qua li da de, res pon deu: “É
cla ro que tem, não só ele, é ób vio que
tem”.

 

Qual a re per cus são da even tu al
cha pa Lu la x Alck min no Ma ra nhão? A
de pen der do PT es ta du al, pre si di do
por Au gus to Lo ba to, a ali an ça é bem-
vin da. Afi nal de con tas, PT e PSDB já
se uni ram até Acre, quan do Jor ge vi ei- 
ras foi elei to go ver na dor, com um vi ce
tu ca no. No Ma ra nhão, o PSDB fe chou
com Flá vio Di no em 2014, in di can do
Car los Bran dão que, por sua vez, não
dei xou de ser li be ral, com o PC doB. É

a pro va de que as pes so as não mu dam
a ide o lo gia, mas a ide o lo gia é mu da as
pes so as. O se na dor Ro ber to Ro cha es-
pe ra de Jair Bol so na ro en trar no PL,
pa ra se gui-lo co mo seu can di da to no
Ma ra nhão.

O vi ce-go ver na dor Bran dão, (fo to)
que as su miu o co man do do PSDB
ma ra nhen se em mar ço des te ano, já
es ta ria con sul tan do a di re ção na ci o-
nal se po de de cla rar apoio a Lu la no 1º
tur no, já que o tu ca no-mor Fer nan do
Hen ri que Car do so dis se que, num
even tu al 2º tur no en tre Lu la e Bol so-
na ro, o PSDB apoi a rá Lu la. Bran dão
es tá fe cha do com o PT re gi o nal, en- 
quan to o PT mu ni ci pal de São Luís fe- 
chou com o se na dor We ver ton Ro cha
(PDT). Mas es sas po si ções pa ra o di re-
tó rio na ci o nal não con tam. A or dem é
sem pre de ci ma pa ra bai xo.

O ou tro ato des se en re do fi ca por
con ta do go ver na dor Flá vio Di no. Ele
pas sa o go ver no em pri mei ro de abril
pa ra Car los Bran dão e sai rá can di da to
a se na dor. Se gun do fon tes do Pa lá cio
dos Leões, Di no te ria per gun ta do a
Lu la se, pa ra su bir no pa lan que de
Bran dão, pre ci sa ria que o tu ca no tro- 
cas se o PSDB pe lo PSB. Lu la res pon- 
deu que não. “Pre ci so do PSDB co mi-
go em 2022”, te ria res pon di do. Ago ra,
apro xi ma ção do pe tis ta com Alck min
de pen de da con cre ti za ção de sua saí- 
da do PSDB e a fi li a ção no PSB, par ti- 
do ao qual foi con vi da do pe lo ali a do
Már cio Fran ça. Mas Alck min tam bém
po de in gres sar no PSD, a con vi te de
Gil ber to Kas sab, ex-pre fei to de São
Pau lo.

AUXÍLIO BRASIL

Senado debate PEC dos Precatórios na 2a feira

O Se na do pro mo ve nes ta se gun da-
fei ra (22), às 15h, ses são te má ti ca pa ra
de ba ter a Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tui ção (PEC) 23/2021, co nhe ci- 
da co mo PEC dos Pre ca tó ri os. O de ba- 
te faz par te do es for ço dos se na do res
pa ra che gar a uma so lu ção de con sen- 
so que vi a bi li ze o pa ga men to do Au xí- 
lio Bra sil, pro gra ma so ci al su ces sor do
Bol sa Fa mí lia, sem que ha ja adi a men- 
to do pa ga men to de pre ca tó ri os ou al- 
te ra ção do te to de gas tos, co mo te- 
mem os crí ti cos do tex to apro va do pe- 
la Câ ma ra dos De pu ta dos.

O se na dor Izal ci Lu cas (PSDB-DF) é
o pri mei ro sig na tá rio do re que ri men- 
to pa ra a re a li za ção da au di ên cia, que
tam bém con tou com as as si na tu ras
de ou tros seis se na do res e dois lí de res
de par ti dos e blo cos par la men ta res.

Pa ra a ses são, o re que ri men to pro- 
põe as pre sen ças de re pre sen tan tes da
Ins ti tui ção Fis cal In de pen den te (IFI),
do Se na do Fe de ral; do Mi nis té rio da
Eco no mia; e das con sul to ri as de Or- 
ça men to do Se na do e da Câ ma ra dos
De pu ta dos. O se na dor Ro gé rio Car va- 
lho (PT-SE) apre sen tou adi ta men to,
apro va do pe lo Ple ná rio, in cluin do na
ses são Te re za Cam pel lo, ex-mi nis tra
do De sen vol vi men to So ci al e Com ba- 
te à Fo me.

Nos úl ti mos di as, o lí der do go ver- 
no no Se na do, Fer nan do Be zer ra Co e- 
lho (MDB-PE), que tam bém é o re la- 
tor da PEC, re a li zou uma sé rie de reu- 
niões com se na do res pa ra dis cu tir
pos sí veis apri mo ra men tos no tex to a
ser apre ci a do na Ca sa. En tre os in ter- 
lo cu to res de Be zer ra, es ta vam os se- 
na do res Jo sé Aní bal (PSDB-SP), Ori o- 
vis to Gui ma rães (Po de mos-PR) e
Ales san dro Vi ei ra (Ci da da nia-SE), au- 
to res de PECs al ter na ti vas.

Da dis cus são sur giu a Emen da nº 3,
subs ti tu ti va glo bal à PEC 23, de au to- 

ria de Ales san dro, Aní bal e Ori o vis to,
fun din do em um só tex to as pro pos tas
al ter na ti vas dos três se na do res. “A
PEC dos Pre ca tó ri os es tá sen do re- 
cons truí da em con jun to, che gan do a
uma so lu ção cla ra, pa ra con se guir- 
mos man ter o res pei to pe la res pon sa- 
bi li da de fis cal. Com es se no vo tex to,
es ta mos ofe re cen do a opor tu ni da de
de o go ver no cri ar o be ne fí cio de for- 
ma sus ten tá vel. Po de mos ter res pon- 
sa bi li da de so ci al sem co me ter ne nhu- 
ma ir res pon sa bi li da de fis cal”, afir- 
mou Ori o vis to.

A prin ci pal no vi da de da emen da é a
re ti ra da do te to de gas tos pre vis to na
Cons ti tui ção, em ca rá ter ex cep ci o nal,
de par te do pa ga men to de pre ca tó ri- 
os — dí vi das que são fru to de sen ten- 
ças tran si ta das em jul ga do con tra
União, es ta dos ou mu ni cí pi os. Com
is so, abre-se um “es pa ço fis cal” de R$
89 bi lhões, ga ran tin do o pa ga men to
do Au xí lio Bra sil.

Com a mu dan ça, se gun do os au to- 
res da emen da subs ti tu ti va, ga ran te-
se um au xí lio de R$ 400 men sais pa ra
21 mi lhões de bra si lei ros sem que se ja
adi a do o pa ga men to de qual quer pre- 
ca tó rio pre vis to pa ra 2022. 

“A pro pos ta

[subs ti tu ti va] ga ran te o

pa ga men to to tal dos

pre ca tó ri os pre vis tos

pa ra 2022 e não al te ra a

re gra do te to de gas tos”,

co me mo rou Jo sé Aní bal.

O tex to tam bém ve da as cha ma das
“emen das de re la tor”, no me da do a
emen das par la men ta res que não ex- 
pli ci tam o se na dor ou de pu ta do res- 
pon sá vel por sua in clu são no Or ça-
men to. Além dis so, a emen da cria me- 
ca nis mos pa ra fa ci li tar a ne go ci a ção
dos pas si vos ju di ci ais de União, es ta- 
dos e mu ni cí pi os, o que em te se re du-
zi rá no fu tu ro o pe so dos pre ca tó ri os
no Or ça men to da União.

A PEC 23 re sol via a ques tão do es- 
pa ço fis cal par ce lan do o pa ga men to
de par te dos pre ca tó ri os e al te ran do o
mé to do de cál cu lo do te to de gas tos. A
emen da subs ti tu ti va eli mi na es ses
dois as pec tos do tex to — os mais cri ti-
ca dos pe los opo si to res da PEC, por
mi nar, se gun do eles, a cre di bi li da de
da eco no mia bra si lei ra pe ran te os in- 
ves ti do res in ter na ci o nais.

Em seu Re la tó rio de Acom pa nha-
men to Fis cal, pu bli ca do na úl ti ma
quar ta-fei ra (17), a Ins ti tui ção Fis cal
In de pen den te ad ver tiu que “a mu- 
dan ça re tro a ti va da for ma de cor re ção
do te to de gas tos se ria, na prá ti ca, o
fim da re gra co mo con ce bi da”, e que,
mes mo an tes da vo ta ção da PEC no
Se na do, “os efei tos so bre o ce ná rio
ma cro e conô mi co já são sen ti dos”,
de vi do ao au men to da in cer te za.

Uma pedra no caminho
do PSD para o governo

PARTIDO DE EDIVALDO HOLANDA JR TENTA SE CONSOLIDAR 

Se op tar Alck min op tar pe lo PSB, Alck min es ta rá com
Flá vio Di no, ali a do de pri mei ra li nha do pe tis ta Lu la da
Sil va. Se ban de ar pa ra o PSD es ta rá no Ma ra nhão no
Par ti do de Edi val do Ho lan da Jú ni or, que tra ba lha du ro
pa ra con so li dar seu no me co mo can di da to a go ver na- 
dor. A es tru tu ra do par ti do no Es ta do é pe que na. Em
qual lu gar, po rém, Alck min es ta rá mais per to de Car los
Bran dão, go ver na dor em 2022, do que do se na dor We- 
ver ton Ro cha, que co lou sua pré-cam pa nha à ima gem
do ex-pre si den te Lu la, dei xan do de es can teio o pe de tis- 
ta Ci ro Go mes, ha bi li ta do pa ra con cor rer pe la 3ª vez ao
Pla nal to.

Em co le ti va de im pren sa no Par la men to Eu ro peu, em
Bru xe las (Bél gi ca), Lu la dis se não te mer que o tu ca no,
con tra o qual con cor reu nas elei ções de 2006, o trai ria,
co mo se cos tu mou a de fi nir a atu a ção de Mi chel Te mer,
vi ce de Dil ma Rous seff (2011-2016), que as su miu seu
car go após lu tar pe lo pro ces so de im pe a ch ment. “O vi ce
é uma pes soa que tem que ser le va do mui to a sé rio na
re la ção com o pre si den te – por que o vi ce po de ser pre si- 
den te, e po dem acon te cer mui tas coi sas. De pois, ele
tem que ser uma pes soa que so ma, e não que di ver ge
com o pre si den te.”

Lu la dis se que não en ten de que sua atu a ção na ca pi- 
tal bel ga, se de da União Eu ro peia, te nha ti do o tom de
cam pa nha elei to ral, “até por que eu não pe di vo to”. No
en tan to, as ne go ci a ções e fa las de Lu la de vem se in ten si- 
fi car a me di da que ou tros pré-can di da tos co me ça rem a
tam bém se co lo car no de ba te pú bli co, co mo o ex-
juiz Ser gio Mo ro (Po de mos) e o ex-mi nis tro Ci ro Go- 
mes (PDT), além do pró prio pre si den te da Re pú bli ca,
Jair Bol so na ro (atu al men te sem par ti do), que atua jun- 
tan do a go ver nan ça com a pré-cam pa nha.

DESMATAMENTO

“Vamos ver qual é a
realidade desse troço”

HÁ UMA “PRESSÃO” PARA AVANÇO EM TERRAS NÃO OCUPADAS 

O go ver no ain da es tá “ana li san do” os da dos que re- 
gis tram o mai or au men to no des ma ta men to em 15 anos
na Amazô nia. É o que afir mou o vi ce-pre si den te Ha mil- 
ton Mou rão (PRTB), nes ta sex ta-fei ra (19). Se gun do ele,
os nú me ros as sus ta do res di vul ga dos pe lo Ins ti tu to Na- 
ci o nal de Pes qui sas Es pa ci ais (In pe) na quin ta (18) se ri- 
am re fle xo do “avan ço de gen te em bus ca de te to”. “O
da do que eu ti nha eram os nú me ros do De ter (Sis te ma
de De tec ção de Des ma ta men to Rá pi do). Os nú me ros,
na nos sa pro je ção, fi ca ri am 5% abai xo do ano an te ri or.
O que acon te ceu? O In pe fez uma re vi são do ano an te ri- 
or e, se vo cês olha rem, di mi nuiu (2020) e es te ano au- 
men tou. En tão, não sei se no ano que vem po de dar uma
re du zi da nes se (ano de 2021) tam bém. Nós es ta mos
ana li san do is so aí ain da pa ra ver qual é a re a li da de des se
tro ço”, afir mou o vi ce ho je na por ta do Pa lá cio do Pla- 
nal to.

De acor do com os da dos do In pe, en tre 2020 e 2021, a
área des ma ta da na Amazô nia Le gal no pe río do foi de
13.235 km², um au men to de 22% em re la ção ao pe río do
an te ri or. O vi ce, que é pre si den te do Con se lho Na ci o nal
da Amazô nia Le gal (Ca nal), afir mou que os da dos mos- 
tram uma “pres são” pa ra o avan ço em ter ras não ocu pa- 
das na Amazô nia, em es pe ci al na cons tru ção de mo ra di- 
as. “A gen te tem que en ten der on de ocor re ram as mai o- 
res ile ga li da des. Por exem plo, o mai or au men to apa re ce
co mo sen do no Pa rá, mas o mai or au men to não foi no
Pa rá e, sim, no Ama zo nas, es pe ci fi ca men te na re gião sul
do Ama zo nas. En tão, é ou tra área on de es tá acon te cen- 
do um avan ço de gen te em bus ca de te to”, re for çou.

São Luís, sábado e domingo, 20 e 21 de novembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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De acordo com o levantamento realizado pelo Ministério Público Estadual as treze
candidaturas fictícias causaram danos de R$ 166,5 mil ao erário municipal

Mais co le ti vos pa ra usuá ri os

ELEIÇÕES DE 2020

Candidatos de “fachada”
acionados pelos MPMA 

O
Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra- 
nhão (MP MA) ajui zou, nes- 
ta quin ta-fei ra, 18, Ação Ci- 
vil por ato de im pro bi da de 

ad mi nis tra ti va con tra 13 ser vi do res 
mu ni ci pais de Bom Je sus das Sel vas 
(ter mo ju di ciá rio de Bu ri ti cu pu) que 
re gis tra ram can di da tu ras de “fa cha- 
da” a ve re a dor nas elei ções de 2020.

Os fun ci o ná ri os pú bli cos so li ci ta- 
ram afas ta men to tem po rá rio (de 15 
de agos to a 15 de no vem bro de 2020) 
de su as fun ções, não re a li za ram atos 
de cam pa nha ou não ob ti ve ram vo- 
tos, mas con ti nu a ram a re ce ber re mu- 
ne ra ções nor mal men te, cau san do da- 
nos no va lor de R$ R$ 166.491,11 ao 
erá rio mu ni ci pal.

Na Ação, as si na da pe lo ti tu lar da 1ª 
Pro mo to ria de Jus ti ça de Bu ri ti cu pu, 
Fe li pe Au gus to Ro ton do, são ci ta dos 
os ser vi do res Er nan do Bar bo sa, Gil- 
dá sio Sil va, Ha ga me non Mou ra, Fran- 
ci nal do Sam paio, An to nio da Con cei- 
ção, Ma ria Sil ma Nu nes, Al do Men des 
de Pau la, Jâ nio Abreu, Eris mar Sou sa, 
Mar co nio Go mes, Fran cis co Reis Sil- 
va, An to nio de Frei tas Fi lho e 
Stephan ne Sou sa.

IN FRA ÇÃO PE NAL – A ACP foi mo- 
ti va da por Pro ce di men to Pre pa ra tó- 
rio Elei to ral (PPE), ins tau ra do em de- 
zem bro de 2020, com ba se em de nún- 
cia do se nhor Jor ge dos San tos Sil va. O 
PPE foi en ca mi nha do à 1ª Pro mo to ria 
de Jus ti ça de Bu ri ti cu pu pe la 2ª Pro- 
mo to ria de Jus ti ça da que la co mar ca 
(que tam bém exer ce fun ção elei to ral).

Pa ra apu rar pos sí vel in fra ção pe nal 
elei to ral dos ser vi do res pú bli cos mu- 
ni ci pais, a 1ª Pro mo to ria de Jus ti ça de 
Bu ri ti cu pu ins tau rou, em ou tu bro,

MPMA PEDIU INFORMAÇÕES À JUSTIÇA  SOBRE REGISTRO DAS CANDIDATURAS

No tí cia de Fa to so bre a ques tão.
O MP MA pe diu in for ma ções à Jus ti ça 
Elei to ral so bre o re gis tro das can di da- 
tu ras e a quan ti da de de vo tos ob ti dos 
pe los can di da tos.

Pe lo me nos, qua tro can di da tos não 
ti ve ram vo tos, o que mos tra que nem 
vo ta ram em si mes mos. Cin co pos tu- 
lan tes ob ti ve ram so men te um vo to, 
três re ce be ram dois vo tos e o res tan te 
dos can di da tos te ve se te vo tos. “Os 
ser vi do res pú bli cos se li cen ci a ram 
pa ra con cor rer a car go ele ti vo e for ma 
li vre cons ci en te, com fim de re ce ber 
re mu ne ra ção sem exer cer as fun ções 
dos car gos, não pra ti ca ram atos de 
cam pa nha elei to ral, ob ti ve ram vo ta- 
ção ín fi ma ou ine xis ten te. As sim, se 
en ri que ce ram in de vi da men te em ra- 
zão do car go que exer ci am, se apro- 

pri an do das ver bas mu ni ci pais sem 
con tra pres ta ção dos ser vi ços pa ra os 
quais fo ram no me a dos”, en fa ti za o 
pro mo tor de jus ti ça, na Ação.

PE DI DOS – Além do res sar ci men to 
do va lor do da no cau sa do, o Mi nis té- 
rio Pú bli co pe de a con de na ção dos 
aci o na dos à per da dos bens ou va lo res 
acres ci dos ili ci ta men te ao pa trimô nio 
e da fun ção pú bli ca, além da sus pen- 
são dos di rei tos po lí ti cos até 14 anos.

Ou tras pu ni ções são o pa ga men to 
de mul ta ci vil no va lor do acrés ci mo 
pa tri mo ni al e a proi bi ção de con tra tar 
com o Po der Pú bli co ou de re ce ber 
be ne fí ci os ou in cen ti vos fis cais ou 
cre di tí ci os, di re ta ou in di re ta men te, 
ain da que por meio de pes soa ju rí di ca 
da qual se ja só cio ma jo ri tá rio, por, pe-
lo me nos, 14 anos.

TRÃNSITO

Câmara apresenta propostas para o transporte público

CÂMARA DE SÃO LUIS APRESENTOU PROPOSTAS PELA MELHORIA DO TRANSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DA CAPITAL MARANHENSE

Si na li za ção, am pli a ção de vi as e au- 
men to da fro ta de ôni bus são al gu mas
das pro pos tas de ba ti das na Câ ma ra
Mu ni ci pal de Ve re a do res, pa ra me lho- 
rar o trân si to e o ser vi ço de trans por te
co le ti vo em São Luís.  Na pri mei ra
quin ze na des te mês, par la men ta res
apre sen ta ram pro po si ções com fo co
no te ma, pon tu an do a se gu ran ça de
con du to res e pe des tres, além de re- 
for çar a ga ran tia de um trans por te pú- 
bli co com mais qua li da de.

As pro pos tas re per cu ti ram no mo- 
men to em que o sis te ma de trans por- 
te co le ti vo en fren ta va uma gre ve, que
du rou 12 di as, e dei xou mi lha res de
pes so as sem ôni bus na Gran de Ilha.
Os re que ri men tos dos ve re a do res fo- 
ram apre sen ta dos, en ca mi nha dos aos
ór gãos com pe ten tes.

Re que ri men to da ve re a do ra Kar la
Sarney (PSD) so li ci ta a im plan ta ção
de uma fai xa de pe des tre e de sis te ma

de si na li za ção do trân si to na Rua 17,
Uni da de 201, bair ro Ci da de Ope rá ria.
No lo cal fun ci o na uma cre che e há um
gran de flu xo de pes so as – alu nos e
fun ci o ná ri os. A pro pos ta vem ga ran tir
a se gu ran ça dos que tra ba lham e es tu- 
dam no lo cal. O do cu men to de nº
1015/21 foi en vi a do ao ga bi ne te da
Pre fei tu ra de São Luís e à Se cre ta ria
Mu ni ci pal de Trân si to e Trans por tes
(SMTT).

Mais ôni bus aos usuá ri os do bair ro
Be qui mão, é o pe di do do ve re a dor
Rai mun do Pe nha (PDT), em re que ri- 
men to no qual so li ci ta au men to da
fro ta de co le ti vos. En vi a do à Pre fei tu- 
ra e à SMTT, o re que ri men to de nº
182/21, aten de de man da de mo ra do- 
res do bair ro que uti li zam o trans por- 
te co le ti vo pa ra lo co mo ção diá ria.

