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Bolsonaro

bem na fita

IndiRetas

Uma pesquisa sobre a
popularidade do presidente
Jair Bolsonaro, realizada
pela XP Investimentos em
parceria com o Instituto de
Pesquisas Sociais, Políti-
cas e Econômicas (Ipes-
pe), aponta que 46% da po-
pulação espera um gover-
no “ótimo” ou “bom” até o
fim do mandato. Já os pes-
simistas correspondem a
31% dos entrevistados. O
estudo questionou aos en-
trevistados o que eles es-
peram para os próximos
três anos de governo.

Há um mês, a expecta-
tiva positiva era de 43%,
uma oscilação de três pon-
tos porcentuais. A propor-
ção de entrevistados que
esperam uma administra-
ção “ruim” ou “péssima” foi
de 33% a 31% no período.
No início do ano, a expec-
tativa positiva para o man-
dato correspondia a 63%

dos entrevistados, e 15%
deles eram pessimistas.

A pesquisa também
mostra uma oscilação posi-
tiva, dentro da margem de
erro, de 3,2 pontos porcen-
tuais, na avaliação atual do
governo. O porcentual de
entrevistados que conside-
ram a administração “boa”
ou “ótima” foi de 30% para
33% em relação a setem-
bro. Já a desaprovação a
Bolsonaro oscilou de 41%
a 38%, e a porcentagem de
entrevistados que conside-
ram o governo “regular” se
manteve estável em 27%.

Segundo a XP Investi-
mentos, a pesquisa reali-
zou mil entrevistas telefô-
nicas em todo o País entre
os dias 9 e 11 de outubro.
A última vez que o levanta-
mento apontou estabilidade
na avaliação, com tendên-
cia positiva, havia sido en-
tre maio e junho.

Braide, Duarte Jr

e Neto Evangelista

A pesquisa Escutec re-
alizada pelo jornal O Esta-
doMaranhão confirmará a
liderança, no momento, do
deputado federal Eduardo
Braide (PMN) em relação
à sucessão do prefeito Edi-
valdo Holanda Jr. Em tese,
segundo os números, Brai-
de poderia vencer já no pri-
meiro turno. Mas como ce-
nário político, em qualquer
parte do mundo, é volátil
como éter, Eduardo não
pode comemorar vitória
antes do final da eleição.
Mas dá pra ostentar um

belo sorriso no rosto, isso
dá! Outro fato a ser mos-
trado na pesquisa é a situ-
ação dos incansáveis bri-
gões, Duarte Júnior
(PCdoB) e Neto Evangelis-
ta (DEM), que entre os pré-
candidatos da base de Flá-
vio Dino apareceram entre
os melhores colocados.
Duas figuras que gosto
muito...  Mas precisam dar
uma conversada com o go-
vernador para que acalmem
os ânimos. Quem sabe
Flávio consiga contornar
essa desavença.

Maura Jorge

trabalhando
A ex-deputada estadu-

al, Maura Jorge (PSL),
que assumiu em junho
deste ano, em Brasília, o
comando da Superinten-
dência da Funasa no Ma-
ranhão, não tem parado
de trabalhar.

Maura  esteve, recen-
temente,  na cidade de
Estreito, apresentando as
ações federais e dando as
orientações necessárias
aos municípios da região
para a desburocratização
dos processos pendentes.

Segundo ela, o objetivo
é “levar benefícios ao povo
maranhense de maneira
mais rápida e eficaz.”

Quando foi candidata
ao Governo do Maranhão,
nas e le ições de 2018,
Maura  Jorge recebeu
7,87% dos votos no esta-
do e só na capital obteve
cerca de 65 mil votos.

Allan Garcês e os

bons resultados
Convidado para fazer

parte do Governo Bolsona-
ro, assumiu o cargo de Di-
retor Executivo do Ministé-
rio da Saúde. Estamos fa-
lando do médico Allan Gar-
cês, erradicado há 15 anos
no Maranhão.

Pela primeira vez, o Mi-
nistério da Saúde deixa de
Brasília, com sua equipe de
Secretários, Diretores e
Técnicos para fazer uma
gestão itinerante nos Esta-
dos brasileiros. Idealizado
por Garcês, este projeto
tem o objetivos de levar o
Ministério para se reunir
com os gestores (Secretá-
rios de Saúde) na ponta e
trabalhar as principais pau-
tas da atual gestão do Mi-
nistro Mandetta, que prio-
riza a Atenção Primária em
Saúde, o Médicos pelo Bra-
sil, o Programa de Imuni-
zação, a Saúde na Hora,
entre outras ações.

Dr. Allan Garcês, em con-
versa com a Coluna do Udes
Filho, explicou que tem co-
lhido bons resultados. “A
aproximação do Ministério
com os entes federados, ofe-
rece a oportunidade de se
colocar na condição de co-
nhecer a realidade de cada
região do país e desta for-
ma planejar em conjunto
com o Estado e Municípios
uma Gestão Integrada.”

Demonstrando empolga-
ção com o seu trabalho jun-
to ao presidente Bolsonaro,
Garcês antecipou que o Ma-
ranhão será visitado pela
equipe ministerial da Sáude
em novembro. “Estamos ali-
nhados com a diretriz do
Governo Federal que fala:
Menos Brasília e Mais Bra-
sil. Da mesma forma esta-
mos priorizando o Nordeste
e o Norte do país. O Mara-
nhão receberá nossa visita
no dia 21 e 22 de novembro."

Udes
Filho

(98) 9 9976-6175

ALAVANCAR ADRIANO SARNEY
Um esquema midiático, segundo a Coluna apurou, deve

começar a tentar alavancar o nome do deputado estadual
Adriano Sarney (PV) para a  disputa do cargo de prefeito de
São Luís. Os laços começam a ser estreitados entre o de-
putado, jornalistas, blogueiros e radialistas. Já tem até o
operador de meio de campo. Tudo é possível!

DEU RUIM EM BACABEIRA
Ligados a vereadora de Bacabeira, Kellyane Calvet, fo-

ram indiciados pela Polícia Civil do Maranhão, Jairo Omar
Lima de Castro, Michelle Christine de Oliveira Costa, Jairo
Omar Lima de Castro Júnior, Benedito Monteiro Leite e Ha-
dimilde Hanema Fonseca de Jesus pelos crimes de amea-
ça, difamação e injúria. Eles foram investigados sob suspei-
ta de criação de um perfil fake no Facebook, intitulado Car-
los Moreira, o qual atacava a honra e fazia ameaças a pes-
soas de Bacabeira, especialmente servidores públicos e au-
toridades como informa relatório da Polícia Civil.

