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 ⁄ CONSCIÊNCIA NEGRA

Este 20 de novembro, Dia 
da Consciência Negra em todo 
território brasileiro, foi dia tam-
bém de homenagear a história e 
a obra de Oliveira Silveira, poeta 
gaúcho ligado ao movimento ne-
gro, que foi o responsável por tor-
nar a data um símbolo nacional 
de luta e resistência. 

Há um ano, no aniversário 
de 50 anos do Dia da Consciên-
cia Negra, Silveira já havia sido 
homenageado com um espaço 
dedicado a ele na Casa de Cultu-
ra Mario Quintana (CCMQ). Ago-
ra, o espaço ganha também um 
memorial que reúne, em mostra 
permanente, objetos, livros, fo-
tos e outros itens que pertence-
ram ao escritor e foram doados 
pela filha, Naiara Silveira. O lo-
cal também recebe um texto de 
apresentação produzido pelo ar-
te-educador Gabriel Faryas.

“O Oliveira vivia na Casa de 
Cultura. Amava esse lugar. Aqui, 
ele tinha encontros com o Mario 
Quintana. Esse era o espaço de 
sonho do Oliveira, e por isso é 
muito significativo que esteja sen-
do realizado aqui este momento”, 
afirma a pesquisadora, profes-
sora da Universidade Federal do 
Pampa (Unipampa) e biógrafa de 
Silveira, Sátira Machado. 

A Casa de Cultura também 
foi o local da pré-estreia do docu-
mentário Oliveira Silveira, o poe-
ta da consciência negra, dirigido 
pela cineasta Camila de Moraes. 
Com imagens inéditas, o curta-
-metragem de cerca de 25 minu-
tos busca mostrar o lado artístico 
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do poeta ativista e expõe como, 
através da arte, Silveira manteve 
viva a cultura afrobrasileira em 
Porto Alegre e no País. 

“A proposta é um documen-
tário que fala mais da obra poé-
tica de Oliveira, porque ele atua-
va em diversos locais. Acho que 
nem um longa daria conta de con-
tar toda a história dele. A gente 
traz um trecho muito pequeno da 
vida dele através das obras poéti-
cas. Em cada escrita, ele vem nos 
trazendo como lutar e preservar 
toda nossa dignidade enquanto 
pessoas negras. Por meio dessa 
escrita, a gente vai entendendo 
quem era esse homem, o que ele 
fez por nós, e acho muito impor-
tante ter esse registro”, declara 
a cineasta. 

O documentário reúne ima-
gens inéditas de Silveira, tanto 
em fotografia como vídeos. O en-
foque é a participação do poeta 
na literatura negra, como alguém 
que perpetua essa vertente na li-
teratura brasileira. 

Além de poeta e escritor, Oli-
veira era ativista. Foi a partir da 

mobilização, do trabalho e da 
pesquisa do artista que surgiu a 
data de 20 de novembro, aniver-
sário de morte de Zumbi dos Pal-
mares, como o Dia da Consciên-
cia Negra no Brasil. 

“A gente está falando de uma 
personalidade muito importante 
para a sociedade brasileira. Além 
de toda a sua atuação para que 
nós, pessoas negras, pudéssemos 
viver na sociedade com condi-
ções mais dignas, ele também é o 
cara que pesquisou a data do 20 
de novembro e, junto com o Gru-
po Palmares, conseguiu instituir 
no País o Dia da Consciência Ne-
gra. É muito importante que mais 
pessoas para além do Rio Grande 
do Sul saibam dessa atuação do 
Oliveira Silveira”, afirma Camila. 

A fala é corroborada por Sá-
tira Machado: “É importante que 
as pessoas saibam que é daqui 
do Rio Grande do Sul o 20 no-
vembro, porque as pessoas ain-
da não sabem. É importante mos-
trar que é do Rio Grande do Sul, 
porque dizem que não tem negro 
aqui”, protesta a biógrafa.

 ⁄ CLIMA 

Metade Norte e Leste do RS têm previsão de temporais 

A frente fria que atua no 
Rio Grande do Sul deve ocasio-
nar muitas nuvens e chuva na 
Metade Norte e Leste do Estado 
nesta terça-feira. Pode chover 
forte e ainda há potencial para 
temporais isolados com raios e 
rajadas de vento. Em geral, os 
modelos meteorológicos indi-
cam a possibilidade de volumes 
pluviométricos entre 20mm e 

40mm. As informações são da 
Metsul Meteorologia.