O ve re a dor Fran cis co Cha gui nhas
(Po de mos) apre sen tou dois re que ri-
men tos que con tem plam ações de in- 
fra es tru tu ra em be ne fí cio do bair ro
Jar dim São Cris tó vão. No do cu men to
nº 1656/21, o par la men tar so li ci ta que
se jam cons truí das três fai xas de pe- 
des tres na Ave ni da Lou ren ço Vi ei ra da
Sil va. A via é a prin ci pal do bair ro e re-
ce be um gran de flu xo de veí cu los.
Com a si na li za ção, re du zi ria ris cos de
aci den tes a pe des tres e tra ria mais se-
gu ran ça à tra ves sia ao lon go da ave ni- 
da.

O ve re a dor so li ci ta ain da, uma fai- 
xa de pe des tre na rua Jo sé Sarney, que
fi ca ao la do da Uni da de In te gra da
Pro fes sor Car los Cu nha. Nes se ca so, o
pe di do vai ga ran tir a se gu ran ça na
tra ves sia de alu nos e fun ci o ná ri os.
Am bos os re que ri men tos fo ram en ca-
mi nha dos ao Po der Exe cu ti vo mu ni-
ci pal.
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Quem le va?

Quem le va?

Si nu ca de bi co

“Qual é a com pre en são que o Ser gio Mo ro
tem do dra ma bra si lei ro”

Do pre si den ciá vel do PDT, Ci ro Go mes, com sua me tra -
lha do ra gi ra tó ria em pu nha da ru mo ao ex-man da chu va
da la va ja to de Cu ri ti ba e ex-mi nis tro de Bol so na ro.

Du as pe dras no ca mi nho
Os pré-can di da tos a go ver na dor do Ma ra nhão es tão

aten tos so bre a reu nião que o go ver na dor Flá vio Di no
mar cou pa ra o dia 29 com os lí de res dos par ti dos da ba se
ali a da. A in for ma ção de no vo en con tro com os par ti dos
ga nha mai or for ça por que o dia D pa ra Flá vio Di no
anun ci ar o no me de sua pre fe rên cia de can di da to a go- 
ver na dor em 2022. Acon te ce que o pró prio che fe do go- 
ver no e lí der do blo cão de 2018 re sol veu ga nhar mais
tem po. Ao in vés de anun ci ar pre fe rên cia, ele de ve ape- 
nas abrir o diá lo go fran co com ca da li de ran ça so bre a
su ces são es ta du al. Nes se diá lo go ele se rá o prin ci pal
pro ta go nis ta.

Di no já dis se a pes so as pró xi mas que não vai anun ci- 
ar o no me pre fe ri do na dis pu ta do Pa lá cio dos Leões, pa- 
ra a qual se mo vi men tam o vi ce-go ver na dor Car los
Bran dão (PSDB), o se na dor We ver ton Ro cha (PDT) e os
se cre tá ri os Fe li pe Ca ma rão (Edu ca ção), Sim plí cio Araú- 
jo (In dús tria, co mér cio e Ener gia). É im pro vá vel que o
de pu ta do fe de ral Jo si mar do Ma ra nhão zi nho (PL) ain da
fa ça par te da ba se ali a da, de pois de anun ci ar rom pi- 
men to do Flá vio Di no. Tam bém o ex-pre fei to de São
Luís, Edi val do Jú ni or in gres sou no PSD, tra ba lha co mo
pré-can di da to e já es ta ria, em te se, fo ra do blo co di nis ta,
bus can do ca mi nho pró prio.

O vi ce Car los Bran dão dis se que con ti nua fa zen do o
tra ba lho co la bo ra ti vo com o go ver na dor, man tém-se-
lhe ali nha do e le al. Vai es pe rar a reu nião do dia 29 pa ra
ver o que de la sai rá. Ao re dor do ga bi ne te de Di no, no
Pa lá cio dos Leões, nin guém du vi da que a es co lha de le
re caia em Bran dão. Mas co mo se rá uma de ci são sem re- 
cuo, o go ver na dor do PSB pre fe re dar tem po ao tem po.
Vai es pe rar che gar 2022 pa ra to mar a mais com pli ca da
de ci são de to da a sua tra je tó ria à fren te do go ver no. Afi- 
nal, não é fá cil es co lher um no me en tre qua tro e não
pro vo car rup tu ra que le ve a um des mo ro na men to pre- 
ma tu ra do blo co.

No âm bi to in ter no da equi pe de se cre tá ri os, Di no te rá
co mo aco mo dar a si tu a ção sem pro vo car trau mas. Mas
não se rá fá cil con ven cer We ver ton Ro cha de que, com o
man da to no Se na do até 2026, po de ria aguar dar aque la
elei ção. Não é di fe ren te di zer a Car los Bran dão que ele,
mes mo co mo ti tu lar da go ver nan ça do Ma ra nhão a par- 
tir de abril po de ria se con ten tar ape nas em cum prir a
tran si ção num go ver no-tam pão de no ve me ses. Em
con ver sa com ami gos, Bran dão dis se o se guin te: “Por
que eu te ria de ab di car de con cor rer em 2022? Te nho
uma lon ga car rei ra pú bli ca em go ver no e no Con gres so
sem um úni co pro ces so. Fi cha lim pa e mui ta dis po si ção.
Por que iria dei xar de dis pu tar”?

 
———————————————————————

Sob o co man do da ex-go ver na do ra Ro se a na Sarney, o
MDB es ta du al es tá na moi ta so bre as elei ções de 2022.
Ela re ce be pres são pa ra dis pu tar o go ver no do Ma ra- 
nhão, mas pre fe re uma cam pa nha mais mo des ta: con- 
cor rer à Câ ma ra dos De pu ta dos.

Co mo não si na li za en trar na cor ri da do Pa lá cio dos
Leões, Ro se a na vai em pur ran do com a bar ri ga o as sé dio
de vá ri os pré-can di da tos, co mo Ro ber to Ro cha, Fe li pe
Ca ma rão, We ver ton Ro cha, Edi val do Jú ni or e até Flá vio
Di no, que já con ver sa com Sarney co mo co le ga de Aca- 
de mia de Le tras.

Se Flá vio Di no nun ca jo gou si nu ca, ago ra vai ter que
apren der a sair de uma jo ga da da que las de bi co. Se es co- 
lher o vi ce-go ver na dor Car los Bran dão pa ra dis pu tar o
go ver no, abre ca mi nho pa ra We ver ton Ro cha rom per e
ten tar ser o mes tre-sa la do blo co.

———————————————————————

———————————————————————

Si tu a ção po lí ti ca na da con for tá vel vi ve o de pu- 
ta do fe de ral Aluí sio Men des. Seu PSC po de cair
na cláu su la de bar rei ra e ser tru ci da do nas ur- 

nas. Ele pen sou em se guir Jair Bol so na ro na fi li a ção par- 
ti dá ria, mar cha ru mo ao PL.

 
O pro ble ma pa ra Aluí sio Men des é que o PL no

Es ta do é mo ra da in vi o lá vel do de pu ta do Jo si- 
mar do Ma ra nhão zi nho, e os dois são ve lhos
ini mi gos de fer ro e fo go. Por tan to su as de sa- 

ven ças não ca bem den tro do mes mo par ti do. Fi- 
cou ruim pa ra Aluí sio.

 
A se na do ra Eli zi a ne Ga ma de fen de que o go ver- 

na dor Flá vio Di no dei xe pa ra mais tar de a de fi- 
ni ção so bre o can di da to de sua pre fe rên cia ao
go ver no em 2022. “O mo men to es tá mui to tu- 

mul tu a do tan to na po lí ti ca es ta du al quan to na
na ci o nal”, ar gu men ta.

São Luís, sábado e domingo, 20 e 21 de novembro

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


OPINIÃO4

CAR LOS GAS PAR
Pre si den te da AML

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

FUSTIGANDO O TEMPO

Fus ti go o tem po, pa ra que ele me
des per te na lem bran ça dos anos que
vi vi. Lon ge da nos tal gia, do sau do sis- 
mo que de pri me, de se jo me ver en vol- 
vi do por um pas sa do de tan tas re cor- 
da ções de to dos os mo men tos fe li zes
que mol da ram o meu es pí ri to. Si go
as sim o meu ca mi nho, ago ra nes ta
São Luís tão ama da e tão mal tra ta da,
mas que en re da as pes so as na sua his- 
tó ria, mes mo aque las que vêm de ou- 
tras pla gas, co mo eu, que vim dos
cam pos da Bai xa da oci den tal.

Fun da da pe los fran ce ses, ou pe los
lu si ta nos co mo que rem ou tros his to- 
ri a do res de es tu dos mais re cen tes, é
São Luís ain da on de se fa la me lhor a
nos sa lín gua pá tria, fo ra de Por tu gal; e
tam bém sem pre foi con si de ra da, por
mui tos anos, a mais por tu gue sa de to- 
das as ci da des bra si lei ras. Sem dú vi- 
da, do mes mo mo do, re pre sen ta a pu- 
ra ex pres são de ra ças mis ci ge na das e
har mo ni za das nas cren ças e nos cos- 
tu mes, ri que za que os po lí ti cos mo- 
der nos bus cam des truir, co mo se não
bas tas sem os va lo res mo ne tá ri os que
em bol sam.

 
Fus ti go o tem po, pa ra me ver

apren diz de D. Edith, uma pro fes so ra
que mon tou sua sa la de au la na pró- 
pria re si dên cia e aco lhia alu nos das
vá ri as sé ri es do cur so pri má rio.     Da
pri mei ra à quin ta, lá es ta vam to dos,
di vi di dos em ex pe di en tes di fe ren tes.
Por tu guês, ma te má ti ca, his tó ria e ge- 
o gra fia eram as dis ci pli nas úni cas,
pre pa ra tó ri as pa ra um bom cur so pri- 
má rio e pa ra o su ces so do exa me de
ad mis são ao gi ná sio.  De se gun da a
sex ta-fei ra vi nham as li ções bem ex- 
pli ca das e re pe ti das pa ra quem não as
com pre en des sem, a fim de que fos- 
sem to ma das no úl ti mo dia da se ma- 
na, em for ma de sa ba ti nas. Qua tro ca- 
ro ços de mi lho e uma pal ma tó ria so- 

bre a me sa de D. Edith, mas nun ca ou- 
vi quei xas quan to ao uso des ses ins- 
tru men tos de pres são.

De li ções em Vi a na, com pa ro a pe- 
da go gia do ce e de li ca da de tia Ma ro ca
e de tia Ra ki ma, nas mi nhas pri mei ras
le tras, com a prá ti ca du ra e ob je ti va de
D. Edith, na Rua do Nor te, fren te pa ra
a Pra ça da Ale gria, em uma re si dên cia
iden ti fi ca da por mi nha ir mã Ma ria de
Lour des co mo de uma ja ne la aber ta e
du as fe cha das. On de es tu das, Lour di- 
nha? “Na ca sa que tem uma ja ne la
aber ta e du as fe cha das”.

 
Fus ti go o tem po, no va men te, pa ra

de le me va ler, na re cor da ção de mi- 
nha mãe, pre o cu pa da com a per da do
ano le ti vo dos fi lhos, pois che ga mos
de Vi a na, quan do aqui as au las re gu la- 
res já ha vi am ini ci a do, ma trí cu las es- 
co la res en cer ra das; e não me nos com
o dis tan ci a men to de con teú do das li- 
ções de on de vié ra mos, pa ra on de
ago ra nos en con trá va mos.

Re me to-me às re cor da ções das ca- 
sas de nrs. 5 e 11, da Pra ça de San ta ni- 
nha, on de re si di mos até o pri mei ro
se mes tre ou par te de le, de 1948.  A es- 
sa al tu ra o nos so es pa ço do més ti co
ain da era o mes mo, sem fa lar que Ma- 
ria Re gi na, mi nha ir mã, ha via che ga- 
do ao mun do a 18 de de zem bro de
1946, pa ra jun tar-se aos se te ir mãos à
sua es pe ra, com o acom pa nha men to
res pon sá vel de D. Ze zé, par tei ra das
me lho res, e sob a ori en ta ção do en tão
fa mo so mé di co Dr. Ala ri co Pa che co.

Fus ti go o tem po, mais uma vez, pa- 
ra des per tar a mi nha me mó ria, fa zen- 
do re ver em pen sa men to as cui da do- 
sas cri a das co la bo ra do ras, Ar ce li na e
Car men, que co nos co vi e ram de Vi a- 
na. Es ta úl ti ma re tor nou sem mui ta
de mo ra, em fa ce de su as prá ti cas
trans cen den tais, na da harmô ni cas
com as con vic ções re li gi o sas da fa mí- 
lia.

E con ti nuo sob o en tu si as mo do
tem po, ago ra a res ta be le cer vi su al- 

men te o qua dro que se me apre sen tou
na que le pri mei ro des pon tar do dia na
ca sa de nr. 11, da Pra ça de San ta ni- 
nha. Ma nhã de sol ar den te, eu per cor- 
ren do a lon ga cal ça da, de pon ta a
pon ta, da Rua de San ta ni nha à Rua
Rio Bran co, ao es ca par da vi gi lân cia
ma ter na, fa zen do-me co nhe cer pe las
cer ca ni as, ca sas ge mi na das, bem
mais de dez.

 
Fus ti go o tem po, re pe ti da men te, e

vou me en con trar com a vi zi nhan ça,
que tan ta sau da de me dei xou, quan- 
do des sa Pra ça me mu dei em 1948. E
lo go ba tem à mi nha por ta me mo ri al
D. De si nha, en fer mei ra que tan tas in- 
je ções nos apli cou; Ag nal do, me ni no
da mi nha ida de, fi lho do se nhor Ar- 
nal do, al fai a te dos bons, que con fec- 
ci o nou meu pri mei ro ter no (de cal ças
cur tas?) pa ra a mi nha Pri mei ra Co mu-
nhão; o Sr. Da ni lo Mar tins e fi lhos; du- 
as se nho ras, tal vez ses sen to nas ao
meu olhar, pa re ci das ir mãs, que mo-
ra vam na mes ma ca sa; o Sr. Hil de- 
bran do Ar ru da, pro pri e tá rio da Mis- 
ce lâ nea Dal va, que fi ca va na es qui na
com a Rua Rio Bran co, pos suía du as
fi lhas, de no mes Il ze ni e Il de ci, e um
fi lho cha ma do Fran cis co; e mais  ou- 
tros bons vi zi nhos, cu jos no mes já fu-
gi ram da mi nha me mó ria.

 
Bem, pre o cu pa-me can sar o lei tor

com de poi men tos de ta lha dos, co mo
es se que aca bei de fa zer.  Cla ro que
sen do evo ca ti vas as crô ni cas que ve-
nho es cre ven do, há na tu ral ten dên cia
de ir aos de ta lhes acer ca do re la to que
es tá sen do fei to. As sim co mo é, tam- 
bém, mui to gran de o ris co de se guir
cer ta cro no lo gia, or dem mui to em-
pre ga da em al gu mas bi o gra fi as. Não é
o ca so, aqui. Fa rei tu do pa ra tor nar
bem le ves as lei tu ras das crô ni cas.
Obri ga do pe la com pre en são.

 

TRÂNSITO LIVRE PARA O PROGRESSO

Os mar Go mes dos San tos. Juiz de
Di rei to da Co mar ca da Ilha de São
Luís. Mem bro das Aca de mi as Lu do vi- 
cen se de Le tras; Ma ra nhen se de Le- 
tras Ju rí di cas e Ma ti nhen se de Ci ên ci- 
as, Ar tes e Le tras.

A so ci e da de es tá, e na tu ral men te
pre ci sa es tar, em cons tan te evo lu ção.
A cha ve pa ra o pro gres so é não pa rar,
fa zer ro dar a en gre na gem da in ven ti- 
vi da de, do em pre en de do ris mo, da
tec no lo gia, das ci ên ci as, da ge ra ção
de em pre go e de ren da.

Uma na ção so men te avan ça com a
mo la pro pul so ra, que são as pes so as,
po den do exer cer li vre men te o di rei to
de ir e vir, da li vre ini ci a ti va, de ter a
opor tu ni da de de re a li zar uma ati vi da- 
de la bo ral. Ga nha a na ção e ga nha o
in di ví duo, nas mais di ver sas áre as da
eco no mia, uma vez que de lá que re ti- 
ra seu sus ten to pa ra vi ver com dig ni- 
da de.

O Es ta do de ve, em con tra par ti da
ofe re cer con di ções pa ra que o de sen- 
vol vi men to acon te ça. E fa lo Es ta do no
sen ti do ge né ri co, en quan to ins ti tui- 
ção mai or de re gu la ção, que en vol ve
to dos os po de res e ór gãos pú bli cos.

Es se de sen vol vi men to de ve se dar
em di ver sas fren tes, des de a ma cro e- 
co no mia, até a for ma li za ção de ini ci a- 
ti vas pe que nas que ge ram em pre go,
ren da e pros pe ri da de. Cri ar con di- 
ções bá si cas, es tru tu ran tes, é de ver do
Es ta do e is so en vol ve o pla ne ja men to
ade qua do das ci da des, no ta da men te
da que las con si de ra das me tró po les.

O trân si to é um des ses pon tos que
dão um nó e ge ram um gar ga lo di fí cil
de ser so lu ci o na do, mas que é pos sí- 
vel en con trar ações ca pa zes de ame- 
ni zar seus efei tos na vi da de quem
pre ci sa se des lo car di a ri a men te.

É bem ver da de que São Luís não se
com pa ra com al gu mas gran des ci da- 
des em ter mos de com ple xi da de, ain- 
da, mas no to can te ao seu trân si to é
pos sí vel es ta be le cer al guns pa ra le los
ao ca os vi vi do além fron tei ras. In ter- 
ven ções aqui, pu xa di nhos aco lá e as
so lu ções con cre tas e efe ti vas pa re cem
não che gar.

ne ces si ta se des lo car nos ho rá ri os de
pi co, ter mi nam por per der en tre uma
e du as ho ras por dia, em al guns ca sos
até mais.

Pen so que se ti vés se mos um trân si- 
to mais or ga ni za do, com me lhor pla- 
ne ja men to e pen sa do de for ma con- 
tex tu a li za da e es tru tu ran te, con se gui- 
ría mos me lhor mo bi li da de ur ba na.
Is so re sul ta ria em ga nho de tem po, de
qua li da de de vi da e de qua li da de no
tra ba lho.

Ci to co mo exem plo uma pes soa
que pre ci sa se des lo car, de ôni bus, da
Ci da de Ope rá ria até o Re nas cen ça,
pa ra en trar às 08h no ser vi ço. Em re- 
gra, ela che ga ao seu des ti no por vol ta
das 07h50 ou mes mo pon tu al men te
às 08h.

Fa zen do uma aná li se re gres sa, du- 
ran te seu des lo ca men to, pe la Ave ni da
Jerô ni mo de Al bu quer que, ela en con- 
tra di ver sos pon tos de es tran gu la- 
men to, en gar ra fa men tos, si nais, fai- 
xas de pe des tres. To dos os obs tá cu los
que con tri bu em pa ra que o trân si to
não flua.

Re tor na um pou co mais, al guns
mi nu tos nas “in te gra ções”, aguar dan- 
do o so be e des ce de pes so as com des- 
ti nos mil a cru za rem a ci da de. Um
pou co an tes dis so, lá es tá o in di ví duo
na pa ra da, mi nu tos a fio aguar dan do
o ôni bus. Até se che gar ao des per tar
des se ci da dão, que pre ci sa acor dar às
05h30, or ga ni zar seu ca fé e ten tar pe- 
gar o ôni bus das 6h30 pa ra en ca rar a
du ra jor na da.

To da es sa ro ti na diá ria pa ra che gar
ao seu tra ba lho às 08h da ma nhã e re- 
tor nar pa ra ca sa sa be-se lá que ho ras,
pois, du ran te a vol ta o qua dro se in- 
ver te. Ao sair de ca sa, dei xa os fi lhos
dor min do, quan do re gres sa, já es tão
na ca ma.

Fiz es sa re fle xão ao me de pa rar
com a gran de quan ti da de de dis po si- 
ti vos co lo ca dos ex clu si va men te pa ra
tra ves si as de pe des tres, se má fo ros e
fai xas. São mui tos e em lu ga res que
ou tros dis po si ti vos ser vi ri am bem à
po pu la ção, e com mais se gu ran ça, a
exem plo das pas sa re las.

So men te nes se tra je to hi po té ti co
aven ta do aci ma, exis tem de ze nas
des ses dis po si ti vos se ma fó ri cos e fai- 
xas on de uma pas sa re la re sol ve ria.
Um se má fo ro ou fai xa, em al guns ca- 
sos, po de tra var o trân si to ge ran do

por quilô me tros. É o cha ma do gar ga-
lo, que afu ni la e tra va to do o flu xo.