AMEAÇAS NA RAPOSA
A qual grupo político de Raposa pertencem dois crimino-

sos que andam abordando e ameaçando de morte, pessoas
que criticam, nas redes sociais, os líderes de uma família
importante da cidade?

TALITA É CANDIDATA NA RAPOSA

Apesar de opositores espalharem que a  atual prefeita da
cidade pesqueira e turística de Raposa, Talita Laci (PCdoB),
não irá disputar as eleições, a realidade é outra. Talita é
candidata e vai com tudo para sua reeleição.

EUDES BARROS NÃO ABRE!
O ex-presidente da Câmara de Raposa e pré-candidato a

prefeito do município, pelo PL do deputado federal Josimar
de Maranhãozinho, já disse, já repetiu, já afirmou e reafir-
mou que vai disputar a eleição em 2020. “Não tenho acordo
com ninguém”, disse Eudes, na última conversa que tive-
mos.

(98) 99976-6175  \  (98) 98897-3555 \  (98) 98783-9244
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Mais de 2 mil vagas

C
idades do Maranhão estão com oportunidades em
concursos públicos. A primeira que oferece vagas
é a de Viana, localizada na Baixada Maranhense.

O certame de Viana tem validade de dois anos e oferece
remunerações entre R$ 998 a R$ 6 mil para jornada de 20 a
40 horas semanais.

Os cargos disponíveis: Nutricionista (2); Assistente
Social (4); Psicólogo (2); Fonoaudiólogo (1); Fisiotera-
peuta (2); Terapeuta Ocupacional (2); Bioquímico (1); Far-
macêutico (2); Cirurgião Dentista (2); Enfermeiro (10); Ar-
quiteto (1); Engenheiro Civil (1); Engenheiro Ambiental
(1); Topógrafo (1); Médico Veterinário (1); Procurador do
Município (3); Auditor Fiscal (1); Contador (1); Bibliote-
cário (1); Médico (4); Sociólogo (1); Turismólogo (1); Pro-
fessores 6º ao 9º ano - Língua Portuguesa (19); Educa-
ção Física (5);Matemática (19); História (8); Geografia
(9); Língua Inglesa (8); Ciências (9); Professor Ensino
Fundamental 1º ao 5º ano (49); Professor Educação In-
fantil (27); Supervisor Escolar (5); Analista de Sistemas
(1); Fiscal de Postura (2); Fiscal Tributário (2); Fiscal
Ambiental (2); Técnico de Enfermagem (9); Técnico em
Radiologia (2); Técnico em Laboratório de Análises Clíni-
cas (2); Técnico em Edificações (2); Técnico em Meio
Ambiente (2); Guarda Municipal (7); Agente de Trânsito
(10);Técnico em Contabilidade (2); Agente de Vigilância
Sanitária (3); Agente da Vigilância Epidemiológica (5);
Agente Administrativo (22); Mecânico de Manutenção de
Veículos Automotores (1); Mecânica de Manutenção de
Máquinas Pesadas e Equipamentos Agrícolas (1); Eletri-
cista (2); Encanador (2); Pedreiro (2); Carpinteiro (2); Pin-
tor (2); Vigia (22); Auxiliar Operacional de Serviços Diver-
sos (18) e Agente Comunitário de Saúde (10).

As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de outu-
bro, pelo site www.crescerconcursos.com.br. As taxas de
participação têm valores de R$ 60 a R$ 115. Os requisitos
para se inscrever são: Ensino Fundamental, Médio e Superi-
or e Registro no Conselho Profissional Competente.

A classificação será composta de Prova Objetiva para to-
dos os cargos na data prevista de 24 de novembro de 2019,
Prova de Títulos para Professores e Teste de Aptidão Física
para Guarda Municipal.

308 EMPREGOS EM ROSÁRIO

Em Rosário, a prefeitura vai abrir vagas para 308 profis-
sionais que tenham Licenciatura nas áreas exigidas.

As oportunidades disponíveis são para os cargos de:
Professor da Educação Infantil (52); Professor do Ensino
Fundamental 1º ao 5º Ano (106); Professor do Ensino
Fundamental 1º ao 5º Ano - Multisseriado (34); Professor
do Ensino Fundamental 6º ao 9º Ano em: Artes (2); Ciên-
cias (17); Educação Física (20); Filosofia (2); Geografia
(10); História (12); Inglês (9); Matemática (11); Portugu-
ês (28); Professor de Educação Especial (5).

Em regime de trabalho de 20 horas semanais, os profis-
sionais contratados farão jus à remuneração equivalente a
R$ 1.808,65. As inscrições serão realizadas a partir das 10h
do dia 23 de outubro de 2019 às 18h do dia 07 de novembro
de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico
www.fsadu.org.br. O valor da taxa a ser paga é de R$ 100.

Como método de seleção, os profissionais serão subme-
tidos à Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificató-
rio; de Títulos. Está previsto o dia 24 de novembro de 2019
para aplicação de Prova Objetiva. O prazo de validade deste
certame será de dois anos, contados da homologação do
resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

PREFEITURA DE DAVINÓPOLIS

A Prefeitura de Davinópolis, anunciou a realização de
concurso público que irá oferecer 36 vagas imediatas e
formação de cadastro reserva, para profissionais de to-
dos os níveis de escolaridade. O concurso será realizado
pelo Instituto Legatus. Os vencimentos para os aprova-
dos no certame será de até R$ 5.685,00, referente a car-
ga horária de 20 a 40 horas semanais.

As inscrições estarão abertas no período de 21 de outu-
bro a 18 de novembro de 2019, no endereço eletrônico
www.institutolegatus.com.br, e terão os seguintes valores:

R$ 82,00 para os cargos de nível fundamental;
R$ 90,00 para os cargos de nível médio, e;
R$ 120,00 para os cargos de nível superior.
Todos os candidatos realizarão prova escrita objeti-

va, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para
o dia 22 de dezembro. Haverá ainda avaliação de títu-
los para os candidatos aos cargos de nível superior, de
caráter classificatório.

O prazo de validade do concurso público será de dois
anos, contados a partir da data de homologação do re-
sultado final, podendo ser prorrogado uma única vez pelo
mesmo período, a critério da Prefeitura Municipal de Da-
vinópolis.

Salários chegam a R$ 6.000 em concursos das prefeituras do Maranhão

E MAIS...

