
A geração brasileira que hoje está de ca-
belos grisalhos, entre 50 e 60 anos, nasceu 
em meio aos estertores que escapavam dos 
porões da ditadura de 1964. Já os jovens 
e crianças que vivenciam hoje a 
etapa histórica da política, 
brotada das urnas de 2018, 
revirada numa camba-
lhota sanitária a partir 
de 2020 têm outra visão 
da realidade. 
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ELEIÇÕES 2022

PSDB aprova prévias 
para escolher candidato 
para presidente do Brasil

COPA DO BRASIL 
DE FUTSAL 

 
Balsas confia na 

classificação 
fora de casa 

contra o Ceará

A Comissão das Prévias do PSDB aprovou, em reunião nesta terça-feira (8/6), por unanimidade o modelo de prévias para escolher o candidato 

à Presidência da República pelo partido nas eleições de 2022. As primárias do partido estão previstas para o dia 21 de novembro deste ano.
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Modelo prevê a criação de quatro grupos para a votação dos candidatos nas prévias
marcadas para novembro deste ano

Re to ma da econô mi ca

Per das

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

PSDB aprova prévias
para escolher candidato

A
Co mis são das Pré vi as do 
PSDB apro vou, em reu nião 
nes ta ter ça-fei ra (8/6), por 
una ni mi da de o mo de lo de 

pré vi as pa ra es co lher o can di da to à 
Pre si dên cia da Re pú bli ca pe lo par ti do 
nas elei ções de 2022. As pri má ri as do 
par ti do es tão pre vis tas pa ra o dia 21 
de no vem bro des te ano.

O mo de lo apro va do se rá en vi a do 
aos pré-can di da tos, e ain da po de so- 
frer al te ra ções no pe so dos gru pos vo- 
tan tes nas pré vi as. En tre os prin ci pais 
no mes co ta dos pa ra a dis pu ta à Pre si- 
dên cia pe lo par ti do es tão João Do ria, 
go ver na dor de São Pau lo; Edu ar do 
Lei te, go ver na dor do Rio Gran de do 
Sul; e o do se na dor ce a ren se Tas so Je- 
reis sa ti, que com põe a CPI da Co vid 
no Se na do Fe de ral.

A pro pos ta apro va da pre vê a re a li- 
za ção das pri má ri as a par tir de qua tro 
gru pos dis tin tos, ca da um de les com 
pe so de 25% no to tal de vo tos. O pri- 
mei ro gru po se rá for ma do por fi li a dos 
ao par ti do; o se gun do, pe las au to ri da- 
des do Po der Exe cu ti vo nos mu ni cí pi- 
os, pre fei tos e vi ce-pre fei tos; e o ter- 
cei ro gru po se rá for ma do por aque les 
elei tos no sis te ma pro por ci o nal de vo- 
to den tro dos es ta dos: ve re a do res, de- 
pu ta dos es ta du ais e dis tri tais.

Já o quar to gru po en glo ba os no- 
mes mais in flu en tes do par ti do. São 
eles os go ver na do res e vi ce-go ver na- 
do res, o atu al e os ex-pre si den tes da 
Co mis são Exe cu ti va Na ci o nal e se na- 
do res da Re pú bli ca e de pu ta dos fe de- 
rais.

Se gun do o PSDB, ten do em vis ta o

Ca len dá rio

Co mis são

CANDIDATO DO PSDB À PRESIDÊNCIA DEVE SER ESCOLHIDO NAS PRÉVIAS

atu al mo de lo da pro por ci o na li da de 
na Câ ma ra e no Se na do, os es ta dos 
com mai or nú me ro de re pre sen tan tes 
no Con gres so te rão mai or pe so nas 
pré vi as. “In clu si ve, le van do-se em 
con si de ra ção que os fun dos elei to ral e 
par ti dá rio, além do tem po de rá dio e 
te le vi são, são cons ti tuí dos a par tir do 
nú me ro de de pu ta dos fe de rais, elei- 
tos pe lo par ti do no úl ti mo plei to, é 
jus to que os de pu ta dos fe de rais re ce- 
bam tra ta men to com pa tí vel com sua 
im por tân cia”, diz um tre cho do tex to 
da Co mis são das Pré vi as.

Se gun do o par ti do, a pre sen ça dos 
go ver na do res nes te úl ti mo gru po 
“con tem pla, a par tir da ava li a ção de 
quem co man da gran des es tru tu ras 
ad mi nis tra ti vas, a com ple xi da de per- 
ti nen te à ges tão da ad mi nis tra ção pú- 
bli ca”. As sim, o pro ces so “va lo ri za rá 
os go ver na do res do PSDB e da rá des- 
ta que a atri bu tos im por tan tes pa ra o 
exer cí cio da pre si dên cia”.

En tre as ou tras pro pos tas apre sen- 
ta das es tão a cri a ção de um co lé gio 
elei to ral úni co for ma do ape nas pe los 
fi li a dos do par ti do, com vo to pa ri tá- 
rio, a in clu são dos mem bros das co- 

mis sões exe cu ti vas es ta du ais no gru- 
po 2 e a re co men da ção pa ra que as 
pré vi as es ta du ais ocor res sem jun to às 
pré vi as na ci o nais.

A Exe cu ti va Na ci o nal vol ta a se reu- 
nir na pró xi ma ter ça-fei ra (15) pa ra 
tra tar das pré vi as. No ca len dá rio pro- 
pos to, os can di da tos te rão até o dia 20 
de se tem bro des te ano pa ra se ins cre- 
ver nas pré vi as. Os de ba tes de ve rão 
ser ini ci a dos no dia 18 de ou tu bro. As 
pré vi as se rão re a li za das no dia 21 de 
no vem bro. Em ca so de even tu al se- 
gun do tur no, a se gun da vo ta ção ocor- 
re rá uma se ma na de pois, no dia 28 de 
no vem bro.

A Co mis são das Pré vi as do PSDB é 
for ma da pe lo co or de na dor Jo sé Aní- 
bal; Cinthia Ri bei ro, pre fei ta de Pal- 
mas (TO); Izal ci Lu cas, se na dor pe lo 
Dis tri to Fe de ral; os de pu ta dos fe de-
rais Lu cas Re dec ker (RS) e Pe dro Vi le la 
(AL); Mar co Vi nho li, pre si den te do 
PSDB de São Pau lo; e Mar cus Pes ta na, 
ex-de pu ta do fe de ral pe lo par ti do.

MOURÃO

“Brasil caminha para independência nas vacinas”

VICE-PRESIDENTE PUBLICOU ARTIGO SOBRE PERSPECTIVA DE VACINAÇÃO

.

O vi ce-pre si den te da Re pú bli ca,
Ha mil ton Mou rão, pu bli cou nes ta
quar ta-fei ra (2) em su as re des so ci ais,
ar ti go em que de fen de que o Bra sil ca- 
mi nha pa ra a con ten ção da pan de mia
de co vid-19.

En tre os ar gu men tos apre sen ta dos
pe lo vi ce-pre si den te es tá o avan ço da
va ci na ção no país. De acor do com
Mou rão, “em maio, o Mi nis té rio da
Saú de ba teu re cor de de dis tri bui ção
de va ci nas com mais de 33 mi lhões de
do ses en tre gues e em ju nho de ve su- 
pe rar es se re cor de, com mais de 40
mi lhões de do ses dis tri buí das pa ra to- 
do o Bra sil.” Ele des ta cou a mar ca de
100 mi lhões de do ses dis tri buí das aos
es ta dos bra si lei ros al can ça da nes ta
quar ta-fei ra.

Ha mil ton Mou rão tam bém dis se
que o Bra sil de ve rá se tor nar re fe rên- 
cia na pro du ção de imu ni zan tes com
in su mos na ci o nais. Des ta cou o acor- 
do as si na do com a As tra Ze ne ca na
ter ça-fei ra (1º). A trans fe rên cia de tec- 
no lo gia per mi ti rá ao Bra sil pro du zir o
In gre di en te Far ma cêu ti co Ati vo (IFA)
e, com is so, o país se tor na rá in de pen- 
den te na pro du ção do imu ni zan te.

As va ci nas 100% na ci o nais co me- 
çam a ser pro du zi das em ju nho e as
pri mei ras do ses se rão en tre gues em

ou tu bro. “O do mí nio da tec no lo gia e
do pro ces so de de sen vol vi men to dos
imu ni zan tes pro por ci o na rá ao Bra sil
in de pen dên cia, re du ção de cus tos e
agi li da de no com ba te ao ví rus e a mu- 
ta ções que por ven tu ra sur jam no
País”, dis se.

Se gun do o vi ce-pre si den te, “com a
en co men da de mais de 600 mi lhões
de do ses e o rit mo ace le ra do de en tre- 
gas, a ex pec ta ti va do Mi nis té rio da
Saú de é de que, até o fi nal des te ano,
to da a po pu la ção bra si lei ra aci ma de
18 anos se ja va ci na da.”

Ou tro pon to des ta ca do pe lo vi ce-
pre si den te em seu ar ti go é a re cu pe ra- 
ção da eco no mia bra si lei ra. Se gun do
Mou rão, es tí mu los fis cais e o au xí lio
emer gen ci al re pas sa do à po pu la ção
mais vul ne rá vel com pen sa ram a per- 
da de ren di men tos e per mi ti ram que a
que da do Pro du to In ter no Bru to (PIB)
fos se me nor que a de ou tros paí ses da
Amé ri ca La ti na e do con ti nen te eu ro- 
peu. Nes ta se ma na o IB GE di vul gou
que o PIB bra si lei ro apre sen tou cres- 
ci men to de 1,2% no pri mei ro tri mes- 
tre do ano.

Ha mil ton Mou rão tam bém des ta- 
cou o Be ne fí cio Emer gen ci al de Pre- 

ser va ção do Em pre go e da Ren da
(BEm 2021), que, se gun do ele, evi tou 
mais de 10 mi lhões de de mis sões. “So- 
mos um dos pou cos paí ses que ter mi-
na ram o ano de 2020 com ge ra ção de
mi lha res de em pre gos for mais. De ja-
nei ro a abril des te ano, já te mos mais
de 950 mil no vas car tei ras as si na das.”,
co me mo ra.

Em bo ra en co ra je as pes so as a se- 
rem oti mis tas e a ve rem o “co po
cheio”, o vi ce-pre si den te da re pú bli ca
não dei xa de la men tar as mor tes cau- 
sa das pe la co vid-19 “As vi das per di das
ja mais se rão es que ci das; dói em nos- 
sos co ra ções e me mó ri as, mas o dia da
vi tó ria tam bém se rá pa ra sem pre lem-
bra do.”

Mou rão tam bém aler ta que os bra- 
si lei ros fi quem aten tos às fa ke news
“ca so re ce ba al gu ma men sa gem du vi- 
do sa, não he si te em con sul tar os da- 
dos no si te do Mi nis té rio da Saú de an-
tes de com par ti lhá-la.”

Por fim, o vi ce-pre si den te lem bra
que, mes mo va ci na dos, os bra si lei ros
pre ci sam con ti nu ar com as me di das
de pro te ção, co mo uso de más ca ras,
dis tan ci a men to so ci al e hi gi e ni za ção
com ál co ol gel.

CPI DA COVID

Queiroga e Otto batem
boca em depoimento

O mi nis tro de Saú de, Mar ce lo Quei ro ga, e o se na dor
Ot to Alen car (PSD-BA) dis cu ti ram du ran te a Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to (CPI) da co vid, des ta ter ça-fei- 
ra (8/6), após o par la men tar per gun tar ao che fe da pas ta
se ele tem co nhe ci men to so bre a bu la das va ci nas con- 
tra o co ro na ví rus que atu al men te são apli ca das no Bra- 
sil.