Ci to, no re fe ri do tra je to, al guns
pon tos da Ave ni da Gua ja já ras, as sim
co mo os da re gião da Cohab, do An ge-
lim, do Be qui mão, do Vi nhais, do
Coha fu ma, do Re nas cen ça. Sem em- 
pe ci lhos, o trân si to cer ta men te flui ria
me lhor.

Não se tra ta aqui de pri o ri zar os
mo to res em de tri men to das pes so as,
pe lo con trá rio. O pla ne ja men to de
trân si to se faz pa ra as pes so as, pos to
que to das elas são im pac ta das pe los
seus efei tos, po si ti va ou ne ga ti va men- 
te.

Ain da to man do co mo ba se o exem- 
plo da do, con si de ran do que em ca da
um dos pon tos ci ta dos ti vés se mos
pas sa re la, o veí cu los pa ra ri am bem
me nos e o des lo ca men to se da ria com
me lhor flui dez, re sul tan do em re du-
ção do tem po que se per de no trân si- 
to.

Aque le ci da dão das 05h30 per de ria
me nos tem po em seu tra je to pa ra o
ser vi ço, o que o pos si bi li ta ria dor mir
um pou co mais e che gar mais ce do
em ca sa. Al go co mo 30, 40 mi nu tos na
ida e o mes mo tem po na vol ta. Jan tar
com a fa mí lia, con ver sar com os fi- 
lhos, as sis tir a um fil me com a es po sa.
Qua li da de de vi da.

O mes mo ci da dão, ao che gar ao seu
des ti no, di ga mos, no Bair ro Re nas- 
cen ça, so men te te ria que gas tar 2 mi- 
nu tos pa ra atra ves sar uma pas sa re la.
Eco no mi za-se cer ca de 30 mi nu tos e
gas tar ape nas 2 pa ra atra ves sar
uma pas sa re la, com to da se gu ran ça
na tra ves sia, pa re ce ser uma boa tro- 
ca.

Re cen te men te, tra fe gan do pe la
Ave ni da Da ni el de La Tou che, re pa rei
no ser vi ço pa ra ins ta la ção de mais
dois se má fo ros. Em um es pa ço de cer- 
ca de 2 Km, tal vez me nos, pas sa rá a
exis tir, exa tos no ve se má fo ros, além
de al gu mas fai xas de pe des tres. Pa ra
com ple tar, não ve mos sin cro nis mo
nos dis po si ti vos.

Fa lo co mo ci da dão ur ba no, ra zão
pe la qual pos so es tar equi vo ca do em
mi nha aná li se, na tu ral. Nem que ro
aqui pre gar a abo li ção das fai xas e se-
má fo ros. Ape nas tra go pa ra a re fle xão
o de ba te, uma vez que o pro gres so pe-
de pas sa gem, a ci da de pre ci sa de mo- 
bi li da de e os ci da dãos de qua li da de

LUIZ EDU AR DO NE VES DOS SAN TOS/FER NAN DO EU RI CO
LO PES AR RU DA FI LHO
Geó gra fo e pro fes sor da UF MA/De fen sor Pú bli co do Es ta do-
MA

PAI SA GEM DA FO ME
E DE GRA DA ÇÃO
HU MA NA

 Co mo é sa bi do, o Bra sil é um dos paí ses mais de si- 
guais do pla ne ta, a con cen tra ção de ri que za e ren da tem
au men ta do bas tan te, mes mo em um ce ná rio pan dê mi- 
co, en quan to a si tu a ção de po bre za e ex tre ma po bre za
são oni pre sen tes e não pa ram de se ex pan dir no ter ri tó- 
rio do país. Se gun do da dos do IB GE, 52 mi lhões de bra- 
si lei ros se en con tram nes ta si tu a ção, são ho mens e mu- 
lhe res de sem pre ga das ou su bem pre ga das, so bre vi ven- 
do em lu ga res in sa lu bres e ha bi ta ções pre cá ri as, sem
aces so à ser vi ços bá si cos de Saú de e Edu ca ção, sem As- 
sis tên cia So ci al, in vi si bi li za dos pe lo Es ta do e pe la so ci e- 
da de e em si tu a ção de gra ve in se gu ran ça ali men tar, um
ver da dei ro “mu seu da ex plo ra ção hu ma na”, co mo bem
de fi niu Mi ke Da vis em seu Pla ne ta Fa ve la. Tal con tin- 
gen te po pu la ci o nal é com pos to, em sua mai o ria, por
pes so as pre tas e par das (73%), um do lo ro so re tra to de
uma so ci e da de que ain da pos sui for tes mar cas da es cra- 
vi dão.

As sen za las mo der nas, pro du to da es po li a ção cau sa- 
da pe lo sis te ma de acu mu la ção, são re pre sen ta das pe las
fa ve las, gue tos e pa la fi tas. Es sa mas sa de des pos suí dos
tam bém se aglo me ra em tor no de li xões, “na imun dí cie
do pá tio, ca tan do co mi da en tre os de tri tos”, e com põem
uma pai sa gem re ple ta de uru bus, ra tos e ba ra tas, al go
co mum em di fe ren tes lu ga res do Bra sil, es pe ci al men te
em es ta dos co mo o Ma ra nhão, que ain da amar ga os pi o- 
res ín di ces so ci o e conô mi cos e am bi en tais en tre as 27
uni da des da fe de ra ção. As sim, é pos sí vel iden ti fi car mi- 
lha res de pes so as que so bre vi vem nos e dos li xões. Um
ver da dei ro con tin gen te de fa mé li cos nos mais va ri a dos
mu ni cí pi os ma ra nhen ses.

As vi o la ções aos Di rei tos Hu ma nos são gra vís si mas. É
es can da lo so e re vol tan te, ain da ho je, a ma nu ten ção de
áre as des ti na das ao acú mu lo de li xo a céu aber to no Bra- 
sil e no Ma ra nhão. Lem bran do que em 2010 foi pro mul- 
ga da a lei 12.305, que ins ti tuiu a Po lí ti ca Na ci o nal de Re- 
sí du os Só li dos. En tre seus ob je ti vos ha via a pre vi são de
es ti mu lar a re du ção e a reu ti li za ção de re sí du os, bem
co mo ba nir os li xões no Bra sil até 2014, al go que a imen- 
sa mai o ria dos mu ni cí pi os bra si lei ros não cum priu, por
ab so lu ta au sên cia de res pon sa bi li da de so ci al e von ta de
po lí ti ca de pre fei tos, ve re a do res, de pu ta dos e go ver na- 
do res, que ale gam di fi cul da des de alo ca ção de re cur sos
fi nan cei ros.

O fa to é que nos úl ti mos anos o Bra sil au men tou mui- 
to sua ge ra ção de li xo, pas san do de 66,7 mi lhões de to- 
ne la das em 2010 pa ra qua se 80 mi lhões de to ne la das em
2019, se gun do da dos do Pa no ra ma dos Re sí du os Só li dos
no Bra sil 2020. Mu ni cí pi os co mo Pi nhei ro, o mai or da
bai xa da ma ra nhen se, em vir tu de da apro va ção do No vo
Mar co do Sa ne a men to Bá si co (Lei nº 14.026/2020), têm
até o fim de 2023 pa ra ex tin guir seu li xão e mu ni cí pi os
com me nos de 50 mil ha bi tan tes pos su em até de zem bro
de 2024 pa ra de sa ti var es sas aber ra ções.

O co nhe ci do “ca ta dor de li xo” faz par te de um ci clo
econô mi co per ver so. Es se tra ba lha dor in vi sí vel vai em
bus ca de alu mí nio, fer ro e co bre, além de sa co las plás ti- 
cas e gar ra fas pet, os quais são co mer ci a li za dos pa ra os
do nos de de pó si tos, ten do co mo des ti no fi nal a in dús- 
tria da re ci cla gem, ou se ja, a pro cu ra é por ma te ri ais que
po dem ser re ci cla dos e reu ti li za dos.

Exis tem dois ti pos de ca ta do res, o das ru as e o do li- 
xão. Aque les que ca tam no li xão não usam qual quer ti po
de cal ça do pa ra pro te ção. São inú me ros re la tos de quei- 
ma du ras por cin zas e faís cas por que atei am fo go pa ra fi- 
car vi sí vel o fer ro, co bre e alu mí nio. Em Pi nhei ro, a ca ta- 
ção dos ma te ri ais re ci clá veis é re a li za da nas ru as, na fei- 
ra, pró xi mo ao mer ca do e on de há in ten sa pro du ção de
re sí du os.

No li xão da Pi çar rei ra em Pi nhei ro, ho mens, mu lhe- 
res, ido sos e cri an ças, ar ris cam a vi da sem qual quer
equi pa men to de se gu ran ça, os aci den tes de tra ba lho
são fre quen tes. Pa ra evi tar quei ma du ras do sol, usam
ca mi sas de man ga com pri da du ran te o dia e mui tos tra- 
ba lham à noi te, pa ra evi tar in so la ção. O tra ba lho co me- 
ça ce do, é ex te nu an te, mas se o ca ta dor con se gue reu nir
ma te ri al su fi ci en te, não ne ces si ta tra ba lhar mui to o res- 
tan te do dia.

A de fen so ria pú bli ca em Pi nhei ro vi si tou o li xão e lá
pre sen ci ou si tu a ções cho can tes. Cri an ças dis pu tam res- 
tos de co mi da com uru bus e ca chor ros. O ca ta dor não
mi ra ape nas os pro du tos, pois ma tar a fo me é mais ur- 
gen te, por is so, fre quen te men te, não es pe ram de ime di- 
a to a ven da pa ra os de pó si tos.

O pon to de mai or flu xo é quan do um ca mi nhão de
uma gran de re de de su per mer ca dos da ci da de vai des- 
pe jar seu li xo, por vol ta das 13h30min. To dos cor rem pa- 
ra dis pu tar os re jei tos, in cluin do to da sor te de in di ví du- 
os: cri an ças, ido sos e mu lhe res grá vi das, por exem plo. A
par tir dis so, a de fen so ria en cam pou a lu ta pa ra a cri a ção
de uma as so ci a ção de ca ta do res, ten do em vis ta a fal ta
de equi pa men tos, de con di ções de tra ba lho, de co nhe- 
ci men tos pa ra exe cu tar a co le ta, a se le ção de ma te ri ais e
de apoio fi nan cei ro pa ra a in fra es tru tu ra.

Em au di ên cia pú bli ca pro mo vi da pe la de fen so ria foi
cons ti tuí da uma as so ci a ção de ca ta do res e o po der pú- 
bli co mu ni ci pal, de ime di a to, ins ti tuiu uma ren da mí ni- 
ma men sal e o for ne ci men to de ces tas bá si cas pa ra ca da
ca ta dor. Gra ças ao tra ba lho da de fen so ria, que tam bém
tem mos tra do e de nun ci a do tal si tu a ção a se to res im- 
por tan tes da mí dia, cer ca de 300 pes so as em si tu a ção de
ex tre ma vul ne ra bi li da de so ci al es tão sen do be ne fi ci a- 
das, is to quer di zer que es te gru po dei xou de ser in vi sí vel
pa ra a so ci e da de e a lu ta pa ra que te nham con di ções
mais dig nas de vi da es tá lon ge de ter mi nar.

São Luís, sábado e domingo, 20 e 21 de novembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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EU GES LI MA
Pre si den te do IHGM

IHGM, 96 ANOS DE HISTÓRIA

Ho je, 20 de no vem bro

de 2021, o Ins ti tu to

His tó ri co e Ge o grá fi co

do Ma ra nhão, es tá

com ple tan do no ven ta e

seis anos de fun da ção. 

O IHGM, co mo é co nhe ci do pe la
sua si gla, é uma so ci e da de, for ma da
por 60 ca dei ras, ca da uma pa tro ne a da
por uma per so na li da de ilus tre do es- 
tu do da his tó ria, ge o gra fia e ar que o lo- 
gia do Ma ra nhão. Tu do co me çou,
quan do por ini ci a ti va de Antô nio Lo- 
pes, foi reu ni do um gru po de on ze ho- 
mens de boa von ta de na li vra ria de
Wil son So a res e foi fun da do o en tão
Ins ti tu to de His tó ria e Ge o gra fia do
Ma ra nhão, que de pois pas sa ria a cha- 
mar-se Ins ti tu to His tó ri co e Ge o grá fi- 
co do Ma ra nhão. Era a ter cei ra ten ta- 
ti va de se fun dar um Ins ti tu to His tó ri- 
co no Ma ra nhão. Em 1864, ain da no
Im pé rio, hou ve uma fun da ção que
não pros pe rou e em 1918, no va men te,
ou tra fun da ção que te ve vi da cur ta.

O ob je ti vo era cri ar uma so ci e da de
ci en tí fi ca que co or de nas se os es tu dos
e pes qui sas nas áre as de his tó ria, ge o- 
gra fia, et no gra fia, et no lo gia e ar que o- 
lo gia do Ma ra nhão. O IHGM é con si- 
de ra do a pri mei ra ins ti tui ção ci en ti fi- 
ca do Es ta do do Ma ra nhão.

A ideia de se fun dar um Ins ti tu to
His tó ri co no Ma ra nhão nes sas pri- 
mei ras dé ca das do sé cu lo XX, sur giu
co mo for ma de ho me na ge ar o cen te- 

ná rio de nas ci men to do Im pe ra dor D.
Pe dro II (1925), por is so, a da ta es co- 
lhi da pa ra re a li za ção da pri mei ra ses- 
são cí vi ca des sa no va so ci e da de – Re a- 
li za da no Sa lão No bre da Câ ma ra Mu- 
ni ci pal de São Luís – foi o 2 de de zem- 
bro, da ta de nas ci men to do Im pe ra- 
dor.

As sim re gis tra o jor nal “O Com ba- 
te” so bre a ses são de ins ta la ção do
IHGM na Câ ma ra Mu ni ci pal de São
Luís no dia 1 de de zem bro de 1925: A
pri mei ra ses são cí vi ca do Ins ti tu to de
His tó ria e Ge o graphia do Ma ra nhão,
co me mo ra ti va da sua ins ta la ção e de- 
di ca da tam bém a da ta que re cor da o
nas ci men to de D. Pe dro II, te rá lu gar
ama nhã, às 10 ho ras, com má xi ma so- 
le ni da de na sa la de ses sões da Câ ma ra
Mu ni ci pal. Com pa re ce rão a so le ni da- 
de to das as au to ri da des fe de ra es, es- 
ta du a es e mu ni ci pa es. À por ta da Câ- 
ma ra to ca rão as ban das mu si ca es. O
in gres so se rá per mi ti do às fa mí li as e
ca va lhei ros, es tu dan tes, au xi li a res do
co mér cio. O cor po co mer ci al e côn su- 
les fo ram con vi da dos por in ter mé dio
da pres ti gi o sa As so ci a ção Co mer ci al.
Se rão

ex pos tos re tra tos de D. Pe dro II, D.
João VI e D. Pe dro I, sen do o de D. Pe- 
dro II de vi do ao pin cel do dis tin to
pin tor snr. Pau la Bar ros (Jor nal O
Com ba te, 1 de. Dez. de 1925).

Os fun da do res fo ram on ze in te lec- 
tu ais, dos mais re no ma dos, es tu di o- 
sos da his tó ria e ge o gra fia do Ma ra- 
nhão com es tu dos e tra ba lhos pu bli- 
ca dos, eram pro fes so res, his to ri a do- 
res, geó gra fos, jor na lis tas, mé di cos,
ju ris tas, en ge nhei ros, clé ri gos, mas
prin ci pal men te, pes qui sa do res e ho- 
mens de le tras. En tre eles es ta vam:
Antô nio Lo pes da Cu nha, Jus to Jan sen
Fer rei ra, Jo sé Ri bei ro do Ama ral, Do- 
min gos de Cas tro Per di gão, Wil son da
Sil va So a res, Be ne di to de Bar ros e Vas- 
con cel los, Pe. Ari as Cruz, Pe. Jo sé Fer- 

rei ra Go mes, Jo sé Pe dro Ri bei ro e Jo sé
Edu ar do de Abran ches Mou ra. O pri-
mei ro pre si den te foi o Dr. Jus to Jan sen
Fer rei ra, mé di co, pro fes sor e geó gra- 
fo, au tor de vá ri os tra ba lhos, prin ci- 
pal men te nas áre as de ge o gra fia e his- 
tó ria.

Ao lon go des ses 96 anos,

o Ins ti tu to His tó ri co e

Ge o grá fi co do

Ma ra nhão pu bli cou 47

re vis tas, pro mo veu

inú me ros en con tros,

se mi ná ri os, pa les tras,

sim pó si os, con tri buin do

as sim, pa ra o es tu do, a

pes qui sa e a di vul ga ção

do co nhe ci men to

his tó ri co, ge o grá fi co e

das áre as afins, além de

de fen der e ve lar o

pa trimô nio his tó ri co e

cul tu ral do es ta do do

Ma ra nhão. Pa ra béns ,

vi va o IHGM !

EDITORIAL

Cuidado com o “chip da beleza”

Im pul si o na dos pe las

re des so ci ais e por per fis

de fa mo sos que

so bre va lo ri zam a

ex po si ção do cor po

per fei to, mui ta gen te

bus ca uma so lu ção fá cil

pa ra ter uma pe le mais

bo ni ta, fir me,

ema gre cer e me lho rar o

de sem pe nho fí si co.

 Is so ex pli ca a mais re cen te fe bre do
“chip da be le za”, im plan te hor mo nal
que vem sen do uti li za do in de vi da- 
men te e que po de cau sar da nos ir re- 
ver sí veis à saú de.

O aler ta par tiu da So ci e da de Bra si- 
lei ra de En do cri no lo gia e Me ta bo lo gia
(Sbem Na ci o nal), que afir mou re cen- 
te men te, em no ta, que não re co men- 
da o uso de im plan tes de ges tri no na
pa ra tra ta men to te ra pêu ti co de en do- 
me tri o se e é con tra a apli ca ção pa ra
fins es té ti cos e de de sem pe nho fí si co.
O po si ci o na men to ofi ci al da en ti da de
so bre uso e abu so de im plan tes de
ges tri no na no Bra sil foi fei to em con- 
jun to com o De par ta men to de En do- 
cri no lo gia Fe mi ni na, An dro lo gia e
Trans ge ne ri da de.

De acor do com o do cu men to, o uso
de im plan tes hor mo nais, uti li zan do
es te roi des se xu ais e seus de ri va dos,
vem au men tan do de for ma avas sa la- 
do ra no Bra sil. Por se rem apre sen ta- 
ções cus to mi zá veis, exis te um re al ris- 
co de su per do sa gem e de sub do sa- 
gem.

Tam bém a Fe de ra ção Bra si lei ra das
As so ci a ções de Gi ne co lo gia e Obs te- 
trí cia (Fe bras go) já ti nha cri ti ca do o
uso co mo op ção te ra pêu ti ca no tra ta- 

men to de sin to mas da mens tru a ção,
me no pau sa, do en ças de pen den tes do
es tro gê nio (os hormô ni os fe mi ni nos)
ou con tra cep ção. Em no ta, a Fe bras go
di vul gou que não exis tem da dos su fi- 
ci en tes que va li dem a se gu ran ça do
uso do dis po si ti vo, es pe ci al men te de
lon go pra zo.

A ges tri no na co me çou a ser es tu da- 
da no fi nal dos anos 1970 pa ra tra ta- 
men to da en do me tri o se por via oral e,
no Bra sil, ob te ve re gis tro na An vi sa
em 1996. Mas, con for me a Sbem, não
exis tem es tu dos de se gu ran ça e efi cá- 
cia da ges tri no na pa ra tra ta men to de
en do me tri o se por uso pa ren te ral,
par ti cu lar men te, por meio de im plan- 
tes.

Co mo não há pro du ção de ges tri- 
no na oral no Bra sil, os im plan tes hor- 
mo nais são co mer ci a li za dos de for ma
ma ni pu la da, iso la da ou as so ci a da a
ou tros hormô ni os. Di an te dis so, a
gran de ques tão é: qual a do sa gem e o
que es tá sen do co lo ca do den tro dos
im plan tes? Nin guém sa be ao cer to.

A ges tri no na tam bém é um hormô- 
nio com ações ana bo li zan tes e cons ta
na lis ta de subs tân ci as proi bi das no
es por te da World An ti-Do ping Agency
(WA DA). O uso do im plan te hor mo nal
ga nhou es pa ço no mer ca do e vi rou o
“que ri di nho das mu lhe res” que bus- 
cam, de for ma fá cil e equi vo ca da, o
au men to da mas sa mus cu lar, da li bi- 
do e me lho ra da per for man ce fí si ca e
es té ti ca.