Os concursos da Assembleia Legislativa, Corpo
de Bombeiro e Empresa Brasileira de Serviços Hos-
pitalares, mesmo sem a previsão de lançamento de
edital, estão entre os esperados pelos concurseiros
no Maranhão.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA
Tinha previsão para sair em junho, mas especula-

se que edital deve saia até dezembro.

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS
HOSPITALARES - EBSERH
O edital do novo concurso da EBSERH sairá em

breve para o preenchimento de 2.250 vagas em diver-
sos cargos de nível superior e médio. As provas deve-
rão ocorrer em março de 2020.

CORPO DE BOMBEIRO DO MARANHÃO - CBMA
O concurso do CBMA já possui projeto básico para

o cargo de soldado. O certame está anunciado desde
2018, já dispondo de dotação orçamentária para sua
realização. As vagas, os cargos e o salário inicial es-
tão indefinidos. A banca do último concurso foi a Fun-
dação GetúlioVargas - FGV.

86 VAGAS DE TRABALHO
EM FERNANDO FALCÃO

Já em Fernando Falcão são 86 vagas abertas em ní-
veis fundamental, médio e superior.

As oportunidades são para os cargos de: Advogado
(1); Contador (1); Enfermeiro (3); Cirurgião Dentista (2);
Fisioterapeuta (1); Farmacêutico ? Bioquímico (2); Nutri-
cionista (2); Engenheiro Agrônomo (1); Assistente Social
(1); Psicólogo (1); Analista Educacional (4); Professores
de: Ensino Fundamental 1º ao 5º ano (6); Português - 6º
ao 9º ano (1); Matemática - 6º ao 9º ano (3); História - 6º
ao 9º ano (2); Geografia - 6º ao 9º ano (2); Educação
Especial (2); Educação Física - 6º ao 9º ano (1) e Educa-
ção Infantil (8), além de que há vagas ainda para as fun-
ções de Técnico de Enfermagem (3); Técnico em Radio-
logia (1); Auxiliar Administrativo (5); Agente Operacional
de Serviços Gerais (23); Motorista AB (2); Motorista D
(7); Operador de Máquinas Pesadas (1).

Os profissionais que forem admitidos terão o venci-
mento entre R$ 998,00 a R$ 3 mil em regime de 20 a 40
horas semanais.

Vale ressaltar que estas oportunidades estão distri-
buídas nas unidades das Secretarias de: Administração;
Saúde; Assistência Social e Educação, em diversas lo-
calidades dentro do município.

As inscrições devem ser realizadas do dia 14 de ou-
tubro de 2019 até o dia 4 de novembro de 2019, no site
www.institutolegatus.com.br. A taxa de participação é no
valor de R$ 75 a R$ 120. Como método de avaliação dos
concorrentes será aplicada Prova Objetiva na provável data
do dia 15 de dezembro de 2019, sendo que algumas fun-
ções terão ainda Avaliação de Títulos.

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

O edital do concurso na cidade de Imperatriz será lan-
çado no dia 31 de outubro. O certame oferecerá 1771 va-
gas previstas para cargos efetivos, entre chamada imedia-
ta e cadastro de reserva.

Os cargos são para o nível de escolaridade médio e
superior, com remunerações mensais que vão de R$ 1.150
a R$ 6.000.

O projeto de lei aprovado para a efetuação do certame
estipula a quantia de 10% das vagas reservadas para pes-
soas com deficiência. Alguns cargos exigem Carteira Na-
cional de Habilitação, CNH, tipo A e B.

Outros requerem o certificado de cursos profissionali-
zantes em determinadas áreas. Todas as exigências, sa-
lários, função e carga horária semanal poderão ser obser-
vadas detalhadamente no edital.

Ainda de acordo com o projeto aprovado na Câmara de
Vereadores e sancionado pelo Prefeito, a Seamo poderá ins-
tituir cursos de formação continuada para a capacitação,
especialização e aperfeiçoamento do servidor público.
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O presidente da Assem-
bleia Legislativa do Maranhão
(Alema), deputado Othelino
Neto (PCdoB), destacou a
importância de celebrar a
Constituição Estadual e do
respeito às diferenças, duran-
te a sessão solene realizada
em homenagem aos 30 anos
da Constituinte, nesta quin-
ta-feira (17), no Plenário Na-
gib Haickel. Na cerimônia,
Othelino também foi conde-
corado com a Medalha João
Evangelista, criada pela As-
sociação dos Ex-Deputados
Estaduais do Maranhão (Ae-
dem), presidida pelo ex-depu-
tado e deputado constituinte,
Carlos Guterres.

“Nós, do Poder Legislati-
vo, não temos nem a preten-
são da unanimidade, porque
a unanimidade é a antítese
do que representa o Parla-

Othelino e 30 anos da

Constituição Estadual

Asfalto novo para Avenida Guajajaras

A Praça da Bíblia e o Par-
que do Bom Menino, dois
importantes logradouros pú-
blicos localizados no Centro
de São Luís estão com as
obras de reforma avançadas.
Os cartões-postais integram
o programa São Luís em
Obras e recebem serviços
de infraestrutura que darão
aos locais novos traçados
urbanísticos. O programa,
lançado em agosto pelo
prefeito Edivaldo Holanda
Junior, é um dos maiores
conjuntos de ações de revi-
talização de espaços públi-
cos das últimas décadas.
Integram o pacote de obras
a reforma e construção de
mercados, intervenções
para maior mobilidade no
trânsito da capital, serviços
de pavimentação e drena-
gem, entre outras iniciativas
em mais de 20 frentes de tra-
balho em toda a capital.

Tanto na Praça da Bíblia

Prefeito Edivaldo comanda

reformas em ritmo acelerado

quanto no Parque do Bom
Menino, os serviços seguem
em ritmo acelerado, com ob-
jetivo de mitigar transtornos
e devolver os logradouros à
população dentro de breve
tempo, apresentando novo
aspecto arquitetônico e urba-
nístico. As obras do Parque
Bom Menino e da Praça da
Bíblica, concomitantemente
executadas pela Secretaria
Municipal de Projetos Espe-
ciais (Sempe), devem ser
concluídas dentro do prazo
previsto.