Ao ser ques ti o na do por Ot to, que tam bém é mé di co,
Quei ro ga ne gou ter li do a bu la dos imu ni zan tes. O se na- 
dor en tão cri ti cou o mi nis tro, di zen do que, de vi do às
res pon sa bi li da des de seu car go, era aque le quem mais
de ve ria ter co nhe ci men to so bre o pro ces so de va ci na- 
ção no país.

“O se nhor é a au to ri da de sa ni tá ria do Bra sil. É exa ta- 
men te o se nhor que de ve de ter mi nar co mo as va ci nas
de vem ser apli ca das e quem de ve to mar a va ci na ou não.
Ler na bu la da va ci na os mo dos de usar, po so lo gia, efei- 
tos co la te rais, e o se nhor não fez is so, mi nis tro. De vo di- 
zer que o ato mais ir res pon sá vel que o mi nis tro da Saú- 
de po de fa zer é de ter mi nar a apli ca ção da va ci na sem ter
co nhe ci men to dos efei tos co la te rais”, afir mou.

O mi nis tro se ir ri tou com as de cla ra ções de Ot to e re- 
ba teu: “Do pon to de vis ta prá ti co da mi nha ges tão, nós
dis tri buí mos 70 mi lhões de do ses pa ra a po pu la ção bra- 
si lei ra. Vos sa ex ce lên cia não po de que rer des qua li fi car a
au to ri da de sa ni tá ria do Bra sil por ter li do ou não a bu la
da va ci na.”

Em se gui da, um ba te-bo ca se ini ci ou en tre os dois
após o se na dor ale gar que Mar ce lo Quei ro ga men tiu ao
di zer que quem edi tou a nor ma pa ra a va ci na ção às ges- 
tan tes foi o Pla no Na ci o nal de Imu ni za ção. No mês de
maio, o Mi nis té rio da Saú de sus pen deu a apli ca ção da
va ci na bri tâ ni ca pa ra o gru po de vi do a efei tos ad ver sos.

“Não foi. Foi a Dra. Fran ci e le Fran ci na to. Fa le a ver da- 
de, mi nis tro. A ci ên cia não po de men tir. Uma pa ci en te
mor reu com a do se da As tra Ze ne ca”, dis se Ot to.

O mi nis tro con tes tou as crí ti cas do par la men tar. “A
so ci e da de bra si lei ra re co nhe ce os es for ços que es tão
sen do fei tos aqui. Não acei to que is so se ja des qua li fi ca- 
do”, dis se.

A ses são foi sus pen sa pe lo pre si den te da CPI, Omar
Aziz (PSD-AM), após a dis cus são.

ARMAMENTO

Banco Nacional de
Perfis Balísticos é criado

Um de cre to as si na do pe lo pre si den te Jair Bol so na ro
ins ti tui o Ban co Na ci o nal de Per fis Ba lís ti cos, o Sis te ma
Na ci o nal de Aná li se Ba lís ti ca e o co mi tê ges tor do sis te- 
ma, vin cu la dos ao Mi nis té rio da Jus ti ça e Se gu ran ça Pú- 
bli ca. A nor ma re gu la men ta um dis po si ti vo que es ta va
pre vis to no Es ta tu to do De sar ma men to (Lei
10.826/2003). O no vo de cre to se rá pu bli ca do na edi ção
de sex ta-fei ra (4) do Diá rio Ofi ci al da União.

O Ban co Na ci o nal de Per fis Ba lís ti cos se rá uma pla ta- 
for ma des ti na da ao ca das tra men to de ar mas de fo go e
ar ma ze na men to de ca rac te rís ti cas de clas se in di vi du a li- 
za do ras de pro jé teis e de es to jos de mu ni ções de fla gra- 
dos por ar ma de fo go re la ci o na dos a cri mes. Es ses da dos
vão sub si di ar in ves ti ga ções cri mi nais em to do o país.

O de cre to tam bém es ta be le ce o Sis te ma Na ci o nal de
Aná li se Ba lís ti ca, com o ob je ti vo per mi tir o com par ti- 
lha men to e a com pa ra ção de per fis ba lís ti cos cons tan- 
tes do Ban co Na ci o nal de Per fis Ba lís ti cos. Os es ta dos e o
Dis tri to Fe de ral po de rão ade rir ao Sis te ma Na ci o nal de
Aná li se Ba lís ti ca por meio de acor do de co o pe ra ção téc- 
ni ca ce le bra do en tre o en te fe de ra ti vo e o Mi nis té rio da
Jus ti ça e Se gu ran ça Pú bli ca.

A ins ti tui ção do Co mi tê Ges tor do Sis te ma Na ci o nal
de Aná li se Ba lís ti ca tem o ob je ti vo de pro mo ver a pa dro- 
ni za ção de pro ce di men tos e de téc ni cas de co le ta de
aná li se de per fis ba lís ti cos; o ar ma ze na men to e a ma nu- 
ten ção dos da dos ba lís ti cos nos ban cos que com põem o
Sis te ma; a pa dro ni za ção das ati vi da des de ca pa ci ta ção,
trei na men to e pro du ção de co nhe ci men to ci en tí fi co na
área de ba lís ti ca fo ren se. Os de ta lhes so bre a com po si- 
ção des te co mi tê não fo ram in for ma dos.

De acor do com o Mi nis té rio da Jus ti ça e Se gu ran ça
Pú bli ca, a prin ci pal fi na li da de da cons ti tui ção do Ban co
Na ci o nal de Per fis Ba lís ti cos é o com ba te à cri mi na li da- 
de vi o len ta, “con si de ran do que cer ca de 70% dos ho mi- 
cí di os são co me ti dos com uso de ar mas de fo go, sen do
os ves tí gi os ba lís ti cos fun da men tais pa ra a elu ci da ção
des ses cri mes”. 

Ain da de acor do com a pas ta, a im ple men ta ção des sa
re de na ci o nal pos si bi li ta rá in ter câm bio de in for ma ções
en tre os en tes fe de ra ti vos, re sul tan do em me lho ras na
in ves ti ga ção de au to ria de cri mes co me ti dos com uso de
ar ma de fo go.

São Luís, quarta-feira, 9 de junho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Com a aproximação das eleições de 2022, o presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão, Othelino Neto, pode sair do PCdoB e ir para outra legenda partidária

SAMARTONY MAR TINS

ELEIÇÕES 2022

Othelino Neto pode
ir para o PDT ou PSB

O pre si den te da As sem bleia Le gis- 
la ti va do Ma ra nhão, Othe li no Ne to
(PC doB), de ve anun ci ar a sua tro ca
par ti dá ria até o fi nal do se gun do se- 
mes tre, por con ta das elei ções de
2022. Othe li no Ne to, que é um dos no- 
mes for tes da le gen da co mu nis ta no
Ma ra nhão, de ve anun ci ar sua mi gra- 
ção pa ra o PDT ou PSB que vem fler- 
tan do po li ti ca men te com o go ver na- 
dor Flá vio Di no. “É cla ro que, com a
saí da do go ver na dor Flá vio Di no do
PC doB, te rei que de ci dir, se fi co no
PC doB, ou se acom pa nho o go ver na- 
dor no PSB, ou até mes mo, mu do pa ra
me fi li ar no PDT. No tem po opor tu no
me po si ci o na rei”, afir mou Othe li no.

Em ter cei ro man da to con se cu ti vo na
As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão,
Othe li no Ne to, que em ou tu bro de
2018, foi re e lei to de pu ta do es ta du al
com 60.386 vo tos não des car tou a
pos si bi li da de de con cor rer ao Se na do,
no pró xi mo ano, ca so Flá vio Di no dis- 
pu te uma can di da tu ra na ci o nal à pre- 
si dên cia ou vi ce- pre si dên cia da Re- 
pú bli ca. Ca so o go ver na dor dis pu te a
va ga de se na dor, afir mou que Othe li- 
no Ne to irá pa ra a re e lei ção co mo de- 
pu ta do es ta du al.

A apro xi ma ção de Othe li no Ne to
com o PDT po de ser a via de es co lha
do par la men tar que ain da se não de- 
ci diu. Mes mo sen do ali a dos do go ver- 
na dor, am bos apoi a ram Edu ar do
Brai de no se gun do tur no ago ra em
2020, fa to que es tre me ceu as re la ções
po lí ti cas com o vi ce-go ver na dor Car- 
los Bran dão (PSDB), que na épo ca
saiu em de fe sa de Flá vio Di no e cha- 
mou de ‘de ser tor’ por meio de sua re- 
de so ci al aque les que op ta ram por
Brai de. “Que ro apro vei tar pa ra dei xar
um re ca do aos de ser to res. Aque les
que es tão be ne fi ci a dos no go ver no
Flá vio com se cre ta ri as, com es pa ços e
que fu gi ram, fu gi ram da lu ta. Es ses
não se rão es que ci dos.”, dis se Car los
Bran dão

Co mo res pos ta o pre si den te da As- 
sem bleia Le gis la ti va, Othe li no Ne to
que é do PC doB e o se na dor We ver ton
Ro cha, lí der do PDT no Ma ra nhão fo- 
ram vo tar jun tos, am bos usan do ca- 
mi sas com os di ze res “De ser te-se”,
uma for ma de res pon der as pro vo ca- 
ções de Bran dão.

Após o epi só dio, am bos, que fa zem
par te da ba se de apoio ao go ver na dor

Flá vio Di no, afir ma ram que di ver gên-
ci as são nor mais em épo ca de elei ção,
mas não sig ni fi cam rup tu ra. O pre si-
den te da As sem bleia lem brou na épo- 
ca que na elei ção pa ra pre fei to de
2016 nem to dos es ti ve ram jun tos, e ci- 
tou o exem plo da se na do ra Eli zi a ne
Ga ma, que não apoi ou o en tão can di- 
da to Edi val do Ho lan da Jú ni or no se-
gun do tur no e ain da as sim te ve o
apoio de le pa ra se na do ra em 2018.

Ou tro pon to de apro xi ma ção en tre
o pre si den te da As sem bleia Le gis la ti- 
va do Ma ra nhão e We ver ton Ro cha foi
quan do ele par ti ci pou de uma reu- 
nião em Bra sí lia, no ga bi ne te do se na- 
dor pe de tis ta jun ta men te com ou tros
po lí ti cos ma ra nhen ses, on de fo ram
dis cu ti das es tra té gi as de com ba te à
pan de mia da Co vid-19 no es ta do. Du- 
ran te a reu nião, Othe li no afir mou que
to da a clas se po lí ti ca de ve per ma ne-
cer uni da, de fen den do a co la bo ra ção
mú tua pa ra o en fren ta men to da Co- 
vid-19, que vem dei xan do um ras tro
de me do, mor te e de ses pe ro.

No en con tro, es ta vam pre sen tes, a
se na do ra Eli zi a ne Ga ma (Ci da da nia),
os de pu ta dos fe de rais Pe dro Lu cas
(PSL), Jus ce li no Fi lho (DEM) e Gil Cu- 
trim (Re pu bli ca nos); os de pu ta dos es- 
ta du ais Ne to Evan ge lis ta (DEM), Gla-
bert Cu trim (PDT), Már cio Ho nai ser
(PDT) – atu al men te se cre tá rio de De-
sen vol vi men to So ci al e Othe li no Ne to
(PC doB), pre si den te da As sem bleia
Le gis la ti va do Ma ra nhão; o pre si den te
da Câ ma ra de Ve re a do res de São Luís,
Os mar Fi lho (PDT), o pre si den te da
Fa mem, Er lâ nio Xa vi er (PDT), o em- 
pre sá rio Iná cio Me lo e o ex-juiz fe de- 
ral Car los Ma dei ra.