Mas há efei tos co la te rais sé ri os do
im plan te de ges tri no na re la ta dos em
con sul tó ri os mé di cos, en tre eles in- 
cha ço, al te ra ção do cli tó ris, mu dan ça
da voz, au men to de ac ne e de ole o si- 
da de na pe le, en tre ou tros. A Sbem
aler ta pa ra o au men to de re la tos de
efei tos ad ver sos as so ci a dos ao uso de
im plan tes de ges tri no na e ou tros
hormô ni os an dro gê ni cos em mu lhe- 
res, com ris co até de com pli ca ções
car di o vas cu la res e mor te.

Va le des ta car que os im plan tes hor- 
mo nais tra zem be ne fí ci os quan do
bem ad mi nis tra dos em pa ci en tes que
ne ces si tam e acom pa nha dos por mé- 
di cos en do cri no lo gis tas ou gi ne co lo- 

gis tas du ran te o tra ta men to. Mas, de
no vo, a uti li za ção de qual quer hormô- 
nio com fi na li da de es té ti ca não é re- 
co nhe cid, e a in di ca ção de hormô ni os
pa ra pes so as que não apre sen tam de- 
fi ci ên ci as hor mo nais é con train di ca- 
da e po de tra zer sé ri os da nos à saú de.

Di an te des ses ris cos, é pre ci so que
ha ja mai or fis ca li za ção da co mer ci a li-
za ção da ges tri no na pe la An vi sa, pa ra
coi bir o uso abu si vo que vem sen do
ob ser va do no Bra sil, bem co mo uma
cam pa nha de cons ci en ti za ção so bre
os ris cos do uso des se ti po de im plan- 
te.

É im por tan te que as

mu lhe res con ver sem

com seus mé di cos, se

mu ni ci em de

in for ma ções so bre

ou tros ti pos de

tra ta men tos com

hormô nio pa ra fins

te ra pêu ti cos e não se

ren dam ao can to da

se reia de fa mo sas e

in flu en ci a do ras em

re des so ci ais so bre a

fa ci li da de de ga nhos

es té ti cos com a

ges tri no na. Os ris cos

pa ra a saú de são

gran des, e o aler ta já foi

da do.

WAG NER BA LE RA  
Pro fes sor ti tu lar de Di rei to Pre vi den ciá rio e de Di rei tos Hu -
ma nos na Fa cul da de de Di rei to da Pon ti fí cia Uni ver si da de
Ca tó li ca de São Pau lo (PUC-SP), li vre-do cen te em Di rei tos
Hu ma nos, dou tor em Di rei to das Re la ções So ci ais, au tor de
mais de 30 li vros na área de Di rei to Pre vi den ciá rio e de
mais de 20 li vros da área de Di rei tos Hu ma nos e só cio fun -
da dor e ti tu lar do es cri tó rio Ba le ra, Ber bel & Mit ne Ad vo ga -
dos.

A qui lo mé tri ca fi la
de es pe ra dos
be ne fí ci os
pre vi den ciá ri os e
as sis ten ci ais

Com o pom po so no me de Pro gra ma de Ges tão do
Aten di men to Pre sen ci al (PGAP), o INSS in ten ta, sem su- 
ces so, pôr fim às  fi las de es pe ra dos be ne fí ci os.

Tu do po de não pas sar de ou tra ma no bra di ver si o nis- 
ta.

Con so an te os da dos ofi ci ais, há al go co mo 1,8 mi- 
lhões de se gu ra dos que es pe ram o de fe ri men to dos be- 
ne fí ci os bá si cos – apo sen ta do ria, pen são por mor te e
au xí lio por in ca pa ci da de (o an ti go au xí lio-do en ça). E o
que se as si na la co mo mais gra ve, por atin gir di re ta men- 
te os mais po bres, são mais de 600.000 pes so as ido sas ou
com de fi ci ên cia que aguar dam o re sul ta do do pe di do de
Be ne fí cio de Pres ta ção Con ti nu a da (BPC).

No tem bem! Não foi er ro de di gi ta ção. Qua se dois mi- 
lhões e meio de pes so as es tão sem res pos ta ao plei to de
pres ta ções de na tu re za ali men tar!

Tal vez por ser des con fi a do,  sem pre pen sei que is so é
al go pro po si ta do. Ca da be ne fí cio que dei xa de ser pa go é
par te in te gran te de cer to jo go pro te la tó rio que faz so- 
brar mais e mais di nhei ro em cai xa. E co mo sem- 
pre bran dem o sur ra do te ma do dé fi cit da pre vi dên cia
so ci al, os ges to res se sen tem tran qui los. Pa re cem acre- 
di tar que de ne gan do, pe la omis são, di rei tos sub je ti vos,
dei xam de agra var a dra má ti ca si tu a ção fi nan cei ra do
sis te ma.

É ex tre ma men te es tra nho que nun ca nin guém te nha
pen sa do em cha mar à res pon sa bi li da de aque les que di- 
ri gem a ins ti tui ção. Ha ve rá, de cer to, des cul pas des pi das
de ne nhum va lor, mas nin guém te rá co mo con tor nar o
prin cí pio cons ti tu ci o nal da efi ci ên cia dos ser vi ços pú- 
bli cos.

In ten te mos al gu ma ex pli ca ção.
O te ma não é no vo. Cer ta fei ta, há qua se vin te anos, 

uma emis so ra de te le vi são me con vo cou pa ra, um pou- 
co an tes das seis da ma nhã de um dia de se ma na qual- 
quer, com pa re cer às por tas da agên cia da pre vi dên cia
so ci al num bair ro da zo na oes te de São Pau lo. É que lá,
co mo em qua se to das as par tes, a dis tri bui ção de se nhas
se tor na ra um ren tá vel ser vi ço. Al guém que foi en tre vis- 
ta do nos con tou que che ga va às oi to da noi te do dia an- 
te ri or, dor mia no lo cal, ao re len to, e de ma nhã ob ti nha a
se nha que re pas sa va a al guém por cer ta quan tia.

A pri mei ra ex pli ca ção, que vem des de en tão, é o no tó- 
rio su ca te a men to da má qui na ad mi nis tra ti va,  agra va da
com o des li ga men to por apo sen ta do ria ou mor te dos
ser vi do res. Ade mais, a es tru tu ra fí si ca, e mes mo os equi- 
pa men tos, sem pre e sem pre se mos tram aquém dos
avan ços tec no ló gi cos que bem po de ri am re sol ver es se
pro ble ma de pes so al  me di an te pro ce di men tos au to- 
ma ti za dos de con ces são das pres ta ções.

Con vém lem brar que quem res pon dia pe las des pe sas
ad mi nis tra ti vas e da má qui na es tru tu ral era a União. O
di nhei ro da pre vi dên cia so ci al não de ve ria pa gar es sa
con ta. Mas, ho je em dia, até es se cus teio é ra te a do en tre
to dos os con tri buin tes.

Ima gi ne, por ins tan tes, a di men são es pa ci al des sa
mo nu men tal fi la, con si de ra da a dis tân cia re gu la men tar
de um me tro en tre uma pes soa e ou tra! Se rá que, se en fi- 
lei ra dos em da do mo men to e, co mo na ca mi nha da do
po vo he breu ru mo à ter ra pro me ti da, fos sem re ce bi dos
pe lo To do Po de ro so, o que es te di ria ao Moi sés de plan- 
tão? “Eu ou vi os cla mo res do meu po vo e des ci pa ra li- 
ber tá-lo.” (Ex. III, 7).

Se ja o por ta-voz des ses que não têm voz. E re cla me
por eles ao Moi sés de plan tão.

São Luís, sábado e domingo, 20 e 21 de novembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Resolução CONAMA nº 274/200 de 29 de novembro de 2000. Art. 2º As águas doces, salobras e salinas 

destinadas à balneabilidade (recreação de contato primário) terão sua condição avaliada nas categorias 

própria e imprópria. Atenção: A ocorrência de chuvas influencia negativamente na qualidade das águas 

das praias, considerando que ocorre maior carreamento de matéria orgânica oriunda da lavagem das 

vias públicas para os rios e, consequentemente, para os mares. Portanto, na ocorrência de chuvas, 

recomenda-se evitar a recreação nas 24h que as sucederem. O monitoramento foi realizado no período 

de 18/10/2021 a 17/11/2021, integrando a série de acompanhamento semanal das condições de 

balneabilidade das praias da Ilha do Maranhão.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA

Av. do Holandeses, N° 04, Qd. 06, Ed. Manhattan, Calhau - São Luís/MA - CEP 65.071-38.

Endereço Eletrônico: ouvidoria@sema.ma.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA CONDIÇÃO
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P05

P06
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P08
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P11
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P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22 02º27’00.4”S
44º09’47.20”O

02º30’01.08”S
44º19’11.3”O

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O

02º29’12.50”S
44º17’05.60”O

02º29’11.40”S
44º16’32.20”O

02º28’59.90”S
44º16’01.90”O

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O

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

44º13’33.60”O

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O

02º28’13.40”S
44º12’41.80”O

02º28’05.20”S
44º12’22.70”O

02º27’50.80”S
44º11’55.0”O
02º27’47.90”S
44º11’29.0”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’22.70”S
44º10’22.20”O

Praia Ponta do
Farol - São Luís

Praia de
São Marcos

São Luís

Praia da
Ponta d’Areia

São Luís

Praia do
Calhau

São Luís

Praia do
Olho d’Água

São Luís

Praia do Meio
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Raposa

Praia do Mangue
Seco - Raposa

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

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

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

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

Em frente ao Farol e
Forte de São Marcos

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

Em frente ao Posto Guarda
Vidas - Bombeiros

Em frente ao prédio
verde com o heliporto

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

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

CAEMA e Círculo Militar

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

Em frente à descida da Avenida
Copacabana e Pousada Suíça

Em frente à descida da rua
São Geraldo

À direita da Elevatória Iemanjá II

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

Próximo ao Kacthus Bar e
Restaurante

Próximo ao Bar e
Restaurante Capiau 2

Em frente à rampa principal
de acesso a praia

Em frente ao Bar da Atalaia 

Em frente ao Bar e
Restaurante Rainha

Em frente ao Las Vegas Bar
e Restaurante 

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

BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE SÃO LUÍS

DATA DA
ÚLTIMA
COLETA

17/11/2021

EDITAL DE PUNIÇÃO
CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL 

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Maranhão, no uso das suas 
atribuições conferidas pela Lei nº 3.268/57, regulamentada pelo Decreto nº 
44.045/58, consoante o acórdão de 09/09/2021, exarado nos autos do Processo 
Ético Profissional nº 10.389-289/12, do Conselho Regional de Medicina do Estado 
de São Paulo – CREMESP vem tornar pública a pena de CENSURA PÚBLICA 
EM PUBLICAÇÃO OFICIAL, prevista na alínea “c” do artigo 22 da mencionada 
Lei, por infração ao artigo 29 e 44  do Código de Ética Médica (Resolução CFM 
nº 1.246/1988) cujos fatos também estão previstos nos artigos 1 e 21 do Código 
de Eética Medica (resoluções CFM nº 1.931/2009 e 2.217) ao médico, DR.. 
ROGERIO MATA PADOVAN, inscrito no CRM//SP Nº. 104.587 e no CRM/
MA nº 5388..

São Luís – MA, 19 de novembro  de 2021.

Abdon José Murad Neto
Presidente CRM/MA

GRANORTE S.A.

CNPJ 06.049.258/0001-69
NIRE 201300005927

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Edital de Convocação

Ficam os senhores acionistas convocados para comparecerem nas Assembleias Gerais Ordinária 
e Extraordinária, a serem realizadas às 17:00 horas do dia 30 de novembro de 2021, em segunda 
convocação, no escritório social situado na Av. Colares Moreira, n.º 07, Centro Empresarial Vinicius 
de Moraes, Salas 1106/1107, Renascença, São Luís – MA, CEP 65071-322, a fim de delibera-
rem sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (1) Tomar as contas dos 
Administradores; deliberar sobre as demonstrações financeiras da sociedade, relativas aos exer-
cícios sociais findos em 31.12.2018; 31.12.2019 e 31.12.2020; (2) Deliberar sobre a destinação do 
resultado do exercício e a distribuição de dividendos; (3) Eleger os Membros do Conselho Fiscal; 
Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) Autorizar contratação de financiamento bancário para 
aquisição de equipamentos; (2) Autorizar a Diretoria a alienar bens móveis e imóveis da empresa; 
(3) Abertura de filial; (4) Fixar a verba de remuneração da Diretoria e dos membros do Conselho 
Fiscal.

Informações Gerais:

1. Documentos à Disposição dos Acionistas: Nos termos da legislação aplicável, as cópias dos 
documentos referentes às matérias da ordem do dia se encontram à disposição dos Acionistas na 
sede social da Companhia.

2. Participação nas Assembleias Gerais: Os Acionistas deverão comparecer às Assembleias 
Gerais munidos dos seguintes documentos: (a) documento de identidade, (b) instrumentos de man-
dato para representação do Acionista por procurador e/ou documento que prove a legitimidade de 
representação.

São Luís – MA, 20 de novembro de 2021.

José Carlos dos Santos Salgueiro
Diretor-Presidente

PONTA   D’AREIA  HOLDING  DE  PARTICIPAÇÕES  S.A.
CNPJ 09.489.914/0001-32
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas: Em cumprimento ao que determinada a legislação comercial e societária, bem como ao que determina o estatuto da Sociedade, submetemos à apreciação de V. Sas. As Demonstrações Contábeis acompanhadas 

das respectivas Notas Explicativas referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2017 a 2020. A Administração

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 2020
(Em milhares de reais)

   Nota
A T I V O  explicativa  2020  2019  2018  2017
Circulante         
Caixa e equivalentes de caixa  3  1  1  1  1
Banco    -  -  -  33
     1  1  1  34
Não circulante
Créditos c/ Terceiros  4  64.429  64.429  64.429  57.939
     64.429  64.429  64.429  57.939
Total do ativo    64.430  64.430  64.430  57.973
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante
Empréstimos de terceiros    887  887  887  7.509
Outras contas a pagar    -  -  -  483
     887  887  887  7.992
Patrimônio líquido
Capital social  5  6.188  6.188  6.188  6.188
Ações em tesouraria    15  15  15  15
Reservas de lucros    57.340  57.340  57.340  43.778
     63.543  63.543  63.543  49.981
Total do passivo e do patrimônio líquido    64.430  64.430  64.430  57.973 

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 2020
(Em milhares de reais)

   Nota
   explicativa  2020  2019  2018  2017
Despesas financeiras    -  -  (33)  (2)
Resultado financeiro, líquido    -  -  (33)  (2)
Resultado antes dos impostos sobre renda    -  -  (33)  (2)
Imposto de renda e contribuição social correntes    -  -  -  

Resultado do exercício    -  -  (33)  (2)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 2020 (Em milhares de reais)

   2020  2019  2018  2017
Resultado do exercício  -  -  (33)  (2)
Outros resultados abrangentes  -  -  -  -

Resultado abrangente total do exercício  -  -  (33)  (2)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 2020 (Em milhares de reais)

   Capital  Ações em  Reservas  Patrimônio
   social  Tesouraria  de Lucros  Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2016  6.188  15  43.959  50.162
Prejuízo do exercício      (2)  (2)
Ajuste de exercícios anteriores      (179)  (179)
Saldos em 31 de dezembro de 2017  6.188  15  43.778  49.981
Prejuízo do exercício  -  -  (33)  (33)
Ajuste de exercícios anteriores    -  13.595  13.595
Saldos em 31 de dezembro de 2018  6.188  15  57.340  63.543
Ajuste de exercício anteriores  -  -  -  -
Saldos em 31 de dezembro de 2019  6.188  15  57.340  63.543
Ajuste de exercício anteriores  -  -  -  -
Saldos em 31 de dezembro de 2020  6.188  15  57.340  63.543

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 2020 (Em milhares de reais)

   2020  2019  2018  2017
Resultado do exercício  -  -  (33)  (2)
Caixa líquido das atividades operacionais  -  -  (33)  (2)
Caixa no início do período  1  1  34  36
Caixa no final do período  1  1  1  34
Aumento líquido/(redução) de caixa  -  -  (33)  (2)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 2020

1. Contexto operacional: A Ponta D’ Areia Holding de Participações S/A. é uma sociedade anônima de capital fechado. 

A Companhia tem por objetivos sociais: a) participação societária em outras empresas e ou sociedades quer seja como 

acionista ou quotista das mesmas.

Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis: 2.1. Apresentação das demonstra-
ções contábeis: As demonstrações contábeis para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 a 2020 foram 
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreenderam as normas da Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) com observância da Lei das Sociedades Anônimas e Normas Brasileiras de Contabilidade. 2.2. Principais práticas 
contábeis: As principais práticas contábeis adotadas pela entidade estão descritas a seguir: 2.2.1. Apuração do resul-
tado: O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício. 2.2.2. 
Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes): Os ativos circulantes e não circulantes são apresentados ao 

valor de custo ou  realização, incluindo quando aplicável, as variações monetárias e rendimentos correspondentes. Os 
passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos  ou calculáveis, acrescidos, quando 

aplicável, dos respectivos encargos e das variações monetárias incorridas. Não há ajustes relevantes a serem registrados 

nos ativos e passivos para trazer sua mensuração a valor presente de realização. 2.2.3. Empréstimos e financiamentos: 
São registrados pelo valor do principal, acrescidos dos encargos financeiros estabelecidos    em cláusulas contratuais até 
a data do balanço. 2.2.4. Tributos e contribuições a recolher: Foram calculados com base nas alíquotas corresponden-

tes e provisionados de acordo com a competência dos fatos geradores de cada tributo e contribuição, cujos pagamentos 
foram efetuados nas datas pré-estabelecidas pela legislação vigente.

3. Caixa e equivalentes de caixa  31/12/2020  31/12/2019  31/12/2018  31/12/2017
Caixa  1  1  1  1
Banco  -  -  -  33
   1  1  1  34 
4. Crédito com Terceiros  31/12/2020  31/12/2019  31/12/2018  31/12/2017
EIT Empresa Industrial    64.399  64.399  57.939
Citema - Comp. Ind. Tec. Maranhão  64.399      
Tepasa Participações SA  30  30  30  0
   64.429  64.429  64.429  57.939
5. Patrimônio líquido: Capital: O Capital social da Companhia é representado por R$ 6.188 (seis milhões, cento e 
oitenta e oito mil) reais, correspondentes a 6.188 (seis milhões, cento e oitenta e oito mil) ações ordinárias de 2017 a 
2020, assim distribuídos aos acionistas:
     Quantidade de    
   Participação  ações ordinárias  31/12/2020  31/12/2019  31/12/2018  31/12/2017
Tepasa Participações SA  100%  6.188.208  6.188  6.188  6.188  6.188
Espolio Geraldo Cabral Rola 0,00%  6  -  -  -  -

     6.188.214  6.188  6.188  6.188  6.188
Marcus Pinto Rôla - Diretor - CPF: 135.425.083-49

Giovannia  Bruno de Sousa Vinhas - CONTADOR CRC - CE 019756/O-3 - CPF - 780.234.083-72.

LEILÃO DE BENS DO SENAC/MA
Dia 07/12/2021 às 10:00h

Lote 01- 04 lavatórios, 17 cadeiras de corte de cabelo, 13 carros auxiliares manicure e 
pedicure, 02 cadeiras cirandinhas Veneza. Lance inicial: R$ 1.100,00. Lote 02- 09 cadeiras 
giratórias, 24 mesas retangulares. Lance inicial: R$ 1.000,00. Lote 03- adega, armário 
hospitalar, 04 cadeiras fixas interlocutoras, 07 mesas refeitório, 04 cadeiras fixas napa 
cinza, 05 mesas retangulares, mesa retangular porta teclado. Lance inicial: R$ 1.000,00. 
Lote 04- 30 cadeiras fixas assento encosto amadeirado, 04 armários de aço vertical, 05 
estantes de aço, 07 gaveteiros, 05 escadas. Lance inicial: R$ 600,00. Lote 05- 40 poltronas 
auditório. Lance inicial: R$ 1.200,00. Lote 06- preparador de alimento, 08 aparelhos de 
ar condicionado, balança verificadora, extrator de suco. Lance inicial: R$ 1.000,00. Lote 
07- 06 aparelhos de ar condicionado, balcão checkout. Lance inicial: R$ 1.000,00. Lote 
08- 11 maquinas costura, 05 carrinhos auxiliares. Lance inicial: R$ 600,00. Lote 09- 16 
impressoras, 06 notebooks, scanner, 10 computadores. Lance inicial: R$ 1.200,00. 

Gustavo Martins Rocha
Leiloeiro Oficial do Estado do Maranhão

Telefone/WhatsApp: (98) 4141-2441
Site para lances: www.grleiloes.com

LEILÃO DO SENAC/MA
Dia 07/12/2021 às 10:00h

São oito lotes com materiais 
diversos: cadeiras, mesas, 
armários, escadas, aparelhos de 
ar condicionado, máquinas de 
costura, notebooks, computadores 
e muitos outros bens.