PARQUE
No parque Bom Menino,

os trabalhos estão sendo
executados de maneira com-
partilhada com seu funciona-
mento. O público continua
com a prática de atividades
esportivas no local. Diversos
setores do parque prosse-
guem com o atendimento re-
gular, considerando as cir-
cunstâncias geradas pelas

intervenções.
No início desta semana,

as equipes deram prossegui-
mento à retirada de equipa-
mentos das academias de
ginásticas ao ar livre. Segun-
do previsão técnica do proje-
to, os equipamentos serão
deslocados para outros pon-
tos dentro do próprio períme-
tro do parque poliesportivo e
de vivência. No prédio admi-
nistrativo foram finalizados os
reparos na área externa do
ginásio coberto do complexo
esportivo. As equipes da
construtora responsável esta
semana realizaram a esca-
vação das biovaletas (lago) e
concretagem final da casa de
máquinas e cisterna. Tem
muita etapa de obra prevista
para ser iniciada na próxima
semana.

A obra do Skatepark está
em fase de terraplanagem.
Haverá uma leve modificação
sugerida pela associação dos

skatistas, mas sem alterar o
projeto apresentado pela
empresa contratada. Segun-
do o secretário de Projetos
Especiais, Gustavo Marques,
"trata-se apenas da retirada
de um elemento dentro da
pista de skate e sua realo-
cação para a extremidade,
além da troca de um corrimão
redondo por quadrado, para
que possa ser usado como
base de manobra", disse o
secretário.

PRAÇA
As obras de requalificação

da Praça da Bíblia, que tam-
bém integra o programa São
Luís em Obras, estão bastan-
te avançadas. Na semana
passada, o prefeito Edivaldo,
acompanhado da primeira-
dama do município, Camila
Holanda, e do secretário Gus-
tavo Marques, esteve no lo-
cal para vistoriar o andamen-
to dos trabalhos no logradou-
ro tradicional da cidade.

Na primeira fase da obra,
foi demolida uma antiga cons-
trução na parte central da
praça, que apresentava pro-
blema em sua estrutura. Foi
também retirado todo o cal-
çamento existente e iniciada
a terraplenagem da área. Os
trabalhos de pavimentação
do piso central estão em es-
tágio de conclusão.

Nesta semana, as equi-
pes deram início à concreta-
gem dos pilares dos quios-
ques destinados à comerci-
alização de alimentos. Por
outro lado, começaram a re-
alizar o acabamento dos can-
teiros central da praça e os
trabalhos de drenagem na
parte mais baixa da obra, na
margem da Avenida Alexan-
dre de Moura.

Praça da Bíblia e do Parque do Bom Menino

Reforma da Praça da Bíblia. Crédito: A. Baeta.

A obra de asfaltamento da
Avenida Guajajaras segue o
cronograma e avança a cada
dia em ritmo acelerado. O
serviço, que tem sido acom-
panhado de perto pelo prefei-
to Edivaldo Holanda Junior,
integra o programa São Luís
em Obras, lançado pelo pre-
feito em agosto e já esta com
mais de 20 frentes de traba-
lho impactando diversos pon-
tos da cidade com ações de
infraestrutura e requalificação
de logradouros. A Guajajaras
é uma das vias mais movi-
mentadas da capital e, por
isto, motoristas, moradores
e comerciantes já apontam
melhorias na área, com mai-
or fluidez do trânsito e mais
acessibilidade aos estabele-

cimentos instalados ao lon-
go da avenida. Já foi conclu-
ída a pavimentação em 2.600
metros da avenida, o que
corresponde do retorno do
Tirirical até a Ducol.

"O programa São Luís em
Obras tem mudado a confi-
guração da nossa cidade.
São obras impactantes do
ponto de vista da mobilidade
e que têm como objetivo
melhorar a qualidade de vida
das pessoas. Esta obra na
Avenida Guajajaras era
aguardada por todos e muito
necessária", frisa o prefeito
Edivaldo. A Prefeitura está
também com frentes de as-
falto nos bairros do Vinhais,
Angelim e Cohatrac e outras
serão abertas.

ACONTECEU

mento. Nós precisamos, no
Brasil, nessa quadra históri-
ca saber, sobretudo, respei-
tar as diferenças. Entender
que as diferenças não nos
tornam inimigos”, salientou.

Osmar Filho e o trânsito...

Os comerciantes da Ave-
nida Marechal Castelo Bran-
co, no bairro do São Fran-
cisco, obtiveram uma impor-
tante vitória.

O secretário municipal
de Trânsito e Transportes,
Canindé Barros, atendeu rei-
vindicação feita pelo presi-
dente da Câmara Municipal
de São Luís, vereador Os-
mar Filho (PDT), e anunciou
alterações de trânsito que
irão flexibilizar os horários
dos coletivos que circulam
no chamado corredor urba-
no instalado na via.

A informação foi confir-
mada pelo secretário duran-
te reunião com o próprio
Osmar Filho e representan-
tes do comércio na área.

Vale destacar que a fle-
xibilização do trânsito na
Avenida foi uma solicitação
feita ao presidente da Câ-
mara pelos próprios comer-

ciantes durante encontro
ocorrido no mês passado.

Atualmente, o corredor
urbano por onde trafegam
os ônibus, nos sentidos Ro-
tatória do São Francisco/
Centro e Centro/Rotatória do
São Francisco, funciona o
dia inteiro – de segunda a
sexta-feira – situação que,
de acordo com os comerci-
antes, dificulta a circulação
de consumidores e, conse-
quentemente, contr ibui
para a diminuição das ven-
das.

As mudanças serão im-
plementadas em novembro.
O fluxo na faixa de ônibus,
durante a semana, será per-
mitido das 6h às 9h, no sen-
tido Rotatória do São Fran-
cisco/Centro. No sentido in-
verso, o funcionamento será
das 16h às 20h. Aos sába-
dos e domingos o corredor
urbano ficará aberto.

Pavão Filho solicita

 asfalto para o Geniparana

O vereador Pavão Filho
(PDT), por meio da indicação
287/19, solicitou ao governa-
dor Flávio Dino (PCdoB) e ao
secretário Estadual de Infra-
estrutura, Clayton Noleto, a
pavimentação asfáltica das
ruas Rio Mearim, Rio Itape-
curu e Rio Guamã, localiza-
das no bairro Geniparana.

Por meio do requerimen-
to 616/19, o parlamentar so-
licitou ainda ao prefeito Edi-
valdo Holanda Júnior (PDT) e
ao secretário Municipal de
Obras e Serviços Públicos,
Antônio Araújo, recuperação

asfáltica para as ruas Rio
Acaraú, Rio Cedro e Rio Pin-
daré, também localizadas no
bairro Geniparana.