URBANO SANTOS E ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

Weverton entrega veículos  a Conselhos Tutelares

O EVENTO ACONTECEU NA FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO E REUNIU PREFEITOS E AUTORIDADES

O se na dor We ver ton (PDT) re a li zou
a en tre ga de dois car ros pa ra os con- 
se lhos tu te la res de Ur ba no San tos e
Al to Ale gre do Pin da ré. O even to

acon te ceu na Fe de ra ção dos Mu ni cí- 
pi os do Es ta do do Ma ra nhão e reu niu
pre fei tos e au to ri da des.

Os equi pa men tos, ad qui ri dos por
meio de emen da par la men tar de We- 
ver ton, fo ram en tre gues aos pre fei tos
Cle mil ton Bar ros, de Ur ba no San tos e
Fu fu ca Dan tas, e irão re for çar o aten- 
di men to re a li za do nos mu ni cí pi os em
prol das cri an ças e ado les cen tes.

“Nós sa be mos as di fi cul da des que
os con se lhei ros tu te la res en fren tam
pa ra de sem pe nhar sua fun ção. Es ses
car ros vão aju dá-los no des lo ca men to
e is so é fun da men tal. Va mos jun tos,
es tru tu ran do os con se lhos pa ra aten- 
der as cri an ças e ado les cen tes que vi- 
vem em si tu a ção de vul ne ra bi li da de e
tra ba lhan do pe la pro te ção e de fe sa
dos seus di rei tos”, des ta cou o se na dor
We ver ton.

“Em meio a um mo men to de di fi- 
cul da des, te mos a gra ta sa tis fa ção de
ser mos con tem pla dos com es se veí- 
cu lo que mui to vai con tri buir pa ra ga- 
ran tir mais di rei tos pa ra nos sas cri an-
ças e ado les cen tes”, dis se o pre fei to
de Ur ba no San tos, Cle mil ton Bar ros.

“Agra de ço ao se na dor We ver ton
por es se olhar sen sí vel ao nos so mu-
ni cí pio, por meio do qual, es ta mos
ten do a opor tu ni da de de re ce ber es se
veí cu lo que vai equi par nos so con se-
lho tu te lar”, pon tu ou Fu fu ca Dan tas,
pre fei to de Al to Ale gre do Pin da ré.

Além de We ver ton, par ti ci pa ram do
ato de en tre ga, o pre si den te da Fa-
mem e pre fei to de Iga ra pé Gran de, Er- 
la nio Xa vi er, a ex-pre fei ta de Ur ba no
San tos, Ira ce ma Va le e as ges to ras mu- 
ni ci pais de As sis tên cia So ci al dos dois
mu ni cí pi os.
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Abrin do o ca mi nho de 2022

Pá reo du ro na ba se

Fis ca li zar é pre ci so

“Não pre ci sa mos de per mis são dos EUA
pa ra co man dar mos nos so quin tal”

Tem po quen te

Sem pres sa

De mo cra cia
in con tor ná vel

A ge ra ção bra si lei ra que ho je es tá de ca be los gri sa lhos, en tre 50
e 60 anos, nas ceu em meio aos es ter to res que es ca pa vam dos po- 
rões da di ta du ra de 1964. Já os jo vens e cri an ças que vi ven ci am
ho je a eta pa his tó ri ca da po lí ti ca, bro ta da das ur nas de 2018, re vi- 
ra da nu ma cam ba lho ta sa ni tá ria a par tir de 2020 têm ou tra vi são
da re a li da de. Afi nal, com to dos os 2010 mi lhões de fi lhos do Bra sil
im pac ta dos com qua se 500 mil mor tes, 14 mi lhões de de sem pre- 
ga dos, mi lha res de em pre sas fe cha das e uma mul ti dão ten tan do
es ca par do ron ca do das tri pas que si na li zam a dor da fo me, es sa
ge ra ção tem enor me de sa fio.

Os que vi ve ram no am bi en te cin zen to da di ta du ra – ape sar da
tor men ta da lei do pos so, man do e fa ço – con se gui am rom per tra- 
vas, gri tar a to do pul mão por li ber da de e di rei tos ne ga dos e avan- 
çar ru mo ao país de mo crá ti co que te mos ho je. Era um Bra sil di fe- 
ren te, mas era o país que se ti nha. Era su por tá vel pa ra par te das
ge ra ções pas sa das, ca le ja das de ou tras in con gruên ci as po lí ti cas
do mai or país da Amé ri ca La ti na, mas nun ca pa ra o in con for mis- 
mo ju ve nil. Fo ram eles que, so bre ca dá ve res, de sa pa re ci men tos,
tor tu ras e pri sões ar bi trá ri as, li de ra ram os mo vi men tos pa ra tor- 
nar a de mo cra cia uma me ta al can çá vel.

E foi mar can do ca da pas so, ca da mo vi men to de re bel dia, ca da
re cuo e ca da avan ço que o Bra sil ven ceu o ar bí trio de 1964 e che- 
gou à Cons ti tui ção ci da dã de 1988. Com ela, o pre si den te da Re- 
pú bli ca foi elei to pe lo vo to e to dos os de mais man da tá ri os. Até os
jo vens ado les cen tes que se en tre ga ram à lu ta por li ber da de de- 
mo crá ti ca, se tor na ram elei to res a par tir dos 16 anos. As mu lhe res
tam bém mos tra ram sua for ça e ho je são mai o ria nas uni ver si da- 
des e com ge ne ro sos es pa ços na po lí ti ca, no se tor pro du ti vo e em
to das as ma ni fes ta ções cul tu rais.

Fo ram tan tos avan ços que ho je é ini ma gi ná vel al guém co man- 
dan do o país se dis por a qua se di a ri a men te le van tar o de do em
ris te, apon tan do pa ra a mes ma for ça ver de-oli va de 64, co mo se
ela fos se a re ta guar da se seus pro je tos po lí ti cos. Não se in co mo da
de afron tar a de mo cra cia com a vol ta àque le país que o po vo bra- 
si lei ro ima gi na va ha ver der ro ta do pa ra os pró xi mos sé cu los. A
pan de mia do co ro na ví rus, que de vas tou vi das, des truiu so nhos,
di zi mou fa mí li as, emas cu lou a eco no mia não po de ser tra ta da co- 
mo uma fer ra men ta po lí ti ca de uso elei to ral pa ra as elei ções ge- 
rais de 2022. A de mo cra cia bra si lei ra ama du re ceu e tor nou-se re- 
sis ten te a even tu ais ar rou bos mo men tâ ne os de quem pre ten der
con tor ná-la em no va aven tu ra au to ri tá ria na es tei ra da cri se sa ni- 
tá ria.

Po de até lá na fren te não ser can di da to a go ver na dor do Ma ra- 
nhão em 2022, mas o se na dor We ver ton Ro cha não ti ra es sa pri o- 
ri da de de sua pran che ta po lí ti ca. Ele vi ve ho je mais no in te ri or do
Ma ra nhão do que em Bra sí lia.

Em bo ra to dos sai bam da pre fe rên cia de Flá vio Di no pe lo vi ce-
go ver na dor Car los Bran dão, o se na dor pe de tis ta age po li ti ca men- 
te pa ra ten tar ven der sua can di da tu ra se as pes qui sas lhe de rem
res pal do. Mas Bran dão tam bém não es tá de bra ços cru za dos.

Ao pro gra ma Band En tre vis ta, apre sen ta do por es te jor na lis ta,
o vi ce-pre si den te do TCE-MA, Washing ton Oli vei ra, dis se que o
ór gão es tá com to das as su as fer ra men tas de fis ca li za ção no
acom pa nha men to, jun to com o TCU, dos gas tos mu ni ci pais com
a pan de mia.

 

De Lu la, fa lan do ao ca nal de TV rus so RT, em re ca do ao pre si- 
den te Joe Bi den. “O Bra sil tem uma clas se do mi nan te, uma eli te
sub ser vi en te aos EUA”, dis pa rou.

 
O se cre tá rio de Edu ca ção do Ma ra nhão, Fe li pe Ca ma- 

rão, res pon sá vel por uma das áre as mais re le van tes do
go ver no Flá vio Di no, po de ter pe dras no ca mi nho de

in gres so no PT. O de pu ta do fe de ral Zé Car los vê que,
uma con cor rên cia tão for te em 2022, não se rá bem vin da.

 
On tem, po rém, o vi ce-lí der do go ver no na As sem bleia

Le gis la ti va, o de pu ta do Zé Iná cio pôs fim às es pe cu la- 
ções so bre fi li a ção de Fe li pe Ca ma rão no PT. Ele se rá

can di da to a fe de ral, den tro da es tra té gia na ci o nal do
par ti do, pa ra ten tar ele ger dois na Câ ma ra.

 
En tre vis ta do on tem pe lo jor na lis ta Clo vis Ca ba lau (TV

Mi ran te), o pre si den te da As sem bleia Le gis la ti va,
Othe li no Ne to, dis se que, des car ta da a hi pó te se de

con cor rer ao Se na do, se rá can di da to a um no vo man- 
da to a de pu ta do es ta du al.

En quan to o am bi en te sa ni tá rio da pan de mia per sis tir com a
ten dên cia de 3ª on da em São Luís, a Câ ma ra Mu ni ci pal es ti cou
sua qua ren te na de ina ti vi da de pre sen ci al por mais uma se ma na.
O pre si den te Os mar Fi lho es pe ra que o con tá gio se dis si pe lo go.

Só há uma hi pó te se de o de pu ta do Othe li no Ne to de sis tir de
con cor rer ao Se na do: se Flá vio Di no não dis pu tar a elei ção pre si- 
den ci al, co mo vi ce de Lu la e con cor rer ao Se na do, co mo vem pre- 
gan do. Mas Lu la es tá bus can do um vi ce de cen tro, não de es quer- 
da.

São Luís, quarta-feira, 9 de junho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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ANTÔ NIO AU GUS TO RI BEI RO BRAN -
DÃO
Eco no mis ta

Respeito à cidadania
“Quan do fa ze mos crí ti ca à po lí cia ca ri o- 

ca, não des co nhe ce mos que não há na da
mais fá cil do que cri ti car a po lí cia. E is so por- 
que po li ci ar é uma fun ção ex tre ma men te di- 
fí cil, e ca da vez mais di fí cil.” 

É após fa zer es sa in tro du ção, que o bri- 
lhan te es cri tor e jor na lis ta Ru bem Bra ga
(1913-1990) con de na, em crô ni ca pu bli ca da
ain da em 1949, os ex ces sos da re pres são a
uma ma ni fes ta ção de es tu dan tes que cul mi- 
nou na de pre da ção de um bon de, no Rio, en- 
tão ca pi tal da Re pú bli ca.

De fa to, fa zer a se gu ran ça pú bli ca é mis- 
são na da fá cil, e de lá pa ra cá con ti nu a ram
fre quen tes as oca siões em que a po lí cia foi
de nun ci a da por abu sos em vá ri as par tes do
Bra sil. No pró prio Rio de Ja nei ro, no iní cio
do mês pas sa do, uma con tro ver sa ope ra ção
da Po lí cia Ci vil con tra o trá fi co na fa ve la do
Ja ca re zi nho ga nhou re per cus são in ter na ci o- 
nal por ter si do a mais le tal da his tó ria da ci- 
da de, com 28 pes so as mor tas.

Nos úl ti mos di as, po rém, fo ram atu a ções
exa cer ba das de po li ci ais mi li ta res, não em

com ba te ao cri me, mas em ações ar bi trá ri as
e vi o len tas con tra ci da dãos du ran te ma ni- 
fes ta ções po lí ti cas pa cí fi cas que cha ma ram
a aten ção.