Gustavo Martins Rocha
Leiloeiro Oficial do Estado do 

Maranhão
Telefone/WhatsApp: 

(98) 4141-2441
Site para lances: www.grleiloes.com

 

AVISO DE ABERTURA
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 35/2021 – UFMA. 
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação  de empresa especializada 
na prestação de serviços contínuos sem dedicação exclusiva de mão  de obra para EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANU-
TENÇÃO, SUSTENTAÇÃO, SUPORTE,  CONSULTORIA E TREINAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO 
DA UFMA  (FÁBRICA DE SOFTWARE), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital  e seus 
anexos.
Dia: 01/12/2021   Horário: 10:00h - horário de Brasília
Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/
Valor Global: R$ 1.617.607,50
O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, 
no endereço https://www.gov.br/compras/pt-br/ Podendo, alternativamente, ser consultado no endereço eletrônico https://
portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/

São Luís, de 18 novembro de 2021
Atenciosamente,

JOSÉ CARLOS MARQUES AGUIAR JUNIOR
Pregoeiro Oficial

Nosso papel tá on,
tá impresso, todo dia

8888888
MILHÕES
DE ACESSOS
o imparcial.com.br

OImparcialMA oimparcialonline oimparcial Tv Imparcial98 99144-5645

EDITAL DE 1° E 2º PÚBLICO LEILÃO N° 002/2021
BATO INNOVA DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA, com sede na Rua Miquerinos, nº 01, Edifí-
cio Golden Tower, sala 414, Jd. Renascença, São Luís/MA, inscrita no CNPJ nº 15.259.284/0001-02, 
como Credor Fiduciário, promoverá a venda dos imóveis adiante descritos, no local supra mencio-
nado, nos termos da Lei 9.514/97 de 20 de novembro de 1997, art. 27, por intermédio do Leiloeiro 
Público Gustavo Martins Rocha, matrícula n° 017/06, mediante 1º Público Leilão a ser realizado 
em 29 de novembro de 2021 às 10horas, e o 2º Público Leilão a ser realizado em 14 de dezembro 
de 2021 às 10 horas,somente on-line pelo site www.grleiloes.com. Informações com o leiloeiro pelo 
telefone/WhatsApp: (98) 4141-2441, no horário comercial ou pelo endereço de e-mail: grleiloes@
grleiloes.com.
IMÓVEIS: Lote 01 – Terreno localizado na Travessa 23, n° 12, quadra 37-A, Jaguarema, Loteamento 
Ilha Verde Residence, São José de Ribamar/MA, com o tamanho de 10mX30m, área real total de 300 
m², perfeitamente descrito e caracterizado na matricula n° 101.832, do Serventia Extrajudicial do 1° 
Oficio Comarca da Ilha de São Luís/MA – Termo Judiciário de São José de Ribamar/MA.
1º Leilão (avaliação) - Lance mínimo: R$ 57.201,24
2º Leilão (dívida) - Lance mínimo: R$ 61.062,92
Lote 02 – Terreno localizado na Rua São Judas Tadeu, n° 06, quadra 08, Jaguarema, Loteamento Ilha 
Verde Residence, São José de Ribamar/MA, com o tamanho de 10mX30m, área real total de 300 
m², perfeitamente descrito e caracterizado na matricula n° 101.080, do Serventia Extrajudicial do 1° 
Oficio Comarca da Ilha de São Luís/MA – Termo Judiciário de São José de Ribamar/MA.
1º Leilão (avaliação) - Lance mínimo: R$ 71.125,38
2º Leilão (dívida) - Lance mínimo: R$ 72.738,20
Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram, com todas as suas instalações, benfei-
torias, pertences e acessórios, no atual estado de ocupação e conservação no qual seapresentam. 
Eventuais débitos que recaiam sobre o imóvel, especialmente dívidas condominiais e tributos (IPTU 
e quaisquer taxas incidentes sobre o imóvel) até a data do leilão, serão quitados exclusivamente pela 
Bato Innova do Brasil Participações.
Valor do lance mínimo para fins de 1º Leilão é o valor da avaliação fiscal e o valor do lance mínimo 
para fins de 2º Leilão é o valor da dívida do imóvel, sendo aceito pagamento à vista, carta de cré-
dito quitada ou parcelamento somente no segundo leilão, pela melhor oferta, mais a comissão do 
leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, reservandose a Credora Fiduciária 
o direito de recusar as propostas sempre que forem por preço vil e/ou inferiores ao valor da dívida e 
das despesas que a ela devem ser somadas nos termos do artigo 27 da Lei n.º 9.514/97. O prazo para 
o pagamento do imóvel é de cinco dias úteis.



São Luís, sábado e domingo  20 e 21 de novembro de 2021
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Nosso papel 
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Museu tem um aspecto sombrio, e conta com apenas uma porta principal, sendo as
únicas aberturas de luz e ventilação do prédio, indicando a tirania da escravatura

SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Cafua das Mercês
lendas e mistérios
DOUGLAS CUNHA

U
m pré dio pe que no, de es ti lo 
co lo ni al, com ape nas uma 
por ta cen tral, sem ja ne las, 
ten do co mo úni cas aber tu- 

ras pa ra luz e ven ti la ção se tei ras, com 
dois pa vi men tos com um com par ti- 
men to ca da, que guar da mis té ri os e 
len das que re me tem a um tem po 
som brio que até ho je nos en ver go- 
nha, a es cra va tu ra.

Tra ta-se da Ca fua das Mer cês, si tu- 
a da na Rua Ja cin to Maia, de fren te pa- 
ra o Con ven to das Mer cês. Da ta do Sé- 
cu lo XVI II e abri ga va o Mer ca do de 
Ne gros. Ali, os in fe li ci ta dos afri ca nos 
es cra vi za dos, quan do che ga vam de 
na vi os a São Luís, de sem bar ca vam no 
Des ter ro e  eram ex pos tos na Ca fua 
pa ra se rem lei lo a dos pa ra uma pla teia 
for ma da por fi dal gos, co mer ci an tes e 
pro du to res ru rais.

Cons ta que ali te ria fun ci o na do nos 
idos de 1780, uma em pre sa co mis sá- 
ria per ten cen te a Rai mun do Jo sé de  
Sou za Gayoso e An to nio Ber nar do 
Gar ret. Uma com pa nhia es pe ci a li za- 
da na ex por ta ção de ar roz e al go dão 
por via ma rí ti ma e im por ta ção de ne- 
gros afri ca nos sub me ti dos à es cra vi- 
dão.

O pré dio foi ad qui ri do pe lo go ver- 
no do es ta do em 1970, res tau ra do e 
dois anos de pois, trans for ma do em 
Mu seu do Ne gro inau gu ra do no dia 
cin co de fe ve rei ro e aber to ao pú bli co 
pa ra vi si ta ção. O pré dio re ves ti do de 
can ta ria e cer ca do por um al to mu ro

 CAFUA DAS MERCÊS É POSSIVEL ENCONTRAR  OBRAS DE ARTE  E PEÇAS HISTÓRICAS

de pe dras, abri ga uma ré pli ca de pe- 
lou ri nho, que por mui to tem po exis- 
tiu no Lar go do Car mo. Te ria si do 
cons truí da com ba se em uma fi gu ra 
que ilus tra a obra de Dunshee de 
Abran ches, “ O Ca ti vei ro”.

O sa lão do pri mei ro pa vi men to tem 
pi so de la jo ta de ce râ mi ca, com ob je- 
tos re la ti vos ao pe río do da es cra vi dão 
mos tran do o quan to da ti ra nia pra ti- 
ca da con tra os ne gros; pe ças da ar te 
afri ca na, além de fo tos re fe ren tes às 
du as ca sas mais an ti gas do cul to de 
ma triz afri ca na , do Ma ra nhão. O se- 
gun do pa vi men to tem ape nas um 
quar to sem ja ne las, com a ilu mi na ção 
sen do fei ta pe las se tei ras, pi so de as- 
so a lho de tá bua cor ri da e for ro de ma- 
dei ra. Ali es tão ex pos tos  ob je tos que 

re me tem ao pe río do da es cra vi dão e 
pe ças da ar te afri ca na.

O acer vo do Mu seu do Ne gro ( Ca-
fua das Mer cês) é com pos to de ob je- 
tos dos cul tos de ma triz afri ca na co- 
mo in du men tá ri as, ins tru men tos 
mu si cais, es ta tu e tas, ca ba ças, ca- 
chim bos e pa re lhas do Tam bor de Mi- 
na. Fo to gra fi as de mães e fi lhos de 
san tos da Ca sa das Mi nas e Ca sa de 
Nagô, as sim co mo ins tru men tos de 
tor tu ras usa dos no pe río do da es cra- 
vi dão. Ali tam bém es tá ex pos ta uma 
im por tan te co le ção de ar te afri ca na 
com pe ças oriun das de di ver sas re-
giões da Áfri ca e su as et ni as co mo os 
gru pos cul tu rais Se nu fo, Bam ba ra, 
Do gon, e ou tros.

EXPOSIÇÃO

Decolonização através da arte e mesas redondas

“DESCOLONIZE-SE” APRESENTA DE FORMA DIDÁTICA E SENSORIAL OD QUE REPRESENTA A COLONIZAÇÃO PARA UMA MULHER NEGRA

No mês em que é ce le bra do o “Dia
da Cons ci ên cia Ne gra”, es tá em car taz
na Ga le ria de Ar tes do Sesc  até o dia
03 de de zem bro a ex po si ção “Des co- 
lo ni ze-se” da ar tis ta Sunshi ne San tos.
Tra zen do co mo pro pos ta o fo men to
do pen sa men to de co lo ni al ins pi ra do
na obra “Pe le ne gra, más ca ras bran- 
cas” do psi qui a tra e fi ló so fo po lí ti co
mar ti ni ca no Frantz Fa non e ten do co- 
mo ba se teó ri ca o pen sa men to da es- 
cri to ra por tu gue sa Gra da Kim lo ba, a
ex po si ção con vi da a re fle xão so bre o
pro ces so de em bran que ci men to e su- 
as re con fi gu ra ções de apa ga men to da
po pu la ção ne gra, se ja ele es té ti co,
aca dê mi co ou ar tís ti co.

As sim, Sunshi ne San tos atra vés de
uma po ten te pro du ção ar tís ti ca, ana- 
li sa o des cor ti na men to de me ca nis- 
mos pe los quais a so ci e da de co lo ni a- 
lis ta ins tau rou atra vés de sé cu los, pa- 
ra além da dis pa ri da de econô mi ca e
so ci al, a in te ri o ri za ção de uma in fe ri- 
o ri da de as so ci a da à cor da pe le, clas- 
si fi ca da por Fa non co mo “epi der mi- 
za ção da in fe ri o ri da de”.

“Des co lo ni ze-se” apre sen ta de for- 
ma di dá ti ca e sen so ri al o que re pre- 
sen ta a co lo ni za ção pa ra uma mu lher
ne gra e um (R)exis tir fo ra da pro je ção
de su bor di na ção ide a li za da pe la
bran qui tu de às mar gens da le gi ti ma- 
ção que rom pe com as más ca ras pa ra
pro du zir uma ar te in sur gen te em bus- 
ca da de co lo ni za ção.

Me sas Re don das
A de co lo ni za ção pro pos ta é pen sa- 

da tam bém atra vés de no vas po lí ti cas
cul tu rais e de re pre sen ta ção.  Nes se
sen ti do, in te gran do a pro gra ma ção da
ex po si ção, se rão pro mo vi das ações
edu ca ti vo-cul tu rais e ar tís ti cas que
bus cam o exer cí cio de des con di ci o- 
na men to do olhar.

Nes ta ter ça, dia 23, acon te cem as
me sas re don das “Mul ti cul tu ra lis mo e
Po lí ti cas Cul tu rais: um olhar so bre os
mu seus, ga le ri as e cen tros de cul tu ra
do Ma ra nhão” com Ga bri e la Cam pos
(MAV), Erick Reis (UF MA) e me di a ção
de Pau la Bar ros (Sesc) que bus ca rá
dis cu tir es pa ços cul tu rais, ações e
abor da gens em uma pers pec ti va de- 
co lo ni al e  “Tu ris mo in sur gen te: a im- 
por tân cia de uma Pe da go gia trans- 
gres so ra pa ra de co lo ni za ção – cor pos,
ima gens e pa trimô nio” com par ti ci- 
pa ção de Jo nil son Cor reia (UF MA),
Ma jar ra ra Gu ter res (Tu ris mó lo ga) e
me di a ção de Gra ça Reis que tem co- 
mo ob je ti vo re fle tir acer ca de es tra té- 
gi as de des man te la men to da co lo ni a- 
li da de den tro da ati vi da de tu rís ti ca.

As me sas re don das acon te ce rão
res pec ti va men te às 15 e 18 ho ras do
dia 23 atra vés de pla ta for ma vir tu al.
Os in te res sa dos po dem se ins cre ver
pe lo
link https://forms.gle/azFzH8L6oNhNruH5A

 
SER VI ÇO:

EX PO SI ÇÃO “DES CO LO NI ZE-SE”
Pe río do: 01/10 a 03/12/2021;
Ho rá rio: 9h às 12h e 13h30 às 17h;
Lo cal: Ga le ria de Ar te do Sesc –  Av.

Go mes de Cas tro, 132, Cen tro;
Vi si tas me di an te agen da men to

pré vio e gra tui to: (98) 3216 3826 /
3830.

 
ME SAS RE DON DAS
MR 1 – Mul ti cul tu ra lis mo e Po lí ti- 

cas Cul tu rais: um olhar so bre os mu-
seus, ga le ri as e cen tros de cul tu ra do
Ma ra nhão.

Lo cal: Pla ta for ma Vir tu al;
Da ta: 23/11
Ho rá rio: 15 às 17hs;
Par ti ci pan tes: Ga bri e la Cam pos e

Erick Reis | Me di a ção: Pau la Bar ros
Ins cri- 

ções: https://forms.gle/azFzH8L6oNh
MR2 – Tu ris mo in sur gen te: a im- 

por tân cia de uma pe da go gia trans- 
gres so ra pa ra de co lo ni za ção – cor pos,
ima gens e pa trimô nio.

Lo cal: Pla ta for ma Vir tu al;
Da ta: 23/11;
Ho rá rio: 18h às 19h30;
Par ti ci pan tes: Jo nil son Cor reia e

Ma jar ra ra Gu ter res | Me di a ção: Gra ça
Reis;

Ins cri
ções: https://forms.gle/azFzH8L6oNh

Ser vi ço:

Lendas e mistérios no
imaginário popular

Em fa ce dos mo men tos som bri os e de so fri men tos
dos es cra vos  vi vi dos na que le pré dio, re si de no ima gi ná- 
rio po pu lar in for ma ções de ge mi dos, gri tos e cho ros ou- 
vi dos nas ma dru ga das do Cen tro His tó ri co de São Luís.

O mo ra dor mais an ti go do Cen tro His tó ri co, Jo sé Ri- 
ba mar Pi nhei ro co nhe ci do co mo “ Seu Ze ca”, con ta que
co nhe ceu um es ti va dor co nhe ci do co mo Cris pim, re si- 
den te em uma mo ra dia co le ti va que exis tiu pe ga do ao
pré dio da Ca fua das Mer cês, e que es te ho mem con ta va
que cer ta ma dru ga da, quan do pas sa va em fren te ao pré- 
dio, foi per se gui do por um Co fo (ces to con fec ci o na do
com pa lhas de pal mei ras de ba ba çu) por to da ex ten são
da Rua Ja cin to Maia, até à con fluên cia com Rua de São
João. Ele di zia não ter vis to o que es ta va den tro do co fo.
Seu Ze ca dis se que, quan do al guém du vi da va da nar ra ti- 
va do ve lho Cris pim, es te fi ca va mui to zan ga do.

Tam bém o sar gen to da Po lí cia Mi li tar co nhe ci do co- 
mo Luís de Ga li nhei ro, já fa le ci do,  con ta va que, sen do
mo ra dor das pro xi mi da des da Ca fua das Mer cês, ou via
sem pre as pes so as co men ta rem so bre gri tos de dor e la- 
men tos vin do do ve lho pré dio  em ho ras mor tas da ma- 
dru ga da, mas di zia que ele pró prio nun ca ou vi ra tais gri- 
tos e cho ros.

MU SEU RE FOR MA DO – Co mo par te das ações re fe- 
ren tes à Se ma na da Cons ci ên cia Ne gra de  2020, a Ca fua
das Mer cês, por de ter mi na ção do go ver na dor Fla vio Di- 
no, pas sou por uma re for ma com ple ta e  en tre gue à po- 
pu la ção, no dia 20 de no vem bro da que le ano.

 O no vo Mu seu Ca fua das Mer cês pas sou a con tar
com mos tra de pe ças do acer vo de Jor ge Ita ci Oli vei ra,
co nhe ci do co mo pai Jor ge Ba ba laô ou Jor ge da Fé em
Deus, um dos mais tra di ci o nais e res pei ta dos ba ba lo ri- 
xás do Ma ra nhão. Ele foi ges tor da Ca fua das Mer cês an- 
tes do seu fa le ci men to em 2003.

O mu seu con ta tam bém com pe ças do sin cre tis mo
re li gi o so, co mo san tos ca tó li cos, e uma mos tra com a bi- 
o gra fia de per so na li da des que lu tam ou lu ta ram con tra
o ra cis mo e em de fe sa da iden ti da de ne gra no Ma ra- 
nhão. En tre os ho me na ge a dos es ta rão o pró prio Jor ge
Ba ba laô; Vic to ri na To bi as San tos, a Mãe Du du, vòdún si
que che fi ou a Ca sa de Nagô (Ca sa de Tam bor de Mi na)
en tre 1967 e 1988; e a jor na lis ta e pes qui sa do ra Ma ria
Rai mun da Araú jo, mais co nhe ci da co mo Mun di nha
Araú jo, ati vis ta do mo vi men to ne gro e uma das fun da- 
do ras do Cen tro de Cul tu ra Ne gra do Ma ra nhão, em
1979.

De vi do à pan de mia da Co vid-19, o es pa ço es tá aber to
ao pú bli co ape nas as ter ças e quin tas-fei ras, me di an te
agen da men to pré vio e de acor do com a pro cu ra.

CINEMA

Curta maranhense em
festival LGBTQIA+

 “CARNE MACHO” FOI EXIBIÇÃO NO MUSEU DA IMAGEM DO SOM

O cur ta ma ra nhen se “Ma cho Car ne” do di re tor Ge or- 
ge Pe dro sa foi se le ci o na do pa ra par ti ci par da pro gra ma- 
ção do fes ti val “Mix Bra sil”, mai or even to cul tu ral de di- 
ca do à di ver si da de da Amé ri ca La ti na. O fil me foi pro du- 
zi do pe la Ka sa rão Fil mes, em par ce ria com os pro du to- 
res Ga bri el Mar ques, He len Ma ria e Josh Ba co ni.

Re a li za do de 10 a 21 de No vem bro de for ma on li ne e
pre sen ci al, o fes ti val traz em sua pro gra ma ção te a tro,
mú si ca, li te ra tu ra, labs, talks e ou tras ma ni fes ta ções ar- 
tís ti cas. Pe la pri mei ra vez no Bra sil, Ma cho Car ne foi exi- 
bi do no úl ti mo sá ba do (13), de for ma pre sen ci al no Mu- 
seu da Ima gem e do Som – MIS, em São Pau lo, e tam bém
es ta rá dis po ní vel on li ne pe lo si te do fes ti val.

O cur ta-me tra gem já foi exi bi do em fes ti vais in ter na- 
ci o nais im por tan tes co mo Fan ta sia (Ca na dá), Mo- 
telX (Por tu gal), Ber lin Porn Film Fes ti val (Ale ma- 
nha) e Os lo Fu si on Film Fes ti val (No ru e ga).

“Mui to in crí vel fa zer par te do Mix des se ano, uma
pro du ção vin da de um es ta do em que pos sui pou cos fil- 
mes com te má ti ca LGBTQI+ sen do pro du zi dos anu al- 
men te. A te má ti ca de ter ror que er é al go que sem pre
trou xe des de o meu pri mei ro fil me, en tão fi co fe liz pe- 
la acei ta ção de uma obra com es se ti po de lin gua gem
que ain da car re ga mui to pre con cei to fa zen do par- 
te de gran des fes ti vais na ci o nais e in ter na ci o nais.”, co- 
men ta o di re tor Ge or ge Pe dro sa.

O quê: Cur ta-me tra gem “Ma cho Car ne” no fes ti val
Mix Bra sil.

Re des So ci ais: @ka sa ra o fil mes no Ins ta gram, Fa ce bo- 
ok e Twit ter

São Luís, sábado e domingo, 20 e 21 de novembro
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Desde de 2019, a data não é mais considerada feriado no Maranhão, a mudança
ocorreu por causa da institucionalidade da lei estadual que criou o novo feriado

ARTHUR EVER TON
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

Não é mais fe ri a do

Zum bi dos Pal ma res

Dan da ra

Ca ro li na Ma ria de Je sus

DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Data marca a morte de
Zumbi dos Palmares

N
o dia 20 de no vem bro é lem- 
bra do so bre o dia da Cons- 
ci ên cia Ne gra. A da ta mar ca
a mor te de Zum bi dos Pal- 

ma res, im por tan te lí der ne gro no
com ba te con tra a es cra vi za ção, es sa
da ta ser ve tam bém pa ra co me mo rar a
im por tân cia des se im por tan te lí der
além de bus car no vos mei os de ven- 
cer o ra cis mo co ti di a no.