De acordo com o verea-
dor, as vias estão totalmente
danificadas, causando gran-
des prejuízos e transtornos
às pessoas que ali residem.
Ele argumenta que, a pavi-
mentação asfáltica das vias,
vai melhorar o acesso e trará
grandes benefícios para a
comunidade, que precisa de
serviços públicos para me-
lhorar a qualidade de vida de
toda a população.
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Talita Laci trabalha forte na

recuperação de ruas e UBS

RECUPERAÇÃO DA
RUA CARAJÁS NO BAIR-
RO MARESIA - Trecho da
Rua Carajás, no bairro Vila
Maresia, está sendo recu-
perado, após os impactos
do período chuvoso.

RECUPERAÇÃO ASFÁL-
TICA DA RUA QUATRO
EVANGELISTAS - Em Rapo-
sa, a gestão municipal traba-
lha para garantir a trafegabili-
dade nas ruas e melhorar qua-
lidade de vida da população.
Os serviços de infraestrutura
chegaram à Rua Quarto Evan-
gelista, que se encontrava em
péssimas condições, devido
ao rigoroso iverno.

UBS FILOMENA AR-
CÂNGELA DA SILVA - A
gestão Talita Laci está re-
estruturando todas as Uni-
dades Básicas de Saúde,
na sede e na Zona Rural.
Umas das que já foram re-
formadas, reequipadas e
entregues à comunidade, foi
a UBS Filomena Arcângela,
no bairro Inhaúma.

UBS CARLOS VIDAL DE
SOUSA - Agora, as políticas
públicas de saúde, também
chegam às comunidades da
zona rural de Raposa, como
deve ser. A Unidade Básica
de Saúde Carlos Vidal de
Sousa, no Cumbique, está
em pleno funcionamento de-
pois de ter sido totalmente
reformada e reequipada pela
prefeitura, é exemplo disso.

UBS TEREZINHA RIBEI-
RO FARIAS - Em Raposa, a
gestão trabalha para melho-
rar a qualidade de vida da po-
pulação. Desta vez, a Unida-

de Básica de Saúde Terezi-
nha Ribeiro Farias, no bairro
Vila Nova, foi completamente
revitalizada. Com mais con-
forto para os pacientes e me-
lhores condições de trabalho
aos profissionais da UBS.

 UBS DA VILA BOA ES-
PERANÇA - A comunidade
da Boa Esperança e bairros
próximos agora contam com
uma Unidade Básica de
Saúde (UBS) totalmente
renovada. Esta é a quarta
Unidade revitalizada pela
atual administração, que
vem melhorando a Saúde
do Município. A reforma irá
garantir que a comunidade
tenha um lugar digno e hu-
manizado para ser atendida.

RECUPERAÇÃO AS-

FÁLTICA NA RUA 15 DE
NOVEMBRO - Várias obras
estão sendo executadas na
cidade pela Prefeitura, melho-
rando a vida das pessoas e
garantindo mais infraestrutu-
ra para o desenvolvimento do
município. Respeitando o di-
reito do idoso, dos portado-
res de deficiência e demais
pessoas com mobilidade re-
duzida, de se locomoverem
com facilidade, através da
acessibilidade garantida, a
prefeitura chegou a Rua 15
de novembro. A Prefeitura
vem se mobilizando e se es-
forçando para promover estas
urbanizações pela cidade.

RUA JOÃO BRAGANÇA
NA VILA LACI - O trabalho
de melhoramento de ruas e

avenidas do município de Ra-
posa continua. A Rua João
Bragança, na Vila Laci, rece-
beu uma nova estrutura as-
fáltica e de drenagem. Ago-
ra, os moradores vivem um
novo momento.

 AVENIDA CARAJÁS
NO BAIRRO VILA MARE-
SIA - O Asfalto nas Ruas e
Avenidas é uma das mais im-
portantes ações da gestão
municipal de Raposa, que
tem como objetivo garantir
melhor mobilidade urbana. A
primeira etapa de asfalta-
mento da Avenida Carajás,
uma das mais importantes
avenidas do município, se
deu nas imediações do Cen-
tro de Ensino Médio Profes-
sor José França de Sousa.

Fred Campos se fortalecendo

em Paço do Lumiar para 2020

A pré-campanha do advo-
gado Fred Campos segue a
todo vapor. O homem não para!
O ex-presidente da Câmara
tem percorrido os quatro can-
tos de Paço do Lumiar.

Esta semana, por exem-
plo, Fred filiou inúmeros pré-
candidatos em diferentes le-
gendas que o apoiam.

Na nalise feita pelo  Blog
do Domingos Costa, há des-
taque para três novas adesões
ao projeto político do pedetis-
ta, conforme fotos ao lado.

Caetano Jorge filiou ao
PDS, partido que seguirá
com Fred nas eleições de
2020. O empresário disputa-
rá uma das 17 cadeiras da

Câmara Municipal de Verea-
dores.

Outro que também decla-
rou apoio e assinou filiação
ao DEM foi o advogado Fa-
brício Souza, ele será can-
didato, igualmente, ao parla-
mento luminense.

Professor Alex Brasil é
mais um nome para reforçar
as trincheiras do Democra-
tas, para de igual modo, ten-
tar alcançar um assento na
Câmara.

Fred conta de forma an-
tecipada com o apoio do
PRB, do PDT, do PSD, DEM
e do PL. O advogado man-
tém diálogo avançado com
mais uma dúzia de partidos.

A saúde em São José de
Ribamar tem se destacado
ao longo dos últimos anos.
As realizações dos muti-
rões de cirurgias eletivas
têm contribuído substanci-
almente para esse desta-
cado trabalho. Só em 2019,
já são mais de 160 cirurgi-
as oftalmológicas realiza-
das, que somadas às cirur-
gias ginecológicas e outros
procedimentos cirúrgicos
gerais mais de mil.

Segundo Eudes Sam-
paio, trata-se de estratégia
para diminuir as demandas
municipais com relação às

Realizadas mais de

1.000 cirurgias eletivas

 em São José de Ribamar

cirurgias eletivas, que tem
beneficiado centenas de ri-
bamarenses.

“Os mutirões surgiram
com o objetivo de diminuir
a demanda local em relação
às cirurgias eletivas e têm
sido um verdadeiro suces-
so. Todas as vezes que es-
tão ocorrendo, percebo no
contato com os pacientes
que esta política pública tem
funcionado bem e contem-
plado nosso povo. Esse é o
objetivo da nossa adminis-
tração, que investe o dobro
na saúde pública ribamaren-
se”, enfatizou o gestor.