 Nu ma de las, em Trin da de, na re gião me- 
tro po li ta na de Goi â nia, um pro fes sor foi pre- 
so por ter se ne ga do a ti rar de seu car ro uma
fai xa com di ze res “Fo ra Bol so na ro ge no ci- 
da”. O mi li tar, já afas ta do, ale gou a Lei de Se- 
gu ran ça Na ci o nal pa ra con du zi-lo à Po lí cia
Fe de ral, que não cons ta tou cri me e o sol tou.

Em ou tro epi só dio, mais gra ve, po li ci ais
mi li ta res ati ra ram bom bas de gás e dis pa ra- 
ram ti ros de ba las de bor ra cha em pes so as
que, pa ci fi ca men te, fa zi am ma ni fes ta ção
con tra o go ver no fe de ral no Cen tro do Re ci- 
fe. Hou ve pri sões e fe ri dos, en tre os quais
dois ho mens, atin gi dos na fa ce, que per de- 
ram ca da um a vi são de um olho. 

O co man dan te da PM foi exo ne ra do, ou- 
tros po li ci ais, afas ta dos, e aber tas in ves ti ga- 
ções pa ra apon tar os res pon sá veis pe la tru- 

cu lên cia, já que o go ver no do es ta do ne gou
ter or de na do a ofen si va.

Com a atu al po la ri za ção po lí ti ca no país e
as ma ni fes ta ções a fa vor e con tra o go ver no
que cer ta men te ocor re rão em gran de nú me- 
ro nos pró xi mos me ses, o que se es pe ra é que
as for ças de se gu ran ça, so bre tu do as PMs,
que fa zem o po li ci a men to os ten si vo, ajam
com equi lí brio e mo de ra ção, es tri ta men te
den tro da lei, sem ex ces sos con tra quem
quer que se ja. Afi nal, é com os im pos tos co- 
bra dos dos ci da dãos que se pa gam os sa lá ri-
os dos ser vi do res pú bli cos. É im por tan te res-
sal tar, tam bém, que as cor po ra ções são su- 
bor di na das aos Exe cu ti vos es ta du ais.

“Que re mos uma po lí cia du ra con tra o cri-
me, mas que se ja guar diã dos di rei tos hu ma-
nos e da ci da da nia. Não uma po lí cia que ati- 
re no ros to das pes so as.” A de cla ra ção, uma
das que o go ver na dor de Per nam bu co, Pau lo
Câ ma ra (PSB), deu após o la men tá vel epi só- 
dio na ca pi tal de seu es ta do, re su me bem
qual é a ori en ta ção que os agen tes de se gu- 
ran ça pú bli ca de vem se guir.

Ensaio sobre a história do pensamento econômico

A ci ên cia econô mi ca tem sua his tó ria
con ta da a par tir do sé cu lo XVI II (9 de mar ço
de 1776) quan do Adam Smith lan çou a pri- 
mei ra edi ção da sua mag na obra “Uma in- 
ves ti ga ção so bre a na tu re za e as cau sas da ri- 
que za das na ções”, ou sim ples men te ‘A Ri- 
que za das Na ções’, con si de ra da pon to de
par ti da obri ga tó rio in ques ti o ná vel pa ra o
es tu do da Eco no mia ao lon go de qua se to do
o sé cu lo XIX; for mal men te, tra ta-se de uma
te o ria so bre o cres ci men to econô mi co ba se- 
a da na pro du ti vi da de do tra ba lho e na dis tri- 
bui ção fun ci o nal da ren da.

Co mo um dos fi ló so fos do cha ma do Ilu- 
mi nis mo Es co cês, Adam Smith vi veu os efei- 
tos de du as re vo lu ções fru to da par ti ci pa ção
des sa cor ren te de pen sa men to: a re vo lu ção
ame ri ca na, na guer ra pe la in de pen dên cia
con tra os in gle ses, em 1777, e a re vo lu ção
que le vou à ins ta la ção da re pú bli ca da Fran- 
ça, em 1789. Freqüen tou a Uni ver si da de de
Glas gow, de on de foi Rei tor e re ce beu gran de
in fluên cia de seu pro fes sor de fi lo so fia mo- 
ral; te ve uma for ma ção aca dê mi ca eclé ti ca
pas san do por es tu dos que ho je in clui ri am
Éti ca, Di rei to, Eco no mia e Po lí ti ca, daí a
abran gên cia da sua obra mag na, edi ta da
cin co ve zes, en tre 1776 e 1789.

No con tex to do pen sa men to de Adam
Smith, ain da em 1759, a exis tên cia do ma- 
nus cri to “A Te o ria dos Sen ti men tos Mo rais”
per mi tiu con cluir ter si do ‘A Ri que za das Na- 
ções’ não ape nas uma obra so bre eco no mia,
po rém con si de ra ções fi lo só fi cas num am plo
en ten di men to da na tu re za hu ma na na sua
con cep ção de or ga ni za ção po lí ti ca e de evo- 
lu ção his tó ri ca.

A Ár vo re Ge ne a ló gi ca da Eco no mia, tra- 
ça da por Paul Sa mu el son, tem a se guin te es- 
tru tu ra de au to res: Adam Smith (1723-1790),
gê nio tu te lar da es co la clás si ca, ge rou Da vid
Ri car do (1772-1883) – o pai de to dos -, que
ge rou du as cor ren tes opos tas: uma, or to do- 
xa, per so ni fi ca da por John Stu art Mill (1806-
1876), e nos ne o clás si cos Léon Wal ras (1834-
1910), Wil li am Stanley Je vons (1835-1882), e
Al fred Marshall (1842-1924), a qual ge rou
John Maynard Keynes (1883-1946), pro mo- 
tor da fa mo sa re vo lu ção pe lo es tu do dos
gran des agre ga dos, de quem pro vi e ram, por
sua vez, os neo e pós-keynesianos dos nos- 

sos di as; ou tra, he te ro do xa, re pre sen ta da
por Karl Marx (1818-1883) e seus des cen- 
den tes so ci a lis tas-ci en tí fi cos ma ti za dos de
ho je.

A es co la clás si ca or to do xa con tes ta va o
mer can ti lis mo (a su pre ma cia do Es ta do pe la
acu mu la ção de me tais pre ci o sos) e pre o cu- 
pa va-se mais com o ho mem e com a dis tri- 
bui ção da ri que za, e com os pro ble mas li ga- 
dos à re par ti ção; os he te ro do xos pre fe ri am
uma aná li se so ci al glo bal. De ri va da da cor- 
ren te ne o clás si ca, me re ce ser ci ta da a es co la
mar gi na lis ta, ca pi ta ne a da por Le on Wal ras e
Stanley Je vons. Que ela bo ra ram o prin cí pio
da uti li da de mar gi nal de cres cen te no ar ca- 
bou ço da te o ria do con su mi dor; o va lor de- 
ve ria es tar li ga do ao con cei to de de se jo abs- 
tra to con tra pon do-se à no ção de tra ba lho
abs tra to de fen di da por Adam Smith, Da vid
Ri car do e Karl Marx.

De for ma des ta ca da, Adam Smith, em
1776; Da vid Ri car do, em 1820; Al fred
Marshall, em 1890; e John Maynard Keynes,
em 1936, clás si cos, ne o clás si cos e mar gi na- 
lis tas, cons truí ram as ba ses teó ri cas da mo- 
der na ci ên cia econô mi ca. 

Des ta vez, va mos fa lar es pe ci al men te so- 
bre Adam Smith. Ele acre di ta va que os ho- 
mens vol ta dos pa ra seus pró pri os in te res ses
são con du zi dos por uma mão in vi sí vel, e
sem sa ber e sem pre ten der is to, re a li zam o
in te res se da so ci e da de. Se ria es sa a fa mo sa
mão in vi sí vel do mer ca do? Acre di ta va, tam- 
bém, que as re la ções so ci ais do ho mem e seu
com por ta men to pes so al po de ri am ser ex pli- 
ca dos e pre vis tos.

Ver da de do pon to de vis ta da ra ci o na li da- 
de do ser hu ma no? Pen san do da for ma co- 
mo pen sa va, Adam Smith te ria si do mais um
fi ló so fo so ci al do que um eco no mis ta. Con- 
ce beu qua tro es tá gi os na evo lu ção da na tu- 
re za hu ma na atri buin do-os ao de se jo de
pro gres so pes so al e pe lo uso da ra zão na
pro cu ra de me lho ra men tos, es tá gi os es ses
que Karl Marx, co mo eco no mis ta, atri buiu à
lu ta de clas ses.

Al gu mas for mu la ções de Adam Smith,
abran gen tes em áre as di ver sas do pen sa- 
men to econô mi co: o tra ba lho anu al de ca da
na ção cons ti tui o fun do que ori gi nal men te
lhe for ne ce to dos os bens ne ces sá ri os e os
con for tos ma te ri ais que con so me anu al- 
men te. Fa la va do pro du to in ter no bru to, da

ques tão dos bens e ser vi ços pro du zi dos por
uma de ter mi na da eco no mia, por uni da de
de tem po, e do pro ces so de for ma ção de ca-
pi tal, ques tões da mai or re le vân cia atu al em
fa ce da cri se de li qui dez, e de con fi an ça, pe la
qual pas sa o sis te ma ca pi ta lis ta.

As cau sas des se apri mo ra men to nas for- 
ças pro du ti vas do tra ba lho, e a or dem se gun- 
do a qual sua pro du ção é na tu ral men te dis-
tri buí da en tre as di fe ren tes clas ses e con di- 
ções de mem bros da so ci e da de; abor da va a
ren da ge ra da pe la pro du ção e sua dis tri bui- 
ção de cor ren te da pro du ti vi da de do fa tor
tra ba lho, a po pu la ção to tal e a po pu la ção
efe ti va men te ocu pa da. Dei xa va cla ro que
não bas ta cres cer, mas de sen vol ver.

Por ou tro la do, a abun dân cia ou es cas sez
de bens de que a na ção dis po rá pa re ce de-
pen der mais da pri mei ra das du as cir cuns- 
tân ci as men ci o na das do que da se gun- 
da. Afir ma va so bre a ine xo rá vel ne ces si da de
do co mér cio in ter na ci o nal e su as van ta gens
ab so lu tas (mai or efi ci ên cia na pro du ção pe-
la pro du ti vi da de no em pre go do fa tor tra ba- 
lho), e com pa ra ti vas (pro du zir in ter na men- 
te ou im por tar), do pro ces so de acu mu la ção
de ca pi tal e das po lí ti cas de fo men to às ati vi- 
da des pro du ti vas.

Quais as des pe sas do Es ta do que de vem
ser co ber tas pe la con tri bui ção ge ral de to da
a so ci e da de, e quais de las de vem ser co ber- 
tas so men te pe la con tri bui ção de al gu ma
par ce la es pe cí fi ca da po pu la ção? Dis cor ria
so bre o or ça men to pú bli co e seu mo do de fi- 
nan ci a men to pe los con tri buin tes, via es tru- 
tu ra de im pos tos e ta xas.

A ri que za das na ções cres ce ria so men te
se os ho mens, atra vés de seus go ver nos, não
ini bis sem es te cres ci men to con ce den do pri- 
vi lé gi os es pe ci ais que iri am im pe dir o sis te- 
ma com pe ti ti vo de exer cer seus efei tos be- 
né fi cos. Fa zia a de fe sa da li vre con cor rên cia
e res tri ções à ação das for ças que fa vo re cem
for mas im per fei tas de mer ca do, mo no pó li os
e oli go pó li os, no país e no ex te ri or, su ge rin-
do a ne ces si da de de um po der re gu la dor.

Por tan to, a abran gên cia e pro fun di da de
dos te mas abor da dos por Adam Smith, nos
cin co li vros de ‘A Ri que za das Na ções’, sua
im por tân cia e atu a li da de ain da nos di as de
ho je, jus ti fi cam a pe re ni da de de sua obra
mag na.