Des de de 2019, a da ta não é mais
con si de ra da fe ri a do no Ma ra nhão, a
mu dan ça ocor reu por cau sa da ins ti- 
tu ci o na li da de (con fli to) da lei es ta du- 
al que cri ou o no vo fe ri a do, sob o ar- 
gu men to de se tra tar uma ma té ria le- 
gis la ti va ex clu si va da União. Em bo ra o
dia da Cons ci ên cia Ne gra não se ja
mais fe ri a do por cau sa das res tri ções
cons ti tu ci o nais, tra ta-se de uma da ta
mui to im por tan te e de ve ser res pei ta- 
da por to dos.

 “É ne ces sá rio re a gir a vi o lên cia ra- 
ci al. Pa ra is so a ví ti ma, se pos sí vel, de- 
ve reu nir a mai or quan ti da de pos sí- 
veis de pro vas. Man ter o con tro le
emo ci o nal e fa zer ví de os ou áu di os,
ha ja vis ta que os au to res sem pre re pe- 
tem as ofen sas”, dis se Erik Mo ra es,
pre si den te da Co mis são Igual da de
So ci al do Ma ra nhão e vi ce-pre si den te
da Co mis são Na ci o nal da Igual da de
So ci al so bre co mo re a gir di an te de
uma si tu a ção so fri da por ato ra cis ta.
O Es ta tu to da Igual da de So ci al é uma
das leis que ga ran te a po pu la ção ne- 
gra a efe ti va ção da igual da de de opor- 

tu ni da des, que foi pro mul ga da, em
2010, pe lo en tão pre si den te Luís Iná- 
cio Lu la da Sil va.

“O pro po nen te do Es ta tu to de
Igual da de Ra ci al é o mo vi men to ne- 
gro bra si lei ro que exis te e re sis te des- 
de que o pri mei ro ne gro es cra vi za do
tra zi do da Áfri ca, che gou em ter ras
bra si lei ras. O Ar ti go 1º do Es ta tu to da
Igual da de Ra ci al é bem es pe cí fi co ao
afir mar que dis cri mi na ção ra ci al é to- 
da dis tin ção, ex clu são, res tri ção ou
pre fe rên cia ba se a da em ra ça, cor, des- 

cen dên cia ou ori gem na ci o nal ou ét- 
ni ca.” dis se Erik Mo ra es so bre a fi na li- 
da de do Es ta tu to da Igual da de Ra ci al

O dia da Cons ci ên cia Ne gra se rá o
sé ti mo dia na ci o nal de pro tes tos con-
tra o go ver no do pre si den te Jair Bol so-
na ro. 

Es tão con fir ma das ma ni fes ta ções
em mais de 60 ci da des em to das as re- 
giões do país, nú me ro que de ve au-
men tar até o pró xi mo sá ba do. 

Os as sun tos que es ta rão pre sen tes
du ran te a ma ni fes ta ção são: de sem- 
pre go, des con tro le no cus to dos ali- 
men tos, do gás, dos com bus tí veis, da
con ta de luz, da mo ra dia, po bre za e
fo me.

É ne ces sá rio re a gir a

vi o lên cia ra ci al. Pa ra

is so a ví ti ma, se pos sí vel,

de ve reu nir a mai or

quan ti da de pos sí veis de

pro vas. Man ter o

con tro le emo ci o nal e

fa zer ví de os ou áu di os,

ha ja vis ta que os au to res

sem pre re pe tem as

ofen sas

Personalidades negras que fizeram história

Nas ceu em Ala go as, foi o mai or
qui lom bo – de fen deu seu po voe o di- 
rei to à li ber da de dos ne gros por 18
anos, sen do uma fi gu ra con si de ra da
qua se in ven cí vel. Após mui tas lu tas e
ata ques re ce bi dos, a re gião de Qui- 
lom bo dos Pal ma res foi in va di do e
Zum bi foi as sas si na do no dia 20 de
no vem bro.

Sua vi da é cheia de mis té ri os, as sim
co mo os seus fei tos – en tre tan to, sa- 
be-se que foi con si de ra da uma guer- 
rei ra e do mi na va téc ni cas de ca po ei- 
ra. Foi ca sa da com Zum bi e te ve três
fi lhos. Lu tou e re sis tiu bra va men te
con tra a opres são dos se nho res es cra- 
vos, aju dan do in clu si ve na ela bo ra ção
de tá ti cas da re sis tên cia qui lom bo la.

Foi uma no tá vel per so na li da de
bra si lei ra que vi veu du ran tes os anos
40 e 50 na fa ve la do Ca nin dé, em São
Pau lo.

Mãe-so lo, cri ou seus fi lhos tra ba- 
lhan do co mo em pre ga da do més ti ca e
ca ta do ra de pa pel. Es cre via ano ta ções
so bre as di fi cul da des de se vi ver sob o
ra cis mo, fo me e po bre za, es sas ano ta- 
ções vi ra ram um li vro “Quar to de Des- 
pe jo’ e fez su ces so no Bra sil e no Mun- 
do, sen do tra du zi do em ca tor ze idi o- 
mas.

• In for me-se so bre o ra cis mo: apren der a iden ti fi car os
mi tos e apren der com o mo vi men to ne gro é cru ci al pa ra
iden ti fi car ati tu des ra cis tas e su as im pli ca ções;
• Re co nhe ça os pri vi lé gi os da bran qui tu de: acos tu ma -
das a ob ser var o de ba te ra ci al fo ca do na ne gri tu de, as
pes so as bran cas não cos tu mam re fle tir so bre seu per -
ten ci men to a uma ra ça que go za de pri vi lé gi os his tó ri -
cos;
• Trans for me seu am bi en te de tra ba lho: rom per a es tra -
té gia do “ne gro úni co” é fun da men tal pa ra au men tar a
pro por ção de pro fis si o nais ne gros so bre tu do em po si -
ções de li de ran ça. Além de re vi sar a for ma de in ser ção
des ses pro fis si o nais e do po si ci o na men to de não to le -
rân cia de quais quer for mas de dis cri mi na ção.

Com ba te ao ra cis mo no
mer ca do de tra ba lho

“Em uma so ci e da de ra cis ta, não bas ta vo cê se di zer
não ra cis ta. Vo cê tem que ser an tir ra cis ta. Não é mais
uma pos tu ra pas si va”. A fra se é do téc ni co Vi ni cius de
San ta na e es tá em um ví deo com de poi men tos de em- 
pre ga das e em pre ga dos ne gros so bre su as ex pe ri ên ci as
e que, jun to com o ma ni fes to an tir ra cis ta e ou tras ações
de mo bi li za ção, mar ca a cam pa nha pa ra os 50 anos do
Dia da Cons ci ên cia Ne gra no Bra sil. Des de o ano pas sa- 
do, a Va le vem im ple men tan do ini ci a ti vas em prol da
equi da de ra ci al.

A ma ra nhen se An dreia An dra de tam bém é per so na- 
gem do mes mo ví deo. Ela ocu pa o car go de ge ren te de
Re la ções com Co mu ni da des da Es tra da de Fer ro Ca ra- 
jás. For ma da em Jor na lis mo pe la UF MA, An dreia co me- 
çou na em pre sa co mo es ta giá ria. Em 2005, foi con tra ta- 
da pa ra atu ar na área de Co mu ni ca ção com as Co mu ni- 
da des. Pa ra es tar no car go de li de ran ça que ocu pa ho je,
fez car rei ra in ter na até che gar à ge rên cia on de es tá há
cin co anos. “Ser mu lher, ser ne gra, ser nor des ti na, ge ra
um im pac to fo ra e den tro da Va le quan do se che ga a
uma li de ran ça. Sem pre atu ei em áre as que tra ba lha vam
com ques tões so ci ais, equi da de de gê ne ro, de ra ça, mas
ser pi o nei ra den tro de um am bi en te é uma con quis ta. O
Ma ra nhão é for ma do por uma di ver si da de de ra ças, tem
uma ori gem qui lom bo la mui to for te em mu ni cí pi os co- 
mo San ta Ri ta, Ita pe cu ru Mi rim, e is so nos mo ti va a atu- 
ar com ex ce lên cia, em es pe ci al quan do te mos pro je tos
de in clu são, ge ra ção de ren da, for ma ção pro fis si o nal”,
dis se.

Pa ra An dreia, um dos de sa fi os é re ver be rar pa ra fo ra
dos mu ros da em pre sa a trans for ma ção cul tu ral que es- 
tá nor te an do as re la ções in ter pes so ais no am bi en te de
tra ba lho. “Pre ci sa mos ser cla ros con tra qual quer ti po de
com por ta men to que ge re um mo vi men to ra cis ta den tro
e fo ra da em pre sa. A na tu ra li za ção do ra cis mo pre ci sa
ser ques ti o na da e blo que a da den tro do lo cal de tra ba- 
lho, den tro da sua ca sa, da igre ja, em qual quer lu gar.
Não é mi mi mi. O ra cis mo es tru tu ral exis te e ele pre ci sa
ser des na tu ra li za do”, res sal tou.

Au men tar a re pre sen ta ti vi da de de ne gros e ne gras em
car gos de li de ran ça e cons ci en ti zar os em pre ga dos so- 
bre as ques tões ét ni co-ra ci ais são par te da agen da ét ni- 
co-ra ci al da Va le. Os pro ces sos se le ti vos de es tá gio e trai- 
nee de 2021 fo ram on li ne e ocul tos (tam bém co nhe ci do
co mo às ce gas): in for ma ções co mo ida de e ins ti tui ção
de for ma ção, por exem plo, são omi ti das até a úl ti ma
eta pa, bus can do evi tar a in fluên cia de vi e ses in cons ci- 
en tes no pro ces so. No Pro gra ma de Trai nee 2021, a em- 
pre sa fo cou na con tra ta ção de pro fis si o nais ne gros e de
mu lhe res. Dos 144 trai ne es ad mi ti dos, 95 são ne gros
(66%). A Va le tam bém ade riu ao Mo vi men to pe la Equi- 
da de Ra ci al (MO VER), ini ci a ti va que reú ne cer ca de 50
em pre sas que as su mi ram um com pro mis so pú bli co co- 
mo agen tes de trans for ma ção pa ra evo luir co le ti va men- 
te na jor na da an tir ra cis ta, de for ma pro po si ti va com to- 
da a sua ca deia de va lor.

Jo sé Va len tim ho je ocu pa o car go de ge ren te Off-Sho- 
re Por to Nor te, no Ter mi nal Ma rí ti mo de Pon ta da Ma- 
dei ra, em São Luís. En trou na Va le em 1992, pe lo Pro gra- 
ma de Ca pa ci ta ção de Ju ni o res (PCJ), ho je co nhe ci do
co mo Trai nee. For ma do em En ge nha ria Me ta lúr gi ca,
pas sou por to das as eta pas pre vis tas pa ra a car rei ra de
en ge nhei ro. Ao lon go dos anos, acom pa nhou o cres ci- 
men to da em pre sa. “Quan do che guei, tí nha mos ape nas
o píer 1 e dois vi ra do res de va gões. Ho je, te mos cin co
ber ços de atra ca ção (P1, P3 Sul e P3 Nor te, P4 Sul e P4
Nor te) e oi to vi ra do res de va gões”, de ta lha.

Em 2007 as su miu o pri mei ro car go de che fia: ge ren te
na área de Pla ne ja men to e Con tro le de Qua li da de. E
par tir daí, foi só as su min do no vos de sa fi os co mo lí der.
Em 2019, foi pro mo vi do a ge ren te-ge ral de Ope ra ções.
Ago ra, es tá à fren te da área que tem o com pro mis so de
ga ran tir a in te gri da de dos na vi os no Por to de Pon ta da
Ma dei ra, des de a che ga da no nos so ca nal de aces so até o
car re ga men to. “Du ran te to da a mi nha car rei ra, qua se
sem pre era o úni co ne gro do se tor, mas nun ca me sen ti
des qua li fi ca do por is so. O mais im por tan te foi apro vei- 
tar as opor tu ni da des que apa re ce ram. Pen so que a
trans for ma ção cul tu ral que es ta mos vi ven do atu al men- 
te tem gran de po ten ci al pa ra ge rar mais opor tu ni da des
e me nos de si gual da de, ofer tan do ca da vez mais pos si bi- 
li da des pa ra que to dos pos sam se sen tir ca pa zes de as- 
su mir de sa fi os. Nos sa jor na da de trans for ma ção só es tá
co me çan do. Jun tos, avan ça re mos ca da vez mais em di- 
re ção ao nos so pro pó si to de me lho rar a vi da e trans for- 
mar o fu tu ro”, con cluiu.

Vo cê sa be o que é ser an tir ra cis ta?
A prá ti ca an tir ra cis ta se dá na cons tru ção de re la ções

em que os in te res ses das du as par tes (pes so as ne gras e
bran cas an tir ra cis tas) se jam le va dos em con si de ra ção.
Pa ra ser an tir ra cis ta é ne ces sá rio es tar aber to pa ra
apren der, es cu tar e ser em pá ti co às vi vên ci as de pes so as
ne gras e, so bre tu do, es tu dar so bre o ra cis mo que per- 
meia nos sa so ci e da de, com pre en den do os di ver sos ti- 
pos de vi o lên ci as psi co ló gi ca e fí si ca às quais es sas pes- 
so as es tão su jei tas.

Con fi ra al gu mas di cas:

São Luís, sábado e domingo, 20 e 21 de novembro
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Más ca ras se rão obri ga tó ri as

Qual a da ta do Enem 2021?

Qual ho rá rio do fe cha men to dos por tões?

• Às 12h: os por tões abrem
• Às 13h: os por tões fe cham

Qual o ho rá rio do Enem 2021?

• 1ª dia pro va, 21 de no vem bro: das 13 ho ras e 30 até às
19 ho ras (Ho rá rio de Bra sí lia)
• 2ª dia pro va, 28 de no vem bro: das 13 ho ras e 30 até às
18 ho ras e 30 mi nu tos (Ho rá rio de Bra sí lia)

Pa ra não ze rar a re da ção, uma das di cas é
evi tar os er ros co muns.
• Fu gir do te ma pro pos to pe lo Enem
• Não aten der a pro pos ta pe di da
• Le tra ile gí vel
• En tre gar a Fo lha de Re da ção sem na da es cri to
• Usar par te de tex to des co nec ta da do te ma pro pos to
• Es cre ver so men te se te li nhas, qual quer que se ja o con -
teú do
• Es cre ver pre do mi nan te ou in te gral men te em lín gua
es tran gei ra
• Usar im pro pé ri os, de se nhos e ou tras for mas pro po si -
tais de anu la ção
• Fa zer uma es tru tu ra de tex to di fe ren te do ti po dis ser -
ta ti vo-ar gu men ta ti vo
• Apre sen tar no me, as si na tu ra, ru bri ca ou qual quer ou -
tra for ma de iden ti fi ca ção.

O que vo cê de ve le var
• Do cu men to de iden ti da de com fo to;
• Ca ne ta pre ta fei ta de ma te ri al trans pa ren te;
• Nú me ro de ins cri ção se nha (de co ra do ou ano ta do);
• Más ca ra fa ci al;
• De cla ra ção de com pa re ci men to im pres sa, ca so vo cê
pre ci se jus ti fi car au sên cia no tra ba lho.

São vá li dos co mo do cu men tos de iden ti fi -
ca ção:
• Cé du las de iden ti da de (RG) ex pe di das pe las Se cre ta ri -
as de Se gu ran ça Pú bli ca, pe las For ças Ar ma das, pe la Po -
lí cia Mi li tar ou pe la Po lí cia Fe de ral;
• Iden ti da de ex pe di da pe lo Mi nis té rio da Jus ti ça pa ra
es tran gei ros, in clu si ve aque les re co nhe ci dos co mo re fu -
gi a dos;
• Iden ti fi ca ção for ne ci da por or dens ou con se lhos de
clas ses que por lei te nham va li da de co mo do cu men to
de iden ti da de;
• Car tei ra de Tra ba lho e Pre vi dên cia So ci al, emi ti da
após 27 de ja nei ro de 1997;
• Cer ti fi ca do de Dis pen sa de In cor po ra ção;
• Cer ti fi ca do de Re ser vis ta;
• Pas sa por te;
• Car tei ra Na ci o nal de Ha bi li ta ção com fo to gra fia
• Iden ti da de fun ci o nal em con so nân cia com o De cre to
nº 5.703, de 15 de fe ve rei ro de 2006.

Aten ção

O que po de le var
• Gar ra fa d’água;
• Ál co ol em gel;
• Lan che (fru tas, bar ra de ce re ais, sal ga di nho, bar ras de
cho co la te etc).

O que não po de le var
• Lá pis, ca ne ta de ma te ri al não trans pa ren te, la pi sei ra,
bor ra chas, ré guas ou cor re ti vos;
• Li vros, ma nu ais, im pres sos, ano ta ções;
• Quais quer dis po si ti vos ele trô ni cos, co mo: we a ra ble
te ch, má qui nas cal cu la do ras, agen das ele trô ni cas e/ou
si mi la res, te le fo nes ce lu la res, smartpho nes, ta blets,
ipods, gra va do res, pen dri ve, mp3 e/ou si mi lar, re ló gio,
alar mes, cha ves com alar me ou com qual quer ou tro
com po nen te ele trô ni co, fo nes de ou vi do e/ou qual quer
trans mis sor, gra va dor e/ou re cep tor de da dos, ima gens,
ví de os e men sa gens.

Exame nacional

Saiba tudo sobre
o Enem 2021

O
Exa me Na ci o nal do En si no Mé dio (Enem)
2021 te rá me di das de se gu ran ça con tra a co- 
vid- 19. As sim co mo na edi ção de 2020, o uso
de más ca ra fa ci al se rá obri ga tó rio nos lo cais

de apli ca ção. Par ti ci pan tes que es te jam com co vid-19
ou com ou tras do en ças in fec to con ta gi o sas não de vem
com pa re cer ao exa me e po dem so li ci tar a re a pli ca ção. O
des cum pri men to das re gras po de rá le var à eli mi na ção
do can di da to.

O Enem, tan to na ver são im pres sa, quan to na ver são
di gi tal, se rá apli ca do nos di as 21 e 28 de no vem bro. As
re gras va lem pa ra am bas ver sões. Den tro de sa la, os es- 
tu dan tes de ve rão per ma ne cer com a más ca ra du ran te
to da a re a li za ção do exa me. O edi tal pre vê que a más ca- 
ra de ve ser usa da da ma nei ra cor re ta, co brin do o na riz e
a bo ca. Ca so is so não se ja fei to, o par ti ci pan te se rá eli mi- 
na do. Os can di da tos po de rão le var más ca ras pa ra tro car
du ran te a apli ca ção, se guin do a re co men da ção de es pe- 
ci a lis tas da área de saú de.

O equi pa men to de pro te ção po de rá ser re ti ra do ape- 
nas pa ra a iden ti fi ca ção dos par ti ci pan tes, pa ra co mer e
be ber. To da vez que re ti ra rem a más ca ra, os par ti ci pan- 
tes não po dem to car na par te fron tal de la, e de vem, em
se gui da, hi gi e ni zar as mãos com ál co ol em gel pró prio
ou for ne ci do pe lo apli ca dor. As mãos de vem ser hi gi e ni- 
za das tam bém quan do os par ti ci pan tes fo rem ao ba- 
nhei ro e no de cor rer do exa me.

Ou tra re gra é o dis tan ci a men to so ci al. As sa las es ta- 
rão dis pos tas de for ma a as se gu rar a dis tân cia en tre os
par ti ci pan tes. Can di da tos di ag nos ti ca dos com co vid-19
ou ou tras do en ças in fec to con ta gi o sas na se ma na que
an te ce de o pri mei ro ou o se gun do dia de pro va do
Enem, não de vem com pa re cer aos lo cais de pro va e po- 
dem so li ci tar a re a pli ca ção do exa me. Além da co vid-19,
es sa re gra se apli ca a can di da tos com tu ber cu lo se, co- 
que lu che, dif te ria, do en ça in va si va por Ha e mophi lus
in flu en za, do en ça me nin go có ci ca e ou tras me nin gi tes,
va río la, in flu en za hu ma na A e B, po li o mi e li te por po li o- 
ví rus sel va gem, sa ram po, ru béo la e va ri ce la.

Es ses can di da tos te rão até cin co di as úteis de pois do
Enem pa ra pe dir pa ra par ti ci par da re a pli ca ção. O pe di- 
do de ve rá ser fei to na Pá gi na do Par ti ci pan te, acom pa- 
nhan do de do cu men tos com pro ba tó ri os.