Raposa - A prefeita Talita Laci (PCdoB), após o fim de um dos maiores períodos de inverno da história da Região
Metropolitana, o que impediu a realização de várias ações na área da infraestrutura, está conseguindo consolidar os
investimentos que sua gestão vem fazendo para melhorar a qualidade de vida da população, nos bairros da cidade, por
meio da intensificação de serviços de revitalização de UBS – Unidades Básicas de Saúde (Postos de Sáude) e recupe-
ração asfáltica de ruas e avenidas.

Recuperação asfáltica em ruas e avenidas que foram prejudicadas pelas fortes chuvas



Geral São Luís, sábado, 19 de outubro de 20196

Sesc oferece quatro cursos

gratuitos de valorização

social em novembro

Oportunidades de traba-
lho e inclusão social são
uma das principais iniciati-
vas de valorização social do
Sesc. E para quem estiver
interessado em ingressar no
mercado ou deseja gerar
uma renda extra, a institui-
ção está oferecendo quatro
cursos gratuitos em novem-
bro: “Oficina Brechó em Mí-
dias Sociais: planejamento
e organização”, “Decoração
infantil para festa em E.V.A”,
“Saboaria Artesanal” e “De-
coupagem sacra em garrafa
de vidro”. As inscrições
acontecem de 16 a 24 de ou-
tubro, no horário de 07h30
às 11h30h e 13h30 às
17h30, na Sala de Técnicos
do Sesc Deodoro.

No curso de “Oficina Bre-
chó em Mídias Sociais: pla-
nejamento e organização”
será proporcionado aos parti-
cipantes conhecimentos de
práticas inovadoras no comér-
cio de brechó desde o seu
planejamento até a organiza-
ção com o objetivo de inovar
e fortalecer este mercado
com base em três  pilares:
uso da internet, marca e prá-
ticas sustentáveis. Essa ati-
vidade acontece nos dias 11
e 12 de novembro, das 13h30
às 17h30, no Sesc Centro.

Para quem atua ou tem
interesse na área de eventos
infantis, o Sesc oferece o
curso de “Decoração infantil
para festa em E.V.A”, minis-
trado de 04 a 08 de novem-
bro, das 13h30 às 17h30, na
Associação dos Moradores
do Novo Angelim. Uma exce-
lente oportunidade de aper-

Abertas as inscrições para aulas

gratuitas em quatro municípios

O Governo do Maranhão
segue incentivando e ofere-
cendo oportunidades aos jo-
vens maranhenses. O pro-
grama PreUni Aulão do
Enem, executado pela Se-
cretaria de Estado da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação
(SECTI), está com inscrições
abertas para alunos que quei-
ram participar das aulas gra-
tuitas em quatro municípios.

São Luís, Imperatriz, Pi-
nheiro e Presidente Dutra re-
ceberão a megarrevisão nos
dias 26 e 27 de outubro. As
inscrições podem ser feitas
no site da Secretaria de Es-
tado da Ciência, Tecnologia
e Inovação (Secti), no ende-
reço www.secti.ma.gov.br.

O secretário de Estado
da Ciência e Tecnologia, Davi
Telles, destacou a importân-

Moradores da Raposa sofrem com

demora dos ônibus da Maranhense

cia do programa e esforço
conjunto para a execução.
“Todos conhecem o compro-
misso do Governo do Mara-
nhão com a educação e o
esforço do governador Flávio
Dino para oferecer mais
oportunidades aos jovens
maranhenses por meio de di-
versas ações. O nosso Au-
lão do Enem busca oferecer
aos estudantes mais uma
oportunidade de ingressar no
ensino superior”.

Criado em 2015, o Aulão
do Enem tem tido uma gran-
de adesão dos estudantes
que lotaram as salas de aula
para participar da megarrevi-
são. Durante as aulas são
repassados aos estudantes
os principais conteúdos das
disciplinas do Enem.

As aulas são ministra-

feiçoar técnicas e adquirir
conhecimento na área, traba-
lhando os métodos de mode-
lagem de peças em E.V.A,
finalização e acabamento,
além de agregar valor a cada
modelo produzido.

Está querendo começar
a produzir sabonetes arte-
sanais, mas não faz ideia
do que é preciso comprar
para iniciar? Nós damos
uma forcinha! Vamos falar
tudo que você precisa ter,
das ferramentas à embala-
gem, no curso ministrado
de 18 a 22 de novembro o
curso de “Saboaria Artesa-
nal”. As aulas acontecem na
Associação da área Itaqui-
Bacanga, no Anjo da Guar-
da, das 13h30 às 17h30.

Que tal fazer arte com um
recipiente de vidro? Parece
difícil, mas não é. Você po-
derá aproveitar seus frascos,
garrafas e potes de vidro com
essa técnica repleta de cria-
tividade no processo de con-
fecção. O curso de “Decou-
pagem Sacra em Garrafa de
Vidro” acontece nos dias 25
a 29 de novembro, das 13h30
às 17h30, na igreja Nossa
Senhora Aparecida da Vila
Palmeira.

Os cursos são gratuitos,
destinados prioritariamente a
comerciários, seus depen-
dentes, mas também aberto
à população em geral. Para
realizar a inscrição os parti-
cipantes devem apresentar
cópia da identidade, CPF e
comprovante de residência.
Os resultados serão divulga-
dos dia 4 de novembro no site
www.sescma.com.br.

Os moradores da cidade
de Raposa, na Região Me-
tropolitana de São Luís,  há
tempos têm procurado O
Quarto Poder para recla-
mar dos péssimos serviços
prestados pela Empresa
Maranhense, responsável
pelo transporte coletivo na
cidade.

“Nenhum problema é tão
emergencial quanto situa-
ção do transporte coletivo
na Raposa, onde assim
como eu, muitos outros
moradores dependem des-
te transporte e estão per-
dendo horas nas paradas de
ônibus ou dentro dos Termi-
nais de Integração [falo pelo
terminal na Cohama], mas
alguns conhecidos meus
relatam que o problema
também acontece no Termi-
nal da Cohab”, explica Mi-
chelle Cabral, estudante de
Engenharia Elétrica, mora-
dora do bairro Vila Maresia.

De acordo com Michelle,

várias ligações telefônicas já
foram feitas para a Empresa
Maranhense, na tentativa de
solucionar o problema da de-
mora dos ônibus, mas, até
hoje, não se obteve respos-
ta alguma.