OTÁ VIO SAN TA NA DO RÊ GO BAR ROS 
Ge ne ral de Di vi são R1

O no vo to ta li ta ris mo

“Os ho mens nor mais não
sa bem que tu do é pos sí vel.”
(Da vid Rous set)

Em 1951, a ci en tis ta po lí ti ca Han nah Arendt lan çou a
sua icô ni ca obra Ori gens do To ta li ta ris mo (Com pa nhia
de Bol so, 2020), um en saio a ser ro ti nei ra men te com pul- 
sa do pe los ana lis tas so ci ais e po lí ti cos que de se jem
apro fun dar co nhe ci men to so bre o te ma. O que acon te- 
ceu? Por que acon te ceu? São ques tões ain da ho je for- 
mu la das pa ra to tal com pre en são da ex plo são dos re gi- 
mes to ta li tá ri os (na zis mo, fas cis mos e co mu nis mo) que
tan to im pac ta ram o sé cu lo 20, com re fle xos sen ti dos
mui to de pois das su as der ro ca das.

Pas sa dos cer ca de 70 anos do seu lan ça men to, per ce- 
be-se o res sur gi men to de uma on da de go ver nan ças
com ten dên ci as au to ri tá ri as — o no vo to ta li ta ris mo. Ela
emer giu em al guns paí ses, par ti cu lar men te no mun do
oci den tal des me mo ri a do quan to ao seu pe ri go, tor nan- 
do-se in dis pen sá vel acom pa nhar cui da do sa men te es- 
ses pro ces sos.

Ao lan çar-se luz em al guns as pec tos pro pos tos por
Han nah, é pos sí vel ana li sar a di nâ mi ca do mé to do de
con quis ta do po der. E, co mo con sequên cia, propô-los à
ava li a ção dos lei to res, emu lan do-os a com pa rar os fa tos
his tó ri cos com ca sos con cre tos de nos so tem po. Os mo- 
vi men tos to ta li tá ri os, com des fa ça tez não ru bo ri za da,
abu sa ram das li ber da des de mo crá ti cas, ob je ti van do su- 
pri mi-las. Na Ale ma nha, por exem plo, es te ve su por ta do
em ba se le gal, por va ler-se do mo de lo elei to ral vi gen te
pré-to ma da do po der.

A au to ra de mons trou a pau la ti na subs ti tui ção do sis- 
te ma de clas ses, vi gen tes no sé cu lo 19, pe lo nas ce dou ro
das mas sas amor fas e ma ni pu lá veis no al bor do sé cu lo
20. O con cei to da mas sa foi for mu la do pe la ar ti cu lis ta a
fim de de fi nir pes so as que, em fa ce de su as in di fe ren ças
ou im pos si bi li da des de to da or dem, não po di am in te- 
grar uma or ga ni za ção com ba se em in te res ses co muns
(par ti dos po lí ti cos, or ga ni za ções pro fis si o nais ou sin di- 
ca tos de tra ba lha do res).

Com pu nham-se, em sua mai o ria, de pes so as neu tras,
não fi li a das a um par ti do po lí ti co e que ra ra men te exer- 
ci am o di rei to ao vo to na ple ni tu de. Ou por ab di ca rem
de vo tar, on de es se de ver não era obri ga tó rio, ou por vo- 
ta rem por in ti ma ção le gal, on de lhes era obri ga do.

Nos úl ti mos anos, es sas mas sas es pe lham pes so as
des cren tes das pro mes sas po lí ti cas, que con si de ram es- 
tú pi dos até os mais res pei ta dos mem bros de sua co mu- 
ni da de, bem co mo per ni ci o sas e de so nes tas to das as au- 
to ri da des cons ti tuí das.Tal vez se ja um re fle xo do aces so
im pon de ra do à in for ma ção (pro mo vi do em gran de par- 
te pe las mí di as di gi tais), que lhes faz acre di tar que o seu
sa ber é su fi ci en te pa ra con tra-ar gu men tar os mais pre- 
pa ra dos opo si to res de idei as.

Des ta ca ain da a en saís ta que o mo vi men to to ta li tá rio
se es tru tu rou a par tir de pe que nos par ti dos, com idei as
na ci o na lis tas em sua gê ne se. Era “um par ti do for ma do
por gen te obs cu ra e meio lou ca”, afir ma va Han nah
Arendt ao ava li ar o mo vi men to na zis ta. Não sen do uma
es tru tu ra mo no lí ti ca, já que for ma do por agru pa men tos
não con ver gen tes ide o lo gi ca men te, o prin cí pio da li de- 
ran ça foi es ta be le ci do pe lo cul to à per so na li da de de um
mi to, eri gi do na vi o lên cia e con ven ci men to.

Es ses lí de res tra ta vam co mo men ti ra to dos os fa tos
com os quais não con cor das sem ou pu des sem vir a dis- 
cor dar, es ta be le cen do uma fic ção ofi ci al co mo ver da de
in con tes tá vel. As mas sas os acei ta vam e se sen ti am re- 
pre sen ta das por es sas fi gu ras. Ti nham si do aban do na- 
das ao es que ci men to e sub me ti das a su bor di na ção ab- 
je ta à “eli te” em pris cas eras. O li vro nos per mi te imer gir
em den so es tu do so bre os te mas do an tis se mi tis mo, im- 
pe ri a lis mo e so bre tu do to ta li ta ris mo, de for ma que se
tor na im pos sí vel de bu lhá-lo aos lei to res em pou cas pa- 
la vras,. Fi ca a pro mes sa: vol ta rei ao te ma mais adi an te,
com fo co em ou tras idei as.
Paz e bem!

São Luís, quarta-feira, 9 de junho de 2021
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Pedro Castillo, candidato da esquerda, passa à frente de Keiko Fujimori em segundo
turno acirrado no Peru

Im pug na ção

GOVERNABILIDADE

O desafio do novo
presidente do Peru

A
um pas so de a es quer da ocu- 
par a prin ci pal ca dei ra da Ca- 
sa de Pi zar ro (pa lá cio do go- 
ver no), o Pe ru te rá pe la fren te

o de sa fio de cons truir a go ver na bi li- 
da de, des mon tar a po la ri za ção e re- 
ver ter a cri se po lí ti ca que se ar ras ta há
três dé ca das — des de 2018, o país te ve
qua tro che fes de Es ta do. Pro fes sor de
uma es co la ru ral, Pe dro Cas til lo, 51
anos, se con fi gu ra va co mo o fa vo ri to a
se tor nar o 11º pre si den te do país des- 
de o fim do re gi me mi li tar. Es pe ci a lis- 
tas con sul ta dos pe lo Cor reio ad mi tem
que, se elei to, o can di da to do par ti do
Pe rú Li bre pre ci sa rá de as tú cia e de jo- 
go de cin tu ra pa ra ne go ci ar com um
Con gres so frag men ta do. “Se rão ne- 
ces sá ri as con vic ções de mo crá ti cas e
ha bi li da des de diá lo go”, afir mou Mi- 
la gros Cam pos Ra mos, pro fes so ra de
di rei to cons ti tu ci o nal da Pon ti fi cia
Uni ver si dad Ca tó li ca de Pe ru. Kei ko
Fu ji mo ri, fi lha do ex-pre si den te Al- 
ber to Fu ji mo ri (1990-2000) e can di da- 
ta da le gen da Fu er za Po pu lar (di rei ta),
che gou a li de rar du ran te boa par te do
dia.Com 90% dos vo tos apu ra dos,
Cas til lo ti rou uma di fe ren ça de qua se
100 mil vo tos e ul tra pas sou Kei ko.
Com 95,96% das ur nas apu ra das, ele
apa re cia com 50,269% dos vo tos con- 
tra 49,731% pa ra a ad ver sá ria — uma
di fe ren ça de 91,3 mil vo tos. As ten- 
dên ci as apon ta vam vi tó ria de Cas til lo,
an te a con ta gem das cé du las elei to- 
rais re ma nes cen tes da zo na ru ral. Os
vo tos de pe ru a nos no ex te ri or, po rém,
tam bém fal ta vam ser apu ra dos e, em
te se, fa vo re ce ri am Kei ko, mas se ri am
in su fi ci en tes pa ra uma no va vi ra da.
Em vi si ta a Ta ca bam ba, no de par ta- 

men to de Ca ja mar ca, 900km ao nor te
de Li ma, o can di da to pe diu mo de ra- 
ção aos sim pa ti zan tes. “Só o po vo vai
sal var o po vo”, avi sou. Kei ko, por sua
vez, pre fe riu o si lên cio. O pró xi mo
pre si den te pe ru a no to ma rá pos se em
28 de ju lho.“Qual quer um que ga nhar
pre ci sa rá de ar mar co a li zões po lí ti- 
cas”, ob ser vou Mi la gros. A pro vá vel
pe que na mar gem de vo tos a fa vor de
Cas til lo tra du zi ria em pou ca le gi ti mi- 
da de de ori gem, ex pli cou a pro fes so- 
ra. “Ele te ria uma go ver na bi li da de
com pli ca da, pois o Con gres so fi cou
mui to frag men ta do e po la ri za do, com
dez agru pa men tos po lí ti cos. O Pe rú
Li bre tem ape nas 28% dos as sen tos”,
lem brou.De acor do com a es tu di o sa,
a ne go ci a ção po lí ti ca se rá com pli ca- 
da. Is so por que os gru pos que che ga- 
ram ao Con gres so ca re cem de uni da- 
de, de pla no ide o ló gi co co mum e de
uma mi li tân cia fer vo ro sa. O mes mo
va le rá pa ra Kei ko, ca so se tor ne a pri- 
mei ra pre si den ta da his tó ria do Pe ru.
“Se ja quem for o ven ce dor, ha ve rá um
agra va men to da frag men ta ção po lí ti- 
ca. A cri se de re pre sen ta ti vi da de per- 
ma ne ce rá an te par ti dos pou co re pre- 
sen ta ti vos e an te mui ta po la ri za ção”,
ad ver tiu. Pa ra Fer nan do Tu es ta, ex-
che fe do Es cri tó rio Na ci o nal de Pro- 
ces sos Elei to rais e pro fes sor de ci ên- 
cia po lí ti ca da Pon ti fi cia Uni ver si dad
Ca tó li ca de Pe ru, Cas til lo não po de rá
im ple men tar na da do que pro me teu
du ran te a cam pa nha. “Em meu país,
exis te um di ta do que afir ma que uma
coi sa é to car com vi o lão, ou tra, com
tam bor. Mui tas das pro pos tas de Cas- 
til lo re mon tam ao pri mei ro tur no,
quan do ele des pon ta va co mo can di- 

da to qua se in sig ni fi can te. No se gun- 
do tur no, sua pos tu ra mu dou”, ava li-
ou. De mo do sur pre en den te, o can di- 
da to da es quer da fez de cla ra ções con- 
trá ri as a agen das li be rais, co mo a
iden ti da de de gê ne ro, o ca sa men to
en tre pes so as LGBTQIA+ e o abor to.