A da ta da pro va do Enem 2021 se rá 21 e 28 de no vem- 
bro, ou se ja, em dois fi nais de se ma na se gui dos.

21 de no vem bro. Nes se dia, são 90 ques tões ob je ti vas.
Sen do elas, 45 ques tões das dis ci pli nas de Lin gua gens,
Có di gos e su as Tec no lo gi as; 45 ques tões das dis ci pli nas
de Ci ên ci as Hu ma nas e su as Tec no lo gi as; por fim, a re- 
da ção dis ser ta ti va-ar gu men ta ti va tam bém é fei ta nes ta
da ta. 28 de no vem bro. Já nes se dia, são 45 ques tões de
Ci ên ci as da Na tu re za e su as Tec no lo gi as; e 45 ques tões
de Ma te má ti ca e su as Tec no lo gi as.
Va le lem brar que, as sim co mo no ano pas sa do, em fun- 
ção da pan de mia da co vid, há uma ver são di gi tal da pro- 
va. Nes te ano, es se for ma to on-li ne se rá apli ca do no
mes mo dia em que a pro va im pres sa, di fe ren te do que
acon te ceu em 2020. Por fim, quem se ins cre veu na 2ª
cha ma da do Enem, en tre os di as 14 a 26 de se tem bro, fa- 
rão pro va em dia di fe ren te. En tão, quem es tá ins cri to
nes se pra zo faz o exa me em 9 e 16 de ja nei ro de 2022.

O Enem 2021, di vi di do em du as pro vas, tem o mes mo
ho rá rio pa ra co me çar, nos dois di as di fe ren tes. Ou se ja,

tan to no 1º do min go (de 21 de no vem bro), quan to no 2º
do min go (de 28 de no vem bro) as pro vas ini ci am a par tir
da mes ma ho ra. Con fi ra o cro no gra ma:

Des ta for ma, é im por tan te que os ins cri tos che guem
com an te ce dên cia no lo cal, pa ra eli mi na ção.

No di as di as de Enem 2021, a pro va de ve co me çar às
13 ho ras e 30 mi nu tos. O que mu da de um fim de se ma- 
na o ou tro é a du ra ção da pro va.

En tre tan to, quem qui ser sair an tes, sem o ca der no,
es tá li be ra do após às 15 ho ras e 30 mi nu tos. Já com o ca- 
der no, a par tir das 18 ho ras e 30 mi nu tos (1º dia) e 18 ho- 
ras (2º dia). Mas aten ção: o ho rá rio usa do no Bra sil to do
é o ofi ci al de Bra sí lia. Des ta for ma, quem es tá em um fu- 
so-ho rá rio di fe ren te, de ve co me çar o Enem com ba se
nas ho ras da ca pi tal bra si lei ra.

Ou se ja, nes te ho rá rio ci ta do aci ma, são pa ra as pes- 
so as que mo ram nos es ta dos de Ama pá, Pa rá, Ma ra- 
nhão, To can tins, Pi auí, Ce a rá, Rio Gran de do Nor te, Pa- 
raí ba, Per nam bu co, Ala go as, Ser gi pe, Bahia, Mi nas Ge- 
rais, Dis tri to Fe de ral, Goiás, Es pí ri to San to, Rio de Ja nei- 
ro, São Pau lo, Pa ra ná, San ta Ca ta ri na e Rio Gran de do
Sul. Já pa ra os mo ra do res de Ma to Gros so do Sul, Ma to
Gros so, Rondô nia, Pa rá (al guns mu ni cí pi os), Ro rai ma e
Ama zo nas, o por tão abre às 11h e fe cha às 12h. Além dis- 
so, al guns mu ni cí pi os do la do oes te do Ama zo nas, as sim
co mo o es ta do do Acre, têm de ini ci ar às 10h e fe char às
11h. Por fim, quem mo ra nas ilhas de Ro cas, Fer nan do
de No ro nha e Trin da de e Mar tin Vaz, a aber tu ra ocor re
às 13h e fe cha às 14h.

 

Ca so vo cê não te nha seu do cu men to por per da, rou- 
bo ou ex tra vio, apre sen te o bo le tim de ocor rên cia de, no
má xi mo, até 90 di as an tes do exa me.

Não são acei tos co mo do cu men tos ofi ci ais: pro to co- 
los; Cer ti dão de Nas ci men to; Cer ti dão de Ca sa men to;
Tí tu lo Elei to ral; Car tei ra Na ci o nal de Ha bi li ta ção em
mo de lo an te ri or à Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de
1997; Car tei ra de Es tu dan te; Re gis tro Ad mi nis tra ti vo de
Nas ci men to In dí ge na (Ra ni); cra chás e iden ti da de fun- 
ci o nal de na tu re za pri va da; ou ain da có pi as de do cu- 
men tos vá li dos, mes mo que au ten ti ca das, ou do cu men- 
tos di gi tais apre sen ta dos ele tro ni ca men te.

De acor do com o edi tal do Enem, os lan ches po de rão
ser re vis ta dos pe lo fis cal de pro va.

Tam bém não é per mi ti do en trar na sa la de pro va
usan do: ócu los es cu ros e ar ti gos de cha pe la ria, co mo
bo né, cha péu, vi sei ra, gor ro ou si mi la res. No ca so de ar- 
ti gos re li gi o sos, bur ca, qui pá e ou tros, os itens de ve rão
ser re vis ta dos pe lo fis cal de pro va.

São Luís, sábado e domingo, 20 e 21 de novembro
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So li ci ta ção de Isen ção e Ins -
cri ções Re gu la res

Pro vas

For mas – in te gra do, con co -
mi tan te e sub se quen te

Sis te ma de Co tas

Ca nais de Co mu ni ca ção

SELETIVO TÉCNICO 2022

IFMA abre 6.705
vagas em seletivo

O
mai or se le ti vo da his tó ria do
Ins ti tu to Fe de ral do Ma ra- 
nhão (IF MA) já es tá no ar. O
edi tal do Se le ti vo Téc ni co

2022 foi lan ça do em li ve e dis põe so- 
bre as nor mas e pro ce di men tos de
ins cri ções, se le ção e clas si fi ca ção de
can di da tos ao pre en chi men to de
6.705 va gas nos cur sos pre sen ci ais da
edu ca ção pro fis si o nal téc ni ca de ní vel
mé dio nos 29 cam pi da ins ti tui ção. A
prin ci pal no vi da de é que a se le ção
des te ano cor re rá no va men te por
meio de pro vas, que se rão apli ca das
no dia 16 de ja nei ro de 2022.

Até o dia 26 de no vem bro, es ta rá
aber to o pra zo pa ra so li ci tar a isen ção
da ta xa de R$ 30, que cor res pon de ao
va lor da ins cri ção no Pro ces so Se le ti- 
vo. Po de rá re que rer isen ção do pa ga- 
men to da ta xa de ins cri ção o can di da- 
to ins cri to no Ca das tro Úni co pa ra

Pro gra mas So ci ais do Go ver no Fe de- 
ral – Ca dÚ ni co (Bol sa Fa mí lia/Au xí lio
Bra sil, PE TI, en tre ou tros) e que se ja
mem bro de fa mí lia de bai xa ren da. Já
o pe río do pa ra ins cri ções re gu la res
(aos que não se en qua dram no per fil
pa ra so li ci ta ção de isen ção) se rá de 30
de no vem bro a 21 de de zem bro.

Em re la ção aos pro ces sos se le ti vos
dos anos an te ri o res, tam bém há no vi- 
da des no nú me ro de ques tões da pro- 
va, que pas sou de 40 pa ra 30, sen do 15
de Lín gua Por tu gue sa e 15 de Ma te- 
má ti ca. To do o pro ces so de apli ca ção
das pro vas vai se guir ri go ro sa men te
os pro to co los sa ni tá ri os ado ta dos pe- 
lo IF MA em ra zão da pan de mia da
CO VID-19, a fim de as se gu rar a in te- 
gri da de da saú de dos par ti ci pan tes.

Em re la ção às for mas de en si no dos
cur sos ofer ta dos, os can di da tos po de- 
rão op tar por uma das três: in te gra do,
vol ta dos pa ra quem ain da vai cur sar
as dis ci pli nas re gu la res do cur rí cu lo
do en si no mé dio, e ao mes mo tem po
re ce ber a for ma ção téc ni ca na área
de se ja da; con co mi tan te, pa ra quem
es tá ma tri cu la do no en si no mé dio em
ou tra ins ti tui ção de en si no e pre ten de
apre en der pa ra le la men te os co nhe ci- 
men tos téc ni cos de um cur so pro fis si- 
o na li zan te; e sub se quen te, des ti na do
a quem já con cluiu o en si no mé dio,
mas tem in ten ção de se for mar em
uma car rei ra es pe cí fi ca pa ra am pli ar
as opor tu ni da des no mer ca do de tra- 
ba lho.

Em ca da cur so ofer ta do no Se le ti vo
Téc ni co 2022, cin quen ta por cen to
(50%) das va gas se rão des ti na das a
can di da tos egres sos de es co la pú bli- 
ca, em aten di men to à Lei Nº
12.711/2012, que dis põe so bre o in- 
gres so de alu nos tan to nas uni ver si- 
da des fe de rais quan to nas ins ti tui- 
ções fe de rais de en si no téc ni co de ní- 
vel mé dio. 

O Edi tal tam bém traz as nor mas re- 
la ci o na das às co tas vol ta das pa ra os
can di da tos que se au to de cla ra rem
pre tos e par dos no ato da ins cri ção,
sen do a in for ma ção con fir ma da me- 
di an te pro ce di men to de he te roi den ti- 
fi ca ção re a li za do por Co mis são de Va- 
li da ção ins ti tu ci o nal men te cons ti tuí-
da (Re so lu ção CON SUP/IF MA N°
14/2019). A Re so lu ção CON SUP/IF- 
MA N° 60/2019 es ta be le ce que, em ca- 
da cur so, dois e meio por cen to (2,5%)
das va gas se des ti nem a can di da tos
com de fi ci ên cia que se en qua drem
nas con di ções es ta be le ci das pe lo De- 
cre to Nº 5.296/2004.

Es te ano os can di da tos vão dis por
de dois ca nais de co mu ni ca ção du- 
ran te o pro ces so: do pró prio IF MA,
em seu por tal e re des so ci ais; e a pá gi- 
na da Fun da ção de Edu ca ção Tec no- 
ló gi ca e Cul tu ral da Pa raí ba (FU NE-
TEC), que pres ta apoio ao Ins ti tu to
Fe de ral do Es ta do e é res pon sá vel pe la
exe cu ção das eta pas do se le ti vo.

Dú vi das e in for ma ções com ple- 
men ta res so bre o Se le ti vo 2022 po-
dem ser en ca mi nha das ao e-mail
aces so dis cen te@fu ne tec.com.

BENEFÍCIO

Veja o calendário de pagamento do Auxílio Brasil
A Cai xa Econô mi ca Fe de ral di vul- 

gou o ca len dá rio de pa ga men to do
Au xí lio Bra sil, que co me çou a ser pa- 
go. As da tas se gui rão o mo de lo do Bol- 
sa Fa mí lia, que pa ga va os be ne fi ciá ri- 
os nos dez úl ti mos di as úteis do mês,
com ba se no dí gi to fi nal do Nú me ro
de Ins cri ção So ci al (NIS).

Com va lor mé dio de R$ 217,18 nes- 
te mês, a par ce la de no vem bro co me- 
ça rá a ser pa ga no dia 17 pa ra os be ne- 
fi ciá ri os de NIS com fi nal 1 e ter mi na- 
rá no dia 30 pa ra os be ne fi ciá ri os de
NIS com fi nal 0. Com 17 mi lhões de
fa mí li as in cor po ra das, o Au xí lio Bra sil

te rá cer ca de 2,5 mi lhões de fa mí li as a
mais que os 14,6 mi lhões aten di das
pe lo Bol sa Fa mí lia.

O no vo pro gra ma so ci al te rá três
be ne fí ci os bá si cos e seis su ple men ta- 
res, que po dem ser adi ci o na dos ca so
o be ne fi ciá rio ar ran je um em pre go ou
te nha um fi lho que se des ta que em
com pe ti ções es por ti vas ou em com- 
pe ti ções ci en tí fi cas e aca dê mi cas.

Po dem re ce ber o Au xí lio Bra sil as
fa mí li as com ren da per ca pi ta de até
R$ 100, con si de ra das em si tu a ção de
ex tre ma po bre za, e aque las com ren- 
da per ca pi ta de até R$ 200, con si de ra- 

das em con di ção de po bre za. No Bol- 
sa Fa mí lia, os va lo res das li nhas de ex- 
tre ma po bre za e po bre za eram, res-
pec ti va men te, de R$ 89 e de R$ 178
por pes soa.

A Agên cia Bra sil ela bo rou um guia
de per gun tas e res pos tas so bre o Au xí- 
lio Bra sil. 

En tre as dú vi das que o be ne fi ciá rio
po de ti rar es tão os cri té ri os pa ra in te- 
grar o pro gra ma so ci al, os no ve ti pos
di fe ren tes de be ne fí ci os e o que ocor- 
reu com o Bol sa Fa mí lia e o au xí lio
emer gen ci al, que vi go ra ram até ou tu-
bro.

Pro gra ma ção
• 7h30 às 8h15 – che ga da das ca ra va nas.
• 8h30 – has te a men to da ban dei ra bra si lei ra e exe cu ção
do hi no na ci o nal.
• 8h40 às 8h50 – Ato ecu mê ni co, com ora ções fei tas por
um pa dre e um Pas tor.
• 8h50 às 9h – Pro nun ci a men to do Pre si den te da SOS
VI DA e apre sen ta ção dos par cei ros
• 09h às 9h15 – Exi bi ção de cru zes re pre sen tan do to dos
os mor tos no trân si to no Ma ra nhão e sol tu ra de ba lões
ver me lhos
• 9h15 às 10h– Bên ção dos veí cu los; car re a ta, pan fle ta -
gem, exi bi ção de fai xas alu si vas à vi o lên cia no trân si to; 
e cor te jo de mo to ci cle tas e bi ci cle tas.
• 10h15- En cer ra men to.

Có di go de Trân si to Bra si lei ro (lei n.
9.503/97)

Mor tos no Trân si to no Ma ra nhão

Fa ça a sua par te pe lo trân si to se gu ro: se ja
obe di en te às Leis do Trân si to.
• Fa ce bo ok e Ins ta gram: SOS VI DA PAZ NO  TRAN SI TO;
• Twit ter:@va lo ri za ca o vi da
• E-mail:va lo ri za ca o a a vi da@gmail.com
• Fo nes:(98)98114-3707(VI VO-What sapp)

21/11/2021- Dia Mun di al
pa ra cla mar pe la Paz no
Trân si to na Li to râ nea

A SOS VI DA e par cei ros reu ni ram-se dia 18.11.21(fo to
aci ma), à tar de, na se de da Gran de Lo ja Maçô ni ca do Es- 
ta do do Ma ra nhão, no bair ro Be qui mão, em São Luís pa- 
ra ul ti mar as pro vi dên ci as da or ga ni za ção do even to de
ce le bra rão do Dia Mun di al em Me mó ria Das Ví ti mas de
Aci den tes de Trân si to, que ocor re rá dia 21.11.21 (do- 
min go) das 7h30 às 10h30, na Av. Li to râ nea, em São Luís.
Es te dia foi ins ti tuí do pe la ONU (Or ga ni za ção das Na- 
ções Uni das) em 1995 em ra zão da vi o lên cia no trân si to
ser uma pan de mia no mun do in tei ro, que ma ta mais do
que as guer ras.
A ma ni fes ta ção co me ça rá ao la do da pra ça das es tá tu as
dos pes ca do res na praia de São Mar cos e de pois se des- 
lo ca até a pra ça de ali men ta ção no Ca lhau.
A or ga ni za ção do even to con vi da vo cê lei tor a par ti ci par
des te mo vi men to em fa vor da vi da.

In ter na ções de cri an ças e ado les cen tes por atro pe la- 
men tos vol ta a su bir em 2021

Um dos gru pos mais vul ne rá veis aos si nis tros de trân- 
si to, o pú bli co in fan til exi ge um cui da do es pe ci al nas ru- 
as e es tra das. En tre ja nei ro e agos to de 2021, o ín di ce de
in ter na ções por atro pe la men tos de cri an ças e ado les- 
cen tes en tre ze ro e 19 anos, na con di ção de pe des tres ou
ci clis tas, cres ceu 9% – em com pa ra ção ao mes mo pe río- 
do no ano pas sa do. No to tal, mais de seis mil de las fo- 
ram hos pi ta li za das em es ta do gra ve em to do o País e
qua se 500 fo ram a óbi to no lo cal on de fo ram atro pe la- 
das.

Os da dos, di vul ga dos no Mês das Cri an ças, fa zem
par te de um es tu do con du zi do pe la As so ci a ção Bra si lei- 
ra de Me di ci na de Trá fe go (Abra met), com o su por te da
agên cia 360° CI, que ma pe ou os ín di ces de mor bi mor ta- 
li da de in fan to ju ve nil no Sis te ma Úni co de Saú de (SUS)
pro vo ca dos por atro pe la men tos.

“O le van ta men to re a cen de o aler ta de que a se gu ran- 
ça das cri an ças e ado les cen tes de pen de da cons ci en ti- 
za ção de to dos. Es ses atro pe la men tos, na sua mai o ria,
não são aci den tais, mas sim re sul ta dos da não ob ser- 
vân cia de me di das vol ta das pa ra o con tro le de ris cos,
quer por par te de con du to res, quer por par te de pais e
res pon sá veis pe las cri an ças”, res sal ta Antô nio Mei ra Jú- 
ni or, pre si den te da Abra met. “Nes se mo men to de re tor- 
no às au las pre sen ci ais e mai or cir cu la ção das cri an ças
nas ru as, pre ci sa mos re for çar o aler ta aos pais, edu ca do- 
res e tam bém pro vo car as au to ri da des pa ra que in vis- 
tam em po lí ti cas pú bli cas vol ta das à edu ca ção pa ra o
trân si to”, afir ma.

Fon te: https://ces vi bra sil.com.br

Art. 34. O con du tor que quei ra exe cu tar uma ma no- 
bra de ve rá cer ti fi car-se de que po de exe cu tá-la sem pe- 
ri go pa ra os de mais usuá ri os da via que o se guem, pre- 
ce dem ou vão cru zar com ele, con si de ran do sua po si- 
ção, sua di re ção e sua ve lo ci da de.

De ja nei ro a ou tu bro de 2021 já mor re ram no trân si to
no Ma ra nhão 889 pes so as das quais 428 mo to ci clis tas. É
uma tra gé dia.

Fon te: Se cre ta ria de Es ta do da Saú de
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Números mostram que o Tricolor fechará a competição com o mais baixo índice de
aproveitamento desde os anos de 2016 e 2018 na Série B do Brasileiro

SAMPAIO CORRÊA

Uma das piores
campanhas da Série B
NERES PINTO

C
on si de ra da uma das mais di- 
fí ceis dos úl ti mos anos, por 
ter a par ti ci pa ção de al guns 
clu bes que rei te ra da men te 

dis pu tam com pe ti ções da eli te do fu- 
te bol bra si lei ro, in clu si ve con quis tan- 
do tí tu los, a Sé rie B es tá às vés pe ras de 
che gar ao fi nal. A ro da da 37 se rá fe- 
cha da nes te fim de se ma na e no dia 28 
ocor rem os úl ti mos jo gos.

O Sam paio Cor rêa, ape sar do bom 
de sem pe nho no 1º tur no, de ve rá fe- 
char a com pe ti ção com a pi or  cam pa- 
nha des de os anos 2016 e 2018, quan- 
do che gou so men te a 27 e 38 pon tos, 
res pec ti va men te.

O Tri co lor tem 47 pon tos e três a 
dis pu tar, po den do che gar, no má xi mo 
a 50, nú me ro in fe ri or aos 53 con quis- 
ta dos em 2014 e aos 58 em 2015, 
quan do fi cou na oi ta va. Em 2020, 
mar cou 57 pon tos e fi cou na sex ta po- 
si ção, se gun do le van ta men to fei to pe- 
lo ma te má ti co Ma no el Mar tins.

Pa ra atin gir os 50 pon tos, o Sam- 
paio vai ter que der ro tar o Avaí-SC, na 
úl ti ma ro da da, quan do fa rá um jo go 
di fí cil, pois o ti me ca ta ri nen se es tá na 
bri ga por uma das qua tro va gas do 
aces so, du as das quais já fo ram pre en- 
chi das por  Bo ta fo go-RJ e Co ri ti ba.