“Todas as noites venho
da Ivar Saldanha, passo pelo
Terminal da Cohama, che-
gando por volta das 21:30h
[…] Já saio da aula mais
cedo, justamente por causa
dos ônibus que não têm ho-
rário […] Me encontro com
outros passageiros que lá
estão muito antes de mim.”
Ainda segundo a estudante,
quando o ônibus chega é por
volta das 22:40h, lotado.

Já a cuidadora de idosos
Maria da Conceição Oliveira
dos Santos, 28 anos, mora-
dora do bairro Vila Bom Vi-
ver, explicou que chega na
parada de ônibus, sentido
São Luís, às 15:20h, mas só
consegue pegar o Raposa/
Cohama, por volta das

16:50h. O mesmo problema
estaria acontecendo com a
linha Raposa /Cohab.

“Quando ligamos para re-
clamar, somos tratadas com
ironia […] Assim, também,
desta mesma forma, os co-
bradores destratam as recla-
mações dos passageiros
dentro dos coletivos, como
ocorreu comigo”, desabafa
Maria da Conceição.

Questionada pela demo-
ra dos ônibus, uma  cobra-

das por profissionais com
vasta experiência em pré-
vestibular e os alunos ins-

dora teria respondido que
“pior sou eu que estou aqui
sentada sem ter tempo de ir
ao banheiro.”

Procurado por O Quarto
Poder, o presidente da Agên-
cia Estadual de Mobilidade
Urbana e Serviços Públicos
(MOB), Lawrence Melo, dis-
se que vai encaminhar a de-
manda para o Coordenador
do Departamento Semiurba-
no e cobrar a Empresa Mara-
nhense sobre as denúncias.

Aulão do Enem 2019:

CONFIRA OS LOCAIS:

PRESIDENTE DUTRA
Dias: 26 e 27 de outubro
Local: Auditório do CE Deputado Remy Soares
Das 08h às 17h30
PINHEIRO
Dias: 26 e 27 de outubro
Local: UEMA
Das 08h às 17h30
SÃO LUÍS
Dias: 26 e 27 de outubro
Local: Quadra poliesportiva do Cejol (antigo Cegel)
Das 08h às 17h30
IMPERATRIZ
Dias: 26 e 27 de outubro
Local: Auditório do Pitágoras
Das 08h às 17h30

critos ainda têm direito a
apostila com informações
teóricas e exercícios.

Sedel e Semsa oferecem curso

de manipulação de alimentos

para comerciantes informais
A Secretaria de Esporte

e Lazer (Sedel), por meio da
Supervisão de Administração
e Conservação de Praças
Esportivas (SAPE), em par-
ceria com a Secretaria Mu-
nicipal de Segurança Alimen-
tar da Prefeitura de São Luís
(Semsa), oferecerá nos dias
23 e 24 de outubro um curso
de manipulação de alimentos
a vendedores informais que
realizam atividades comerci-
ais no Estádio João Castelo
(Castelão), em São Luís.

As aulas serão ministra-
das no auditório da Secreta-

ria de Esporte e Lazer (Se-
del). A quantidade máxima é
de 40 alunos por turma.

Das inscrições
As inscrições para o cur-

so de Boas Práticas de Ma-
nipulação de Alimentos po-
dem ser feitas no setor de
Supervisão de Praças Espor-
tivas, na Sedel, no endereço:
Travessa Guaxenduba, n° 100,
Bairro Outeiro da Cruz/Com-
plexo Canhoteiro, em São
Luís. Mais informações po-
dem ser obtidas pelo telefone
2109-5947 / 98842-2377 (Se-
del) ou 3212-8350 (Semsa).
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Decidida à ordem dos
desfiles das escolas

de samba de São Luís“O Exterminador do Futuro:

Destino Sombrio”

São 35 anos de suces-
so e a franquia “O Exter-
minador do Futuro” conti-
nua conquistando fãs pelo
mundo. A partir de 31 de
outubro, Linda Hamilton e
Arnold Schwarzenegger
estão de volta às telonas
do Cinesystem, no Rio
Anil Shopping, com seus
personagens icônicos Sa-
rah Connor e T-800.

De f icção c ient í f i ca
eles entendem! “O Exter-
minador do Futuro: Des-
tino Sombrio” é a sexta
aventura da famosa saga
e tem efeitos por todos os
lados. Aproveite a venda
antecipada do Cine sys-
tem e garanta seu ingres-

Em reunião realizada
na última quarta-feira, dia
16 de outubro, A Liga das
Escolas de Samba e En-
t idades Folc lór icas do
Maranhão divulgou a or-
dem dos desfiles das es-
colas de samba de São
Luís, para o carnaval do
próximo ano.

Campeã do carnaval de
2019, a Favela do Samba
Turma terá a honra de en-
cerrar os desfiles da Pas-
sarela do Samba, no do-
mingo gordo, dia 23 de fe-
vereiro, na Passarela do
Anel Viário, em 2020. A
escola do Desterro, vice-
campeã, encerra o desfile
da segunda gorda de car-

naval, dia 24 de fevereiro.
Seguindo o regulamen-

to, e o que já vem acon-
tecendo desde 2009, os
desfiles vão continuar di-
vididos em dois dias e
conforme sorteio. Ao todo
serão 10 agremiações
concorrendo ao título do
Carnaval 2020 em São
Luís ,  div idido em dois
dias de desfiles.

A LIESMA e as dez es-
colas de samba filiadas
definiram que no carnaval
de 2020, devem pular de
27 para 36 o número de
jurados, quatro para todos
os nove itens, sendo que
a menor nota será des-
cartada.

Lobato inaugura mostra
‘Retrospectiva 40 anos de Arte’

Ufma realizará
encontros entre

o cinema e o público

A Universidade Federal do
Maranhão (Ufma), via Depar-
tamento de Assuntos Cultu-
rais (Dac/Proexce), realizará
exibições gratuitas de filmes
e ações formativas nessa ter-
ça (22) e quarta-feira (23), na
cidade de Pinheiro, e na quin-
ta-feira (24), em Alcântara. A
programação integra o projeto
de extensão Guarnicê em Iti-
nerância, que será encerrado
no mês de novembro/19, com
a realização das ações cultu-
rais no município de Raposa.