Os car Vi dar te Aré va lo, ci en tis ta po-
lí ti co da mes ma uni ver si da de, ex pli- 
cou que um nú me ro im por tan te da
atas ou re gis tros elei to rais (cer ca de
1.200) foi im pug na do. “Os par ti dá ri os
de Kei ko tra ta rão de con cen trar a re-
tó ri ca nes ta ques tão. A prin cí pio, pa- 
re ce que Cas til lo se en ca mi nha pa ra
ser o pró xi mo pre si den te”, dis se. Ele
re co nhe ceu que a go ver na bi li da de se- 
rá “mui to di fí cil”. “No ca so de vi tó ria,
Cas til lo não con ta rá com o apoio do
Con gres so. O Le gis la ti vo se mos tra
mui to fra tu ra do, sem uma mai o ria
de fi ni da, e há gru pos bas tan te con trá-
ri os a Cas til lo. Ao con si de rar o com-
por ta men to do fu ji mo ris mo nos úl ti- 
mos cin co anos, creio em um en fren- 
ta men to en tre o Le gis la ti vo e o Exe cu- 
ti vo”, afir mou. Ain da se gun do Aré va- 
lo, Cas til lo te rá a opo si ção do se tor
mi li tar, que se con ven ceu do dis cur so
con trá rio ao co mu nis mo. “Além dis so,
Cas til lo po de rá so frer uma fra tu ra
den tro do par ti do Pe rú Li bre, nu ma
rup tu ra com Vla di mir Cer rón (ex-go-
ver na dor do de par ta men to de Ju nín e
lí der da le gen da). Ele tam bém não
tem ex pe ri ên cia na ges tão da opi nião
pú bli ca, ape sar de ser sin di ca lis ta. Se- 
rá pre ci so ver co mo ele ma ne ja rá a di- 
nâ mi ca po lí ti ca, en quan to pre si den- 
te”, ava li ou. 

Ata ques em Ma naus

CONFLITOS

Força Nacional começa
trabalho no Amazonas

PEDIDO FEITO PELO GOVERNO DO AMAZONAS PARA PROTEÇÃO

Mi li ta res da For ça Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca
(FNSP) de ve rão ser des lo ca dos pa ra o Ama zo nas, em
apoio ao go ver no do es ta do, nas ações de com ba te ao
cri me or ga ni za do em Ma naus e mu ni cí pi os do in te ri or.
A por ta ria do Mi nis té rio da Jus ti ça e Se gu ran ça Pú bli ca,
au to ri zan do o em pre go da FNSP, es tá pu bli ca da no Diá- 
rio Ofi ci al da União de on tem (8). De acor do com a por- 
ta ria, os mi li ta res atu a rão em ati vi da des e ser vi ços im- 
pres cin dí veis à pre ser va ção da or dem pú bli ca e da in co- 
lu mi da de das pes so as e do pa trimô nio, por 30 di as, a
con tar des ta ter ça-fei ra, da ta de pu bli ca ção do do cu- 
men to. As ações se rão em ca rá ter epi só di co e pla ne ja do.

O do cu men to diz ain da que a ope ra ção te rá o apoio
lo gís ti co do go ver no ama zo nen se, que de ve rá dis por da
in fra es tru tu ra ne ces sá ria à For ça Na ci o nal de Se gu ran ça
Pú bli ca. “O con tin gen te a ser dis po ni bi li za do obe de ce rá
ao pla ne ja men to de fi ni do pe la di re to ria da For ça Na ci o- 
nal”.

Des de a noi te de sá ba do (5/6), cri mi no sos ini ci a ram
uma sé rie de ata ques a pré di os pú bli cos em Ma naus,
en tre eles uma Uni da de Bá si ca de Saú de (UBS). Os mar- 
gi nais tam bém ati ra ram con tra a se de do Sin di ca to das
Em pre sas de Trans por te de Pas sa gei ros do Es ta do do
Ama zo nas (Si ne tram) e in cen di a ram ao me nos um cai- 
xa ele trô ni co na ca pi tal ama zo nen se. No vos ata ques
acon te ce ram na ma dru ga da de do min go (6/6), quan do
ao me nos 14 ôni bus, du as vi a tu ras po li ci ais, um es ta be- 
le ci men to co mer ci al e um trans for ma dor de ener gia
elé tri ca fo ram in cen di a dos na ca pi tal ama zo nen se e
pré di os pú bli cos e veí cu los de pre da dos em ou tras ci da- 
des do es ta do. Nes sa se gun da-fei ra (7), o go ver no do
Ama zo nas in for mou a pri são de 31 sus pei tos de en vol vi- 
men to nos ata ques cri mi no sos.

JOGOS OLÍMPICOS

Tóquio planeja vacinar 70.000 voluntários

ANÚNCIO FOI FEITO PELO COMITÊ ORGANIZADOR DOS JOGOS OLÍMPICOS DE TÓQUIO

O co mi tê or ga ni za dor dos Jo gos Olím pi- 
cos de Tó quio pla ne ja va ci nar os 70.000 vo- 
lun tá ri os par ti ci pan tes, anun ci ou o di re- 
tor-ge ral do even to, Toshi ro Mu to, com o
ob je ti vo de re du zir os ris cos de in fec ção a
seis se ma nas do iní cio das com pe ti ções.

No mo men to em que as au to ri da des
ten tam tran qui li zar a po pu la ção ja po ne sa
cé ti ca a res pei to da se gu ran ça do ‘me ga e- 
ven to’, qua se 10.000 vo lun tá ri os, que têm
pa pel es sen ci al pa ra o bom de sen vol vi- 
men to dos Jo gos, de sis ti ram de par ti ci par
por in qui e ta ções re la ci o na das ao co ro na- 
ví rus.

Toshi ro Mu to in for mou que um pla no
des ti na do a ofe re cer va ci nas aos vo lun tá ri- 
os que aju dam nas áre as dos Jo gos Olím pi- 
cos e na Vi la Olím pi ca es tá sen do dis cu ti do,
e po de ria ser am pli a do aos mei os de co- 
mu ni ca ção nipô ni cos e a ou tros par ti ci- 
pan tes com ba se no Ja pão.

“No que diz res pei to aos vo lun tá ri os, em
par ti cu lar os que te rão con ta to com os
atle tas, de ve mos tra tá-los co mo se fos sem
atle tas”, dis se.

O Ja pão re gis trou uma epi de mia de co- 
vid-19 me nos gra ve que mui tos paí ses, mas
a cam pa nha de va ci na ção é len ta: ape nas
3,5% da po pu la ção es tá com ple ta men te
va ci na da.

Os atle tas olím pi cos do país co me ça ram
a re ce ber as va ci nas em um pro gra ma dis- 
tin to, par te de um acor do con cluí do en tre o
Co mi tê Olím pi co In ter na ci o nal (COI) e a
Pfi zer.

Mu to afir mou que é “mui to pro vá vel”
que os or ga ni za do res dos Jo gos con si gam
ne go ci ar a am pli a ção do pro gra ma pa ra
além dos 20.000 atle tas e mem bros de de le- 
ga ções, ca so de ci dam va ci nar to dos os vo- 
lun tá ri os, mas o tem po avan ça e ele aler tou
que não se rá sim ples.

“Se te mos que ad mi nis trar va ci nas, de- 
ve mos de ter mi nar se po de mos adi ci o nar
va ci nas ou se te mos o sis te ma pa ra fa zê-
lo”, com ple tou.

“Até on de va mos am pli ar o cam po de
apli ca ção? Há um cer to nú me ro de coi sas
que de ve mos con si de rar”, ex pli cou o di re- 
tor ge ral de Tó quio-2020.

NOVO GOVERNO

Parlamento de Israel vai se pronunciar

A COALIZÃO HETEROGÊNEA FOI FORMADA NO PRAZO FINAL, EM 2 DE JUNHO

O Par la men to is ra e len se se pro nun ci a- 
rá no pró xi mo do min go (13/6) so bre o fu- 
tu ro go ver no do país, úl ti ma eta pa an tes
que uma no va co a li zão su ce da no po der o
atu al pri mei ro-mi nis tro Ben ja min
Netanyahu, anun ci ou on tem o pre si den te
do ór gão le gis la ti vo.

“O de ba te e a vo ta ção

so bre o no vo go ver no

acon te ce rão no do min go

em uma ses são es pe ci al do

Par la men to”, afir mou em

um co mu ni ca do Yariv

Le vin, pre si den te da

Kne set, o Par la men to de

Is ra el.

A co a li zão he te ro gê nea foi for ma da no
pra zo fi nal, em 2 de ju nho, pe lo lí der da
opo si ção Yair La pid, que se ali ou a dois
par ti dos de es quer da, dois de cen tro, três
de di rei ta, in cluin do o Yamina (na ci o na- 
lis tas ra di cais) e ao par ti do ára be Ra am
(is la mi ta).

La pid, lí der do par ti do Yesh Atid, elo gi- 
ou no Twit ter o anún cio de Le vin e des ta- 
cou que “o go ver no de união es tá em mar- 
cha pe lo bem dos ci da dãos de Is ra el”.

Es ta no va co a li zão, que aca ba rá com
dois anos de cri se po lí ti ca no país, pe río do
em que fo ram or ga ni za das qua tro elei- 
ções le gis la ti vas, foi for ma da so bre tu do
pa ra afas tar do po der Netanyahu, o pri- 
mei ro-mi nis tro mais lon ge vo da his tó ria
de Is ra el, com 15 anos no car go (1996-
1999 e de 2009 até ago ra).

São Luís, quarta-feira, 9 de junho de 2021
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A Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA/MA, torna público que recebeu da Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA, a Renovação da Licença de Instalação Processo: 

19040033205/2019, E-processo: 88807/2019, relativa ao Projeto de Melhoramento e Pavimentação da 

MA-320, trecho Santo Amaro do Maranhão / Primeira Cruz, com extensão de 38,00 km.

São Luís, 08 de junho de 2021

JORGE FUMIO KUSABA

Secretário Adjunto de Projeto

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA

SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS – SEAPROJ
EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR, através da Presidente da Comissão Setorial de 
Licitação, instituída pela Portaria n° 029/2021 – GAB/SETUR, de 17 de fevereiro de 2021, publicada no 
Diário Oficial do Estado n° 35, de 19 de fevereiro de 2021, leva ao conhecimento dos interessados que, 
por questões administrativas, a Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, sob o regime de execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, anteriormente marcada 
para às 14h, do dia 17 DE JUNHO DE 2021, fica CANCELADA em virtude da necessidade de alteração 
do Projeto.

São Luís - MA, 02 de junho de 2021
Jéssica Thereza Marques Ribeiro Araújo

Presidente da Comissão Setorial de Licitação-SETUR/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE CANCELAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021

PROCESSO Nº 94162/2021 – CSL/SETUR

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, através de sua Comissão Setorial de 
Licitação – CSLIC, torna público aos interessados que realizará a licitação em epígrafe NO DIA 30 DE 
JUNHO DE 2021 ÀS 10H, pelo site eletrônico www.comprasnet.gov.br, cujo objeto trata da aquisição de 
materiais para fábrica de blocos. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sites 
https://www.gov.br/compras/pt-br e http://seap.ma.gov.br/pregoes-online/, podendo, em caso de 
problemas nos sites acima, ser adquirido gratuitamente na CSLIC/SEAP, através dos e-mails: 
cslicseap@gmail.com ou cslic@seap.ma.gov.br, durante os dias úteis, das 08h às 12h e das 14h às 18h.

São Luís/MA, 08 de junho de 2021
ANTONIO FELIPE GOMES DUARTE DE FARIAS

Pregoeiro da CSLIC/SEAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 47/2021-CSLIC/SEAP
PROCESSO Nº 42601/2021

DATA HORA PROCESSO PREGÃO ELETRÔNICO

28/06/2021 09h 0155185/2020 007/2021

Objeto: Concessão de uso de espaço público para exploração comercial de uma lanchonete, com 
fornecimento de mobiliários e respectivos utensílios por parte do licitante vencedor, no Centro de 
Ciências Humanas, Sociais, Tecnológicas e Letras – CCHSTL, da Universidade Estadual da 
Região Tocantina do Maranhão-UEMASUL, localizado na Rua Topázio, 100 – Vila São Francisco, 
CEP: 65.930-000, Açailândia/MA.