O Tri co lor ain da po de ser ul tra pas- 
sa do por al guns clu bes que es tão fo ra 
da zo na de re bai xa men to. Se for der- 
ro ta do na úl ti ma ro da da, pa ra o Avaí, 
a equi pe sam paí na en cer ra sua par ti- 
ci pa ção nes ta Sé rie B com ape nas 47 
pon tos e ter mi na rá até na dé ci ma 
quin ta co lo ca ção, de pen den do dos

“Jo go de com pa dres”

SAMPAIO E CRUZEIRO FIZERAM UM JOGO MORNO E EMPATARAM EM 1 X 1 NO CASTELÃO

úl ti mos re sul ta dos.
Ao fi nal do jo go di an te do Cru zei ro, 

na noi te da úl ti ma quin ta-fei ra, o 
Sam paio es ta va na dé ci ma po si ção, 
se gui do pe lo ti me mi nei ro, com igual 
con ta gem de pon tos, mas su pe ra do 
pe lo mai or nú me ro de vi tó ri as dos bo- 
li vi a nos.

Me re ce re gis tro a for ma co mo 
ocor reu o em pa te por 1 a 1, no Cas te- 
lão, de ta lhe que ge rou po lê mi ca, pe la 
for ma co mo as du as equi pes se con- 
ten ta ram com o pla car do pri mei ro 
tem po. O be lo gol mar ca do pe lo la te- 
ral-di rei to Mau rí cio aos 9 mi nu tos de 

jo go, che gou a dei xar a im pres são 
aos  2.293 tor ce do res pre sen tes, de 
que a Bo lí via sai ria de cam po com 
uma vi tó ria fá cil. No en tan to, a par tir 
de en tão, a de fe sa co me çou a va ci lar e 
dar chan ces aos cru zei ren ses, que 
em pa ta ram aos 40 mi nu tos, nu ma fa- 
lha es qui si ta do go lei ro Luiz Da ni el. 
Ao sair do gol, após a co bran ça de 
uma fal ta,  ele es cor re gou, a de fe sa 
pa rou e o za guei ro Léo San tos ca be ce-
ou in tei ra men te li vre pa ra em pa tar. 
No se gun do tem po, as du as equi pes 
não saí ram do meio de cam po. Não 
hou ve ne nhum chu te a gol nem es- 
can teio, cu ri o sa men te. Ao fi nal do jo- 
go, mui tos abra ços e cum pri men tos.

FINANCEIRO

Fora da Copa Nordeste, Moto vive um drama

O MOTO CLUB AGORA SÓ RETORNA AOS GRAMADOS NO CAMPEONATO MARANHENSE DE 2022, ONDE A EQUIPE BUSCA A CONQUISTA

HIGOR FERREIRA

A der ro ta por 2 a 0 pa ra o CRB-AL,
na noi te da úl ti ma quin ta-fei ra,  em
Ma ceió-AL, frus trou a tor ci da mo ten- 
se e dei xou mui ta pre o cu pa ção aos di- 
ri gen tes, jo ga do res e co mis são téc ni- 
ca. A ex pec ta ti va era de que con se- 
guin do a clas si fi ca ção pa ra a dis pu ta
da fa se de gru pos em 2022 es ta ria sen- 
do re sol vi da gran de par te dos pro ble- 
mas fi nan cei ros que o clu be en fren ta
nes te fim de ano.

Com sa lá ri os em atra so, que va ri am
de dois a três me ses, o Mo to não tem
di nhei ro em cai xa pa ra pa gar os jo ga- 
do res. As co tas pe la par ti ci pa ção na
Pré-Co pa do Nor des te e Co pa do Bra- 
sil já fo ram an te ci pa das em 50%. A di- 
re to ria que as su miu no úl ti mo dia 10
já sa bia des ta si tu a ção e ago ra es tá in- 
ten si fi can do con ta tos com em pre sas
e o po der pú bli co pa ra ten tar ate nu ar
os pro ble mas. A ex pec ta ti va é de que

den tro de 15 di as se ja con cluí do to do
o le van ta men to que es tá sen do fei to
pa ra apu rar o va lor dos dé bi tos, in clu- 
si ve com for ne ce do res de hos pe da- 
gem e ali men ta ção dos atle tas vin dos
de ou tros es ta dos. A pre o cu pa ção dos
jo ga do res co me çou a ser ma ni fes ta da
lo go após o jo go com o CRB, quan do o
meio-cam pis ta Jeff Sil va pe diu apoio.
“Ago ra é ho ra dos ver da dei ros tor ce- 
do res, de to dos bus ca rem a união pa- 
ra que a gen te pos sa le van tar o Mo to.
Tem o ano to do pe la fren te ago ra com
uma no va di re to ria. Tra ba lhan do com
ho nes ti da de, com os pés no chão, o
Mo to po de es tar tam bém da qui a
pou co jo gan do uma Sé rie B do Cam- 
pe o na to Bra si lei ro, co mo ho je es tá o
CRB, por exem plo”, afir mou Jeff ao ca- 
nal Nor des teFC.

Na par ti da em que o Mo to aca bou
sen do der ro ta do pe lo re pre sen tan te

ala go a no, a re per cus são nas re des so- 
ci ais, em São Luís, foi um mis to de crí- 
ti cas e con for mis mo. Pa ra mui tos, o
téc ni co Mar ci nho não de ve ria ter re- 
cu a do tan to o ti me no se gun do tem- 
po, o que fa ci li tou a in sis tên cia do ad- 
ver sá rio em bus ca do se gun do gol. As
su ces si vas fa lhas da de fe sa nas bo las
cru za das  na área mos trou uma de fi ci- 
ên cia que vem ocor ren do des de as
dis pu tas da Sé rie D do Bra si lei ro. Mar- 
ci nho Guer rei ro, no en tan to, ti nha
pou cas op ções no ban co de re ser vas.
Por is so, as subs ti tui ções pro ces sa- 
das  só pi o ra ram o de sem pe nho da
equi pe. O do mí nio do CRB foi tão for-
te que o Mo to só não to mou uma go le-
a da de vi do à des ta ca da atu a ção do
go lei ro João Pau lo. Os con for ma dos
che ga ram à con clu são de que o ti me
foi até lon ge de vi do ao elen co bas tan-
te li mi ta do que pos sui. (N.P)

Clas si fi ca ção ge ral  

KART

Tí tu lo do
Ma ra nhen se se rá
dis pu ta do nes te
sá ba do, em São Luís

Nes te sá ba do (20) é dia de co nhe cer os cam peões ma- 
ra nhen ses de kart nas ca te go ri as Ca de te, F4 Ama dor, F4
Gra du a dos, F4 No va tos, F4 Sê ni or, 2T No va tos, 2T Gra- 
du a dos, 2T Sê ni or.

Cer ca de 60 pi lo tos de vem ace le rar em bus ca do tão
dis pu ta do tí tu lo do Cam pe o na to Ma ra nhen se de Kart.
Pa ra is so, os kar tis tas vão en ca rar du as ba te ri as na pis ta,
com 15 vol tas ca da, e pon tu a ção do bra da, de 106 pon- 
tos, o que dá chan ces pa ra pi lo tos re cu pe ra rem pon tos
per di dos nas eta pas pas sa das e ul tra pas sa rem os fa vo ri- 
tos na clas si fi ca ção ge ral.

A tur ma da ve lo ci da de co me ça as pro vas às 09:00 da
ma nhã com a ca te go ria Ca de te. Ain da du ran te a ma nhã,
a ca te go ria F4 ace le ra em bus ca de um lu gar no pó dio.
Du ran te a tar de é vez da ca te go ria prin ci pal, 2T. A mu- 
lhe ra da tam bém dis pu ta a fi nal da Cor ri da do Ba tom na
tar de de sá ba do con sa gran do a cam peã ma ra nhen se de
2021.

Ca de te
A bri ga pe lo pó dio na ca te go ria ca de te se gue en tre

Mar cio We ber e o atu al cam peão Ma ra nhen se de Kart,
Mar cos Hen ri que. Ape nas 5 pon tos dis tan ci am os dois
pi lo tos.

F4 Gra du a dos
Na F4 Gra du a dos, Mar ce lo Nei va é o fa vo ri to da ca te- 

go ria com 271 pon tos, se gui do por Mar ce lo Me dei ros
que vai em bus ca do tí tu lo com o mo tor 4 tem pos e so ma
219 pon tos na clas si fi ca ção ge ral.

Di o van ni li de ra a ca te go ria F4 No va tos, mas é pres si- 
o na do por Fer di nand com ape nas 4 pon tos de di fe ren- 
ça.

2T Gra du a dos
Mar ce lo Me dei ros vai em bus ca do 15º tí tu lo no Ma- 

ra nhen se de Kart pe la ca te go ria prin ci pal, a 2T Gra du a- 
dos. O kar tis ta acu mu la 249 pon tos, 71 a mais que o se- 
gun do co lo ca do na clas si fi ca ção ge ral, Ge ral do Fi lho.

2T No va tos
Na 2T No va tos, Mar cos Fi lho se gue no to po com 278

pon tos. Na sequên cia, apa re ce Pe dro Hen ri que com 220
pon tos.

Rô mu lo Cam pos, Mar ce lo Mo ta e Lau ro Mou ra se- 
guem na bri ga pe lo tí tu lo es ta du al. Os pi lo tos ocu pam
as três pri mei ras co lo ca ções da clas si fi ca ção ge ral do
cam pe o na to.

F4 Sê ni or
O pi lo to Lu la Mar tins já foi con sa gra do, com uma eta- 

pa de an te ce dên cia, cam peão Ma ra nhen se de Kart 2021,
na ca te go ria F4 Sê ni or, pe lo nú me ro de pon tos acu mu- 
la dos. O kar tis ta tem 107 pon tos de di fe ren ça do se gun- 
do co lo ca do, pon tu a ção inal can çá vel na úl ti ma pro va.

Fe mi ni no
Na ca te go ria fe mi ni na, Ja li la Amo rim, Fer nan da

Guer rei ro e Li a na se guem na bri ga pe lo to po do pó dio e
tro féu de cam peã.
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O presidente eleito, Kaio Saraiva, em seu discurso da vitória fez um agradecimento ao presidente  atual Thiago Diaz

Em eleição histórica na OAB-MA, Kaio
Saraiva celebra a vitória para comandar

entidade em 2022/2024
A ad vo ca cia ma ra nhen se es co lheu a Di re to ria da OAB/MA, CA A MA, os Con se lhei ros Fe de rais, Es ta du ais e

os su plen tes em uma elei ção que fi cou pa ra a his tó ria. O ad vo ga do Kaio Sa rai va se rá o pri mei ro pre si den te
da Or dem dos Ad vo ga dos do Bra sil, Sec ci o nal Ma ra nhão (OAB/MA), no pró xi mo tri ê nio (2022/2024), nu ma
elei ção pi o nei ra: de for ma hí bri da, nas mo da li da des pre sen ci al e on li ne. A elei ção foi re a li za da no dia 16 de
no vem bro. Kaio Sa rai va é, por tan to, o pri mei ro pre si den te elei to de for ma vir tu al. O ad vo ga do ob te ve 4.384
(44,10%) vo tos pe la cha pa “Pre ser var as Con quis tas e Avan çar +”. In te gram tam bém a cha pa na di re to ria da

OAB/MA, Ta ti a na Cos ta (vi ce-pre si den te), Gus ta vo Ma me de (se cre tá rio-ge ral), Van dir Be zer ra Jr (se cre tá rio-
ge ral ad jun to) e Ma ri a na Ber re do (di re to ra-te sou rei ra). A co me mo ra ção da vi tó ria da Cha pa 4, foi mar ca da

por mo men tos de mui ta emo ção e ale gria.

A vice-presidente eleita Tatiana Costa com familiares, a
mãe, a advogada Márcia Teresa, o pai Marco Aurélio e o
irmão, também advogado Marco Aurélio Jr.  Abraço emocionado da mãe  Joelma e do filho Matheus

Integram também a chapa na diretoria da OAB/MA, Tatiana Costa (vice-presidente), Gustavo Mamede (secretário-geral),
Vandir Bezerra Jr (secretário-geral adjunto) e Mariana Berredo (diretora-tesoureira).

Para a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados do Maranhão foram eleitos: Ivaldo Praddo (presidente) e as
advogadas Alynna Almeida (vice-presidente) e Mariana Serra (secretária-geral) e Erica Cariolano (secretária-geral adjunta)
e Antônio Marcos Matos (tesoureiro).

“Estamos muito felizes que as coisas estão retomando e que poderemos nos rever,
de forma mais próxima e tranquila”, declara Mário Junior

Lucas Seabra e Fabrícia Almeida são algumas das atrações musicais do evento
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O vice-governador Carlos Brandão com a esposa Larissa, emoldurados pelos  organizadores  do evento  Emanuel Jesus e
Ellen Soares

Vice-governador Carlos Brandão
prestigia o “Prêmio Papete 2021”

Uma noi te pa ra en trar pa ra a his tó ria da cul tu ra ma ra nhen se, com sa bor de ce le bra ção à vi da e à mú si ca!
As sim foi a noi te do Prê mio Pa pe te, in te gran do a pro gra ma ção da Fes ta da Mú si ca no Ma ra nhão 2021, que
reu niu di ver sas ge ra ções de ar tis tas no pal co do Vil la Re a le. De pa ra béns os pro du to res El len So a res e Ema- 
nu el Je sus, da In te rart Pro du ção Cri a ti va, au to res do pro je to que con ta com pa tro cí nio da Equa to ri al Ma ra- 
nhão e Go ver no do Es ta do do Ma ra nhão, via Lei Es ta du al de In cen ti vo à Cul tu ra. Mais de 30 ar tis tas fo ram

pre mi a dos com o tro féu “Pa pe te”, as sim co mo pro je tos cul tu rais re le van tes. 

O vice-governador Carlos Brandão, Marcelo Carvalho e o
cantor e artista plástico Betto Pereira Amanda e Adnon Soares, Renata  e César Nascimento

Os jornalistas Elda e Raimundo Borges
O músico Nosly, premiado pelo projeto Trilhas e Tons, com
Hubert Oliveira da Equatorial Maranhão, patrocinadora do
projeto

Fred Guerra com Giselle e Vitória, esposa e filha do
inesquecível Papete Zeca Baleiro entre Danielle e Adriana Vieira

Representantes da Equatorial Maranhão: Ricardo Teixeira com Zeca Baleiro, Djalma
Chaves com a filha Marília; José Jorge Leite Soares com os anfitriões Emanuel Jesus
e Ellen Soares

Prêmio Papete 2021 II
O gran de ho me na ge a do, que en cer rou a noi te com poc ket show, foi o

can tor e com po si tor Ze ca Ba lei ro. Ele res sal tou a im por tân cia de Pa pe te
pa ra a ce na mu si cal e elo gi ou a ini ci a ti va dos pro du to res El len e Ema nu el

Je sus em pro mo ver um gran de en con tro de mú si cos dos mais di ver sos
es ti los e ge ra ções; mar can do a re to ma da da mú si ca nos pal cos nes se mo- 
men to de re sis tên cia e vi da, pós pan de mia. Vi tó ria e Gi sel le Pai va, fi lha e

es po sa de Pa pe te, pres ti gi a ram o even to, emo ci o na das ao ver o for te le ga- 
do do ar tis ta sen do ce le bra do e re co nhe ci do.

Zeca Baleiro, Salgado Maranhão, Marcelo Carvalho e César Nascimento

Quarteto premiado: Rosa Reis, João Pedro Borges (Sinhô), Salgado Maranhão e
Flávia Bittencourt

Dijé e Clarice (Pão com Ovo) com os anfitriões e os executivos da Equatorial
Maranhão Hubert Oliveira e Jeane Pires

Os músicos da Banda Raiz Tribal, que levou o reggae a FMM2021

São Luís, sábado e domingo, 20 e 21 de novembro
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PRÊMIO NOBRE 2021: 
CREDIBILIDADE, MÉRITO E SUCESSO 

A Produção do Programa Nobre está nos preparativos finais, para a realização da mais importante cerimô-
nia de homenagens do Maranhão, o tradicional, Prêmio Nobre, que esse ano completa 15 anos de muito su-
cesso, mérito e credibilidade.

Com atrações musicais já confirmadas e serviço de buffet completo, o badaladíssimo evento acontecerá dia 
08 de dezembro (feriado N.S. Conceição), no mais luxuoso salão de festas do Maranhão, o Espaço Residencial, 
com a presença dos mais nobres empresários, gestores, personalidades e destaques nacionais. O Troféu Nobre 
2021 está lindo e as primeiras peças, já estarão prontas.

Quem assina a carta de vinhos e proseccos da 15ª edição do Prêmio Nobre é a elegante Boutique de Vinho 
Amo Vinho, do empresário, Almistron Marinho, que retorna ao evento em grande estilo, com destaques aos 
seus vinhos exclusivos, marca própria e espaço bistrô, para momentos inesquecíveis no Cohajap. Vai ser a “Fes-
ta do Ano” no Maranhão.

O CASAL DE APRESENTADORES DE TV, MARCOS DAVI E MADALENA NOBRE FORAM DEGUSTAR OS VINHOS QUE SERÃO 
SERVIDOS NO PRÊMIO NOBRE, NA AMO VINHO E FICARAM APAIXONADOS PELO SABOR.

PRÊMIO 
PAPETE: 
FESTA DA
 MÚSICA NO 
MARANHÃO

CONFIRMADO! VALDEZ MARANHÃO 
ESTARÁ NO PRÊMIO NOBRE 2021 

Depois do sucesso da 30ª edição da Feijoada do Maranhão, que organiza todos os anos na capital mineira, o 
empresário e fotógrafo maranhense que reside em Belo Horizonte, Valdez Maranhão, confirmou sua presença 
na 15ª edição do Prêmio Nobre, a mais importante cerimônia de homenagens do Maranhão e que já faz parte 
do calendário dos grandes eventos nacionais.

Valdez faz parte da comitiva do empresário, Fabiano Cazeca, presidente do Grupo Multimarcas Consórcios, 
que terá seu empreendedorismo reconhecido, através do Troféu Nobre 2021, e se consolida, como um dos maio-
res do Brasil no ramo. Vai ser sucesso!

  VALDEZ MARANHÃO COM O CARNAVALESCO, MILTON CUNHA, NA SUA TRADICIONAL FEIJOADA, QUE ACONTECEU NO DIA 
30 OUTUBRO NO DIMENSÃO HALL – ESTÁDIO DO MINEIRÃO.

“VOVÓ FAA MORENA” 
E NETINHA, SUZAN-
NE MUDAM DE IDADE

Uma festa intimista, repleta de amor, carinho e muita ins-
piração. Assim foi comemorado o primeiro aninho da bela Su-
zanne, filha de Amilcare Dallevo Neto e Júlia Pereira, que teve 
como tema “Laços”.

Os vestidos da aniversariante e sua mãe foram produzidos 
pela Franci Costa Ateliê e contou com requintes da Carla Pe-
reira Eventos. Suzanne amou todos os detalhes e curtiu muito 
a sua primeira festinha.

Poucos dias depois (13/11), a avó paterna, Faa Morena mu-
dou de idade e preferiu passar a data em família, com grati-
dão pelos momentos vivenciados e sua alegria contagiante. 
Afastada da TV, por decisão pessoal, a cantora e também apre-
sentadora do Programa Ritmo Brasil (REDETV), que já veio ao 
Maranhão, por 02 vezes, recebeu o convite para participar do 
Prêmio Nobre 2021 e retornar ao estado, que sempre a recebe 
com braços abertos e com muito amor. Parabéns e que Deus 
abençoe essa família linda. 

 A BELA SUZANNE, QUE CURTIU MUITO CADA MOMEN-
TO DA SUA FESTINHA, COM OS SEUS PAIS, AMILCARE 
DALLEVO NETO E JÚLIA PEREIRA.

ENTRE OS PAIS DA NETINHA SUZANNE, FAA MORENA VIVE UM MO-
MENTO MUITO ESPECIAL.

Criado em 2019, o projeto Festa da Música no 
Maranhão, visa valorizar e fortalecer a música e a 
cultura maranhenses. A edição 2021 do FMM, foi 
um sucesso e reuniu na noite da última quinta-feira 
(18), no Villa Reale Buffet – Calhau, os mais desta-
cados artistas maranhenses.

Resistência é a palavra que melhor define todo 
o conceito do projeto nessa edição, assim como 
daqueles que foram homenageados pelo Prêmio 
Papete 2021, que contou com patrocínio da Equa-
torial Maranhão e Governo do Estado do Maranhão, 
através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

O troféu do Prêmio traz a assinatura do artista 
plástico Eduardo Sereno, que criou uma estatueta 
com a imagem do querido Papete empunhando 
seu berimbau. Foram mais de 30 (trinta) homena-
geados, nessa edição, que contou com um show 
especial, em um evento fechado para os artistas, 
convidados, patrocinadores e imprensa.

O CANTOR, COMPOSITOR E ARTISTA PLÁSTICO, BETTO PE-
REIRA, ENTRE A ESPOSA, ROSE E MADALENA NOBRE.

A CURADORA, IRACEMA BASTOS, QUE VEIO DO RIO DE JA-
NEIRO, PARA ACOMPANHAR A EDIÇÃO 2021 DO FMM, AO 

LADO DA AMIGA DE INFÂNCIA, MADALENA NOBRE. 