No Oeste do Rio Grande do 
Sul, por outro lado, o ar mais 
seco avança e ajuda a afastar as 
nuvens, com previsão de sol. O 
vento passa a ingressar mais frio 
do quadrante Sul e favorece um 
refresco. A temperatura sobe de-
vagar com previsão de máximas 
que devem oscilar entre 24°C e 
26°C. 

Já em Porto Alegre, o tempo 

fica instável com muitas nuvens 
e pancadas de chuva a qualquer 
hora. Pode chover forte na pri-
meira metade do dia. A tempe-
ratura sobe pouco. Amanhã o 
dia começa com nuvens e chuva, 
contudo, o tempo abre ao longo 
do dia e o sol predomina. 

No Rio Grande do Sul, a pre-
visão para hoje é de mínima em 
torno dos 18°C e máxima de 25°C. 
Já em Porto Alegre, a temperatura 
deve variar de 21°C a 26°C.

 ⁄ CENSO

Bolsonaro publica MP que dispensa 
processo seletivo para o Censo 2022

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) publicou no Diário Oficial da 
União de ontem uma medida pro-
visória que autoriza a contratação 
de pessoal para a realização do 
Censo 2022 sem a necessidade de 
processo seletivo. A MP também 
autoriza que sejam convocados 
aposentados para os cargos.

Segundo a MP, a contratação 
de funcionários para o recensea-
mento é “para atender a necessi-
dade temporária de excepcional 
interesse público vinculada à rea-
lização do Censo Demográfico de 
2022”. O texto também determina 
que não haja diferença na contra-
tação de aposentados na seleção 
dos profissionais.

Em outubro, o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca) determinou que o prazo para 
a coleta de informações do Censo 
2022 seria prorrogado até o início 
de dezembro devido à falta de pro-
fissionais para colher informações 
em certas regiões.

Dados do IBGE do início de 
outubro mostraram que, até o dia 
2 daquele mês, haviam sido en-
trevistadas 104.445.750 pessoas, 
em 36.567.808 domicílios, cerca 
de 49% da população estimada 
no Brasil. No Censo Demográfi-
co de 2010, 86,9% da população 
já havia sido recenseada no mes-
mo período.

Até o dia 19 de novembro, 
154.265.803 pessoas haviam 
sido entrevistadas.

Contratação de funcionários visa atender necessidades temporárias
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 ⁄ ENSINO SUPERIOR

Resultados do Enem serão 
divulgados no dia 13 de fevereiro

Os resultados do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) serão 
divulgados no dia 13 de fevereiro 
de 2023. Já os gabaritos das provas 
objetivas serão disponibilizados às 
18h de amanhã. O cronograma foi 
divulgado ontem pelo Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira (Inep). O 
Enem foi aplicado nos domingos 
dias 13 e 20 de novembro em mais 
de 1,7 mil municípios para cerca de 
2,5 milhões de estudantes.

Os gabaritos poderão ser 
acessados no portal do Inep. Já 
os resultados finais, na Página 
do Participante.

Mesmo com os gabaritos das 
provas em mãos, ainda não será 
possível saber qual foi a nota da 
prova. Isso porque o Enem utiliza 
como método de correção a teo-
ria de resposta ao item (TRI). As 
notas variam de acordo com os 
acertos e erros dos estudantes em 
cada prova.

O espelho da redação, com 

os detalhes das correções dessas 
provas serão divulgados apenas 
em abril, junto com as notas dos 
participantes treineiros, ou seja, 
daqueles que ainda não concluí-
ram o ensino médio e fizeram o 
exame apenas para testar os co-
nhecimentos. O tema deste ano 
foi “Desafios para a valorização 
de comunidades e povos tradicio-
nais no Brasil”.

Após a divulgação dos resulta-
dos do Enem, serão abertas as ins-
crições para os processos seletivos 
que utilizam a avaliação como for-
ma de ingresso no ensino superior, 
em data ainda a ser divulgada. O 
Enem seleciona estudantes para 
vagas do ensino superior público, 
pelo Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu), para bolsas em instituições 
privadas, pelo Programa Univer-
sidade para Todos (ProUni), e ser-
ve de parâmetro para o Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies). 
Os resultados também podem ser 
usados para ingressar em institui-
ções de ensino portuguesas que 
têm convênio com o Inep.