A programação oficial co-
meçará na terça-feira (22), no

Auditório Central da Ufma
Campus Pinheiro/MA, com a
exibição da Mostra Guarnicê-
zinho, das 9h às 10h. Em
seguida terá a Mostra Copa
Studio 10 anos, das 10h às
11h. Das 14h30 às 15h30 ha-
verá a solenidade oficial de
abertura com exibição às
15h30 do filme ‘Selvagem’, de
Diego da Costa, melhor lon-
ga nacional do 42º Festival
Guarnicê de Cinema. A pro-
gramação completa está no
site www.cultura.ufma.br e
nos folders e cartazes distri-
buídos nos locais de exibição.

No Cinesystem

Filme chega às telonas no dia 31 de outubro no Cinesystem, no Rio Anil Shopping

so para a primeira sema-
na de exibição do filme.

Produzido por James
Cameron, o criador da fran-
quia, e dirigido por Tim Mil-
ler, “O Exterminador do Fu-
turo: Destino Sombrio”
acontece depois dos even-
tos do segundo filme (“O
Exterminador do Futuro 2:
O Julgamento Final”).

Além de Linda Hamil-
ton e Arnold Schwarzene-
gger,  a  nos ta lg ia  f ica
comple ta  com Edward
Furlong, que vai retornar
com o John Connor.  O
elenco conta ainda com
Mackenzie Davis, Natalia
Reyes, Gabriel Luna e Di-
ego Boneta.

O artista visual Lobato
celebrará os seus 40 anos
de artes presenteando a ci-
dade de São Luís/MA com
uma nova exposição, onde
apresentará um conjunto iné-
dito de pinturas abstratas. A
mostra ‘Retrospectiva 40
anos de Arte’ será aberta ao
público no dia 25 de outu-
bro/19, às 19h, no Palace-
te Gentil Braga (rua Gran-
de, 782-Centro). Durante a
abertura da exposição ha-
verá recital de poesias com
a atriz Leda Nascimento,
apresentação musical do
Quarteto Dac e uma sessão
de homenagens.

Em sua exposição co-
memorativa dos 40 anos de

arte, realizada pela Univer-
sidade Federal do Mara-
nhão, por meio do Departa-
mento de Assuntos Culturais
(Dac/Proexce), Lobato ho-
menageará a escritora e pes-
quisadora Zelinda Lima,
“uma grande incentivadora
das artes visuais do Mara-
nhão e da nossa cultura, fun-
dadora com dona Violêta
Parga da Galeria do Beco, a
primeira galeria de artes de
São Luís”, explica Lobato.
Serão homenageados ainda
os saudosos professor de
pintura Nagy Lajos, o jorna-
lista, cronista e teatrólogo
Ubiratan Teixeira, o poeta
Nauro Machado e a diretora
do ICBEU, Ana Maria Viana.

Primeira edição
do Prêmio Papete

Vem aí a Festa da Músi-
ca no Maranhão com a pri-
meira edição do Prêmio Pa-
pete! A iniciativa irá ocorrer
de 20 a 22 de novembro, e
vai reconhecer os artistas
que fizeram e fazem histó-
ria, e que acreditam na for-
ça transformadora da Músi-
ca. Entre os homenagea-
dos, já confirmados, o ma-
estro, acordeonista e arran-
jador maranhense Zé Amé-
rico Bastos, um dos vence-
dores do Grammy Latino
em 2012. Ele recebeu o fo-
nógrafo dourado pelo CD
“Iluminado Domiguinhos”.

Zé Américo é considerado
um dos maiores produto-
res musicais do país. Ele
será homenageado com o
Prêmio Papete no dia 21
de novembro, no salão do
Blue Tree São Luís. Acom-
panhe tudo através do perfil
@festadamusicama.

O Design da Pesca
no Maranhão

Em cartaz no Centro Cul-
tural da Vale Maranhão, a
exposição que reúne 120
peças criadas por 80 arte-
sãos, de 41 municípios ma-
ranhenses fica em cartaz
até do dia 30 de novembro.

São redes, armadilhas,
viveiros, itens de armazena-
mento e de transporte,
além de remos e agulhas
de tecer rede, com nomes
que variam de região a re-
gião e funcionalidades ade-
quadas ao tipo e à profun-
didade das águas para as
quais foram criados.

A exposição aponta a

abundância das águas, do-
ces e salgadas, do Maranhão
como o contexto propício
para o desenvolvimento des-
sa vasta produção de artefa-
tos que se espalha por todo
o estado, cujo Mapa Hídrico
é um verdadeiro rendilhado.

As peças foram coletadas
pelos pesquisadores do MA-
PEARTE, um extenso proje-
to de mapeamento do artesa-
nato maranhense, que já pas-
sou por 70 cidades, buscan-
do os artesãos em atividade
e registrando seu trabalho
com o objetivo de torná-lo
mais conhecido e valorizado.

PINHEIRO, ALCÂNTARA E RAPOSA
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Corte sua própria lenha.
Assim, ela aquecerá

você duas vezes.
(Henry Ford)
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8° Prêmio Carpe Diem

O
 colunista social e apresentador do Progra
ma Top da Band Maranhão, William San
tos, realiza com sucesso a 8º edição do

Prêmio Carpe Diem 2019. O evento que é somente
para convidados acontecerá dia 25.10 ás 21h nos
salões luxuosos da Villa Reale Buffet Litorânea. Com
uma mega festa de homenagens para personalida-
des e empresas que fazem a diferença no Maranhão.

A noite badalada, terá um show do cantor Alex
Júnior, diretamente de Recife. Já a cantora Mayara
Lins e Banda, entra com os melhores sucessos além
das participações especiais dos cantores Rafael
Rasui e Alerrandro Costa do Programa The Voice
Kids da Rede Globo. Nesse ano o anfitrião apre-
senta a embaixadora oficial do evento a empresá-
ria e apresentadora Paulinha Lobão.

“Determinação: Catirina”

U
ma das lendas do bumba meu boi
do Maranhão mais conhecida e ce
lebrada no Brasil, principalmente no

Nordeste é a história de Catirina e Pai Fran-
cisco. A lenda mostra o poder do convenci-
mento feminino em conseguir que seu dese-
jo seja realizado.

O empoderamento e poder feminino da
personalidade da lendária de Catirina servi-
ram de inspiração para o arquiteto de moda,
Rodrigo Raposo que retorna à capital mara-
nhense trazendo o desfile “Determinação: Ca-
tirina” que traz a personagem como referên-
cia para as criações.

O evento que acontece no próximo dia 23
de outubro, conta também com o lançamento
da nova coleção da marca Santa Lolla. A
"Casa Terra" irá receber convidados e im-
prensa para o desfile conceito deste arquite-
to da moda maranhense, reconhecido pelo
seu perfeccionismo e criatividade.