A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL/UEMASUL, através de sua Pregoeira na forma da Lei 

Federal 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 torna público o EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, 

licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MAIOR OFERTA, de interesse da 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO - UEMASUL, conforme a 

seguir discriminado:

Informa ainda que o edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados no site da Universidade 

Estadual da Região Tocantina do Maranhão, www.uemasul.edu.br, e no Portal de Compras 

Governamentais do Governo do Estado do Maranhão, www.compras.ma.gov.br, onde poderão ser 

consultados e adquiridos gratuitamente. O Edital e seus anexos estão, ainda, à disposição dos 

interessados no horário das 08h às 12h e de 14h às 18h, na sede da Comissão Setorial de Licitações da 

UEMASUL, situada na Rua Godofredo Viana, nº 1.300, Bairro Centro, para consulta gratuita ou adquiri-los 

mediante a entrega de 1(uma) resma de papel A4.

Imperatriz/MA, 08 de junho de 2021

Patrícia Silva Lima

Presidente da CSL-UEMASUL

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO
TOCANTINA DO MARANHÃO-UEMASUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

A SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – 

SEGEP, através de seu Pregoeiro e Equipe Apoio, instituídos pela Portaria Nº 105, de 17 de agosto de 

2020, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) em 21 de agosto de 2020, torna público que a Licitação 

marcada para o dia 16 de junho de 2021, às 14h, está sendo REMARCADA para o dia 23 de junho de 

2021, às 14h (horário de Brasília), na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 

nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar 147/2014, 

da Lei Estadual nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 

2015, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas 

regulamentares pertinentes à espécie licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço 

por Lote, objetivando a Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de 

ar condicionado tipo SPLITÃO, novos e de 1º uso, bem como a instalação dos mesmos no Edifício 

Nagib Haickel do Centro Administrativo do Estado sob a gestão da Secretaria de Estado da 

Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores - SEGEP localizada no Centro Administrativo do 

Estado, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Calhau, São Luís – MA, conforme especificações 

constante do Termo de Referência, anexo ao Edital, de interesse desta Secretaria. Sendo presidido por 

Pregoeiro da Comissão Setorial de Licitação-CSL da Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e 

Assistência dos Servidores – SEGEP, situada na Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, 

s/n, 4º andar, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220. O Edital e seus Anexos estarão à disposição dos 

interessados no sítio da SEGEP (www.segep.ma.gov.br ) e www. comprasnet.gov.br.

São Luís (MA), 07 de junho de 2021

GELVANNY TRINDADE LIMA

Pregoeiro/CSL/SEGEP

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO

E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO- CSL

AVISO DE REMARCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N º 020/2021 – CSL/SEGEP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 0149864/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE BACABEIRA
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ.: 01.611.394/0001-87

AVISO DE LICITAÇÃO. A CÂMARA MUNICIPAL DE BACABEIRA-MA, através da Comissão 
Permanente de Licitação torna público, que realizará licitação, na modalidade Pregão 
Presencial nº 02/2021. OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica especializada na área 
de engenharia para a prestação de serviços de reforma para manutenção predial do 
Prédio da Câmara Municipal de Bacabeira/MA. DATA DA SESSÃO: 22/06/2021, às 
10hs00min (dez horas). LOCAL: Prédio da Câmara Municipal de Bacabeira/MA. 
LEGALIDADE: Lei 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006 e Lei nº 8.666/93 e respecti-
vas alterações pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados, 
no local mencionado acima, de 2ª a 6ª feira, 08hs00min às 12hs00min na CPL, onde 
poderá ser adquirido mediante o pagamento no valor de R$ 20,00, através de DAM 
(Documento de Arrecadação Municipal), podendo ser obtido ainda SACOP, página 
eletrônica do TCE/MA. Bacabeira/MA, 04 de junho de 2021. Leandro Batista Bandeira – 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
CNPJ: 06.217.954/0001-37
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2021 – CCL/PMB

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0501/2021

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva 
dos equipamentos odontológicos presentes nas Unidades Básicas de Saúde do município de 
Barreirinhas – MA. 

DATA DA ABERTURA: 22/06/2021 às 09h00min. (horário local). 

Local de Realização: Auditório da Secretaria de Municipal de Turismo, na Av. Rodoviária, s/n, Bairro Boa 
Fé - Barreirinhas/MA.

Demais informações disponíveis em www.barreirinhas.ma.gov.br. 

Informações adicionais serão prestadas na CCL localizada, na Avenida Joaquim Soeiro de Carvalho, S/N, 
bairro Centro, Barreirinhas, Cep. n° 65.590-000 no horário de 08h00min às 12h00min de segunda a 
sexta-feira em dias uteis. 

Barreirinhas (MA), 04 de junho de 2021.
Áquilas Conceição Martins

Pregoeira

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
CNPJ: 06.217.954/0001-37
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2021 – CCL/PMB

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 916/2021

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na área de Educação, para prestação de serviços de 
Assessoria Educacional, para revisar e propor melhorias ao município de Barreirinhas/MA, com a 
elaboração, monitoramento e acompanhamento do SIMEC/PAR, Adesão e Execução de Programas do 
Governo Federal, Captação de recursos com elaboração de Projetos Educacionais. 

DATA DA ABERTURA: 23/06/2021 às 09h00min. (horário local). 

Local de Realização: Auditório da Secretaria de Municipal de Turismo, na Av. Rodoviária, s/n, Bairro Boa 
Fé - Barreirinhas/MA.

Demais informações disponíveis em www.barreirinhas.ma.gov.br. 

Informações adicionais serão prestadas na CCL localizada, na Avenida Joaquim Soeiro de Carvalho, S/N, 
bairro Centro, Barreirinhas, Cep. n° 65.590-000 no horário de 08h00min às 12h00min de segunda a 
sexta-feira em dias uteis. 

Barreirinhas (MA), 04 de junho de 2021.
Áquilas Conceição Martins

Pregoeira

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
CNPJ: 06.217.954/0001-37
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 012/2021 – CCL/PMB

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1097.01/2021

OBJETO: : Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo na 
preparação, organização, análise, orientação e acompanhamento dos processos de contratações 
públicas. 

DATA DA ABERTURA: 25/06/2021 às 09h00min. (horário local). 

Local de Realização: Auditório da Secretaria de Municipal de Turismo, na Av. Rodoviária, s/n, Bairro Boa 
Fé - Barreirinhas/MA.

Demais informações disponíveis em www.barreirinhas.ma.gov.br. 

Informações adicionais serão prestadas na CCL localizada, na Avenida Joaquim Soeiro de Carvalho, S/N, 
bairro Centro, Barreirinhas, Cep. n° 65.590-000 no horário de 08h00min às 12h00min de segunda a 
sexta-feira em dias uteis.

Barreirinhas (MA), 04 de junho de 2021.
Áquilas Conceição Martins

Presidente da CCL

Pregão Eletrônico SRP - 03/2021

Objeto: – O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de insumos 
agropecuários, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. DEVERÁ 
SER RETIRADO, GRATUITAMENTE, PELA INTERNET, NO SÍTIO www.comprasnet.gov.br. OS PEDIDOS DE 
ESCLARECIMENTOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS, VIA ELETRÔNICA (INTERNET), PARA O ENDEREÇO: 
licitacaocampuscodo@ifma.edu.br, no horário de 08:00 horas às 11:00 horas e das 14:00 horas às 17:00 horas e 
Data de realização 21/06/2021 às 09:00.

Marcos Aurélio de Jesus Cardoso 
Pregoeiro- IFMA CAMPUS CODÓ

AVISO DE LICITAÇÃO

MARANHÃO
Campus Codó

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú – MA, 
através de seu Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará 
realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de 
empresa para prestação de serviços fúnebres com fornecimento de urna mortuária, translado e serviços 
complementares, conforme Termo de Referência, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de 
Assistência Social do município de Itaipava do Grajaú/MA. BASE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiaria-
mente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura 
dos envelopes Proposta e Habilitação: às 09h do dia 23 de junho de 2021. O Edital estará à disposição para 
consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão 
recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede da Secretaria 
Municipal de Educação de Itaipava do Grajaú, localizada na Av. Dep. Mercial Lima de Arruda, s/n, Centro, 
Itaipava do Grajaú – MA, CEP: 65948-000, onde está funcionando provisoriamente a Prefeitura. Para maiores 
esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cplitaipava@gmail.com e/ou 
tel.: (99) 98515-1121. Itaipava do Grajaú - MA, 08 de junho de 2021. Auricélia de Sousa da Silva-Pregoeira. 

A empresa PARK IMPERIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 
13.059.848/0001-38, vem, por meio do presente e na melhor forma de direito, NOTIFICAR os 
clientes MARIA ONEIDE COSTA DA SILVA, CREVES BRITO DA CRUZ, ADENILDO OLIVEIRA NUNES 
E AURICELIA SILVA SANTOS, inscritos no CPF sob os números 709.647.263-00, 712.954.453-87, 
830.321.853-00 E 645.608.133-53, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação 
do presente, efetuem a purgação da mora referente ao contrato de compromisso de compra e venda 
firmado junto à notificante, relativo ao imóvel constituído por QUADRA 13 LOTE 42, QUADRA 03 
LOTE 18, QUADRA 03 LOTE 19 E QUADRA 05 LOTE 08,  situado no PARK IMPERIAL, IMPERATRIZ – 
MA, devendo, os notificados, efetuar, no prazo acima, o pagamento das parcelas contratuais em 
aberto, com vencimentos em 15/09/2020 A 15/05/2021, 30/08/2020 A 30/04/2021, 30/08/2020 A 
30/04/2021 E 02/08/2017 A 02/05/2021, devidamente acrescidas dos encargos moratórios 
acertados em contrato. Notifica-se, ainda, que em não havendo a purgação da mora, no supracitado 
prazo, o contrato em questão estará resilido, nos termos do artigo 474 do Código Civil, situação esta 
que ocasionará o imediato regresso dos direitos do retro mencionado imóvel (inclusive de posse e de 
nova comercialização), para a notificante. Notifica-se, finalmente, que uma vez operando o 
desfazimento do contrato, nos termos acima, os valores eventualmente de direito dos notificados 
(após realizadas as deduções e abatimentos rescisórios) estarão à disposição dos mesmos no 
escritório da notificante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO-MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 014/2021- SRP – PROCESSO ADMINISTRATIVO 
053.13.05/2021 - CPL/PMR. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado Maranhão, com sede na Praça Nossa 
Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do 
Decreto nº 10.024/19, através da Pregoeira Municipal, torna público, que fará realizar Licitação na modalidade 
PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com finalidade de REGISTRO DE PREÇOS 
PARA A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE INTERESSE DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO – MA, conforme Edital e Anexos. A sessão será realizada no 
dia 21 de junho de 2021, às 09h: 00min (nove) horas, no sítio Portal de Compras do Governo Federal - www.com-
prasgovernamentais.gov.br. Os interessados deverão procurar à sede da Prefeitura Municipal, na Praça Nossa 
Senhora de Nazaré, 742, Centro, Riachão - MA onde poderão ser adquiridos o Edital e seus Anexos ou consultados 
gratuitamente através dos endereços eletrônicos Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgoverna-
mentais.gov.br e http://www.riachao.ma.gov.br. Outras informações pelo e-mail cplriachao.ma@gmail.com ou pelo 
telefone (099) 3531-0180 das 9:00 às 12:00 h. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. 07 de junho de 2021. 
Ananda Nunes dos Santos. Pregoeira Municipal.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE CODÓ                
Autarquia Municipal Criado pela Lei nº 269 de 25 de março de 1.965
Endereço: Av. 1º de Maio, 1879 – Centro
C.N.P. J nº 06.109.789/0001-08
Fone: (99) 3661-1296

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2021. A Comissão 
Permanente de Licitação do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Codó - MA, na forma da 
Lei Federal n• 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n• 8.666/93 
e suas alterações, comunica que no dia 22 de junho de 2021 às 08:00 horas, fará licitação objetivan-
do AQUISIÇÃO DE CAIXA DE HIDRÔMETROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAAE – 
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CODO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DO 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. Os interessados deverão procurar a sede do SAAE – Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto, na Av. 1º de Maio, nº 1879, Centro, Codó – MA, onde poderão adquirir o 
Edital e seus anexos, mediante a entrega no setor de licitações de 01 (Uma) resma de papel de 500 
folhas, tamanho A4 e gratuitamente no Sistema de Acompanhamento de Contratação Pública – 
SACOP. Outras informações pelo telefone (99) 3661-1296 das 09:00 às 12:00 horas. Base Legal Lei 
8.666/93 e seus articulados. Codó (MA), 07 de junho de 2021. ERIVELTOS DA SILVA DOS SANTOS – 
Pregoeiro.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE CODÓ                
Autarquia Municipal Criado pela Lei nº 269 de 25 de março de 1.965
Endereço: Av. 1º de Maio, 1879 – Centro
C.N.P. J nº 06.109.789/0001-08
Fone: (99) 3661-1296

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/2021. A Comissão 
Permanente de Licitação do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Codó - MA, na forma da 
Lei Federal n• 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n• 8.666/93 
e suas alterações, comunica que no dia 22 de junho de 2021 às 09:30 horas, fará licitação 
objetivando AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAAE – 
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CODO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 
DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. Os interessados deverão procurar a sede do SAAE – Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto, na Av. 1º de Maio, nº 1879, Centro, Codó – MA, onde poderão adquirir 
o Edital e seus anexos, mediante a entrega no setor de licitações de 01 (Uma) resma de papel de 500 
folhas, tamanho A4 e gratuitamente no Sistema de Acompanhamento de Contratação Pública – 
SACOP. Outras informações pelo telefone (99) 3661-1296 das 09:00 às 12:00 horas. Base Legal Lei 
8.666/93 e seus articulados. Codó (MA), 07 de junho de 2021. ERIVELTOS DA SILVA DOS SANTOS – 
Pregoeiro.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE CODÓ                
Autarquia Municipal Criado pela Lei nº 269 de 25 de março de 1.965
Endereço: Av. 1º de Maio, 1879 – Centro
C.N.P. J nº 06.109.789/0001-08
Fone: (99) 3661-1296

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2021. A Comissão 
Permanente de Licitação do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Codó - MA, na forma da 
Lei Federal n• 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n• 8.666/93 
e suas alterações, comunica que no dia 23 de junho de 2021 às 08:00 horas, fará licitação 
objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS (BOMBAS) DO SAAE – SERVIÇO 
AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CODO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM. Os interessados deverão procurar a sede do SAAE – Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto, na Av. 1º de Maio, nº 1879, Centro, Codó – MA, onde poderão adquirir o Edital e 
seus anexos, mediante a entrega no setor de licitações de 01 (Uma) resma de papel de 500 folhas, 
tamanho A4 e gratuitamente no Sistema de Acompanhamento de Contratação Pública – SACOP. 
Outras informações pelo telefone (99) 3661-1296 das 09:00 às 12:00 horas. Base Legal Lei 8.666/93 e 
seus articulados. Codó (MA), 07 de junho de 2021. ERIVELTOS DA SILVA DOS SANTOS – Pregoeiro

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE CODÓ                
Autarquia Municipal Criado pela Lei nº 269 de 25 de março de 1.965
Endereço: Av. 1º de Maio, 1879 – Centro
C.N.P. J nº 06.109.789/0001-08
Fone: (99) 3661-1296

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33/2021. A Comissão 
Permanente de Licitação do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Codó - MA, na forma da 
Lei Federal n• 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n• 8.666/93 
e suas alterações, comunica que no dia 23 de junho de 2021 às 10:00 horas, fará licitação 
objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMEN-
TOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SAAE – SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CODO 
NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. Os interessados 
deverão procurar a sede do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, na Av. 1º de Maio, nº 1879, 
Centro, Codó – MA, onde poderão adquirir o Edital e seus anexos, mediante a entrega no setor de 
licitações de 01 (Uma) resma de papel de 500 folhas, tamanho A4 e gratuitamente no Sistema de 
Acompanhamento de Contratação Pública – SACOP. Outras informações pelo telefone (99) 
3661-1296 das 09:00 às 12:00 horas. Base Legal Lei 8.666/93 e seus articulados. Codó (MA), 07 de 
junho de 2021. ERIVELTOS DA SILVA DOS SANTOS – Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2021. 
O Município de Turilândia (MA), através da Secretaria de Saúde e Saneamento, por meio da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, avisa aos interessados que fará realizar Licitação na 
seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo 
de licitação: Menor Preço Global, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019, 
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Registro de preços 
para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de realização de coleta, 
análises clínicas e diagnósticos, incluindo todos os materiais e equipamentos necessários, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Turilândia - MA. Data 
e horário do recebimento das propostas e Documentação de Habilitação: até às 08h:29min do 
dia 23/06/2021. Data e horário do início da disputa: 08h:30min do dia 23/06/2021. Site para 
realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas 
especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no 
edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site do 
LICITANET. Dúvidas e esclarecimentos, e-mail: cplturilandia@gmail.com. Turilândia - MA, 07 de 
junho de 2021. Cristina Oeiras Modesto - Secretária Municipal de Saúde e Saneamento.

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 16/2021 – UFMA.

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 
para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços 
técnicos de suporte na área de tecnologia da informação para organização, 
implantação e execução continuada de atividades de atendimento técnico remoto 
ou sistêmico (1º Nível), presencial (2º Nível) e sustentação e monitoramento de 
infraestrutura de TIC (3º Nível), abrangendo a execução de rotinas periódicas, 
recebimento, orientação, esclarecimento de dúvidas, registro, análise, 
diagnóstico e resolução das solicitações de usuários de soluções de tecnologia 
da informação e comunicação da Universidade Federal do Maranhão – UFMA.

Dia: 15/06/2021  Horário: 10h - horário de Brasília

Local: https://www.gov.br/compras/
Valor estimado: R$ 4.049.204,40.

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no 
Portal de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço 
https://www.gov.br/compras/. Podendo, alternativamente, ser consultado no 
endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/.

São Luís, 01 de junho de 2021
José Carlos Marques Aguiar Júnior

Pregoeiro

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2021 através de SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Tuntum – MA, através de sua Pregoeira e Equipe de 
Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará realizando licitação na MODALIDADE: 
Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Lote. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de 
materiais diversos e prestação de serviços metalúrgicos para manutenção de bens da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, 
subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. 
Recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e Habilitação: às 11h00min do dia 15 de junho de 
2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h00min às 12h00min 
e no site do Município http://portal.tuntum.ma.gov.br. Os interessados na aquisição dos mesmos 
deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na 
Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 
65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: 
cpltuntum@gmail.com. Tuntum – MA, 08 de junho de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury - Pregoeira.

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2021 através de SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Tuntum – MA, através de sua Pregoeira e Equipe 
de Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará realizando licitação na MODALIDADE: 
Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Aquisição de materiais esportivos, para atender 
as demandas das Secretarias Municipais de Esportes e Educação. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, 
subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. 
Recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e Habilitação: às 14h00min do dia 14 de junho de 
2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h00min às 
12h00min e no site do Município http://portal.tuntum.ma.gov.br. Os interessados na aquisição dos 
mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, 
na Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, 411 – Centro – Tuntum/MA, 
CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço 
eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – MA, 08 de junho de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury - 
Pregoeira.
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Al ta men te pro ces sa dos
Mas há al go ine ren te men te ruim no pro ces sa men to?

Comida

Processados melhores
que as versões naturais

A
lin gua gem usa da pa ra des cre ver os ali men tos
que co me mos po de ter um gran de efei to em co- 
mo os per ce be mos: “or gâ ni cos”, “ar te sa nais”,
“ca sei ros” e “se le ci o na dos” so am um pou co

mais ten ta do res do que os pro sai cos “en la ta dos”, “rei- 
dra ta dos” ou “li o fi li za dos” Ou tro ad je ti vo que po de
abrir nos so ape ti te é “na tu ral”, en quan to ten de mos a as- 
so ci ar “pro ces sa do” a pro du tos com uma lon ga lis ta de
in gre di en tes im pro nun ciá veis.

Mas no que diz res pei to à nos sa saú de, se rá que o na- 
tu ral é sem pre me lhor do que o pro ces sa do? Na ver da de,
o fa to de es tar in na tu ra não sig ni fi ca au to ma ti ca men te
que um ali men to é sau dá vel, diz Ch ris ti na Sa dler, ge ren- 
te do Eu ro pe an Fo od In for ma ti on Coun cil e pes qui sa- 
do ra da Uni ver si da de de Surrey, no Rei no Uni do. Ali- 
men tos na tu rais po dem con ter to xi nas e um pro ces sa- 
men to mí ni mo po de tor ná-los mais se gu ros. 

O fei jão, por exem plo, con tém lec ti nas, que po dem
cau sar vô mi tos e di ar reia. Elas são eli mi na das ao dei xar
os grãos de mo lho du ran te a noi te e de pois co zi nhá-los
na água fer ven do. O pro ces sa men to tam bém tor na se- 
gu ro o con su mo de lei te de va ca. O lei te é pas teu ri za do
des de o fim do sé cu lo 19 pa ra ma tar bac té ri as no ci vas.
An tes dis so, era dis tri buí do lo cal men te, por que não ha- 
via uma boa re fri ge ra ção nas ca sas. “As va cas eram or de- 
nha das to dos os di as, e as pes so as le va vam lei te pa ra
ven der nos bair ros”, diz John Lucey, pro fes sor de ci ên cia
ali men tar da Uni ver si da de de Wis con sin-Ma di son, nos
Es ta dos Uni dos. “Mas as ci da des fi ca ram mai o res, o lei te
fi cou mais dis tan te e de mo rou mais pa ra che gar ao con- 
su mi dor, o que sig ni fi ca va que os pa tó ge nos po di am se
mul ti pli car”.

As evi dên ci as cres cen tes su ge rin do que al guns or ga- 
nis mos no lei te po de ri am ser pre ju di ci ais à saú de le va- 
ram ao de sen vol vi men to de dis po si ti vos pa ra aque ci- 
men to do mes mo e à in ven ção da pas teu ri za ção, que lo- 
go foi ado ta da na Eu ro pa e, mais tar de, nos EUA. “É uma
das his tó ri as de su ces so de saú de pú bli ca mais im por- 
tan tes do úl ti mo sé cu lo”, afir ma Lucey.“Pou co an tes da
Se gun da Guer ra Mun di al, cer ca de um quar to de to das
as do en ças trans mi ti das por ali men tos e pe la água vi- 
nham do lei te. Ago ra é me nos de 1%.”

O pro ces sa men to tam bém po de aju dar a re ter os nu- 
tri en tes dos ali men tos que co me mos. Por exem plo, o
con ge la men to, que é clas si fi ca do co mo pro ces sa men to
mí ni mo, per mi te que fru tas, le gu mes e ver du ras re te- 
nham nu tri en tes que po de ri am se de gra dar en quan to
es ti ves sem na ge la dei ra. “Mui tas ve zes, os le gu mes são
con ge la dos lo go após a co lhei ta, em vez de se rem co lhi- 
dos, trans por ta dos e en tão de po si ta dos nas pra te lei ras,
per den do nu tri en tes”, ex pli ca Sa dler.

Em 2017, um gru po de pes qui sa do res com prou ver- 
du ras e le gu mes fres cos em di fe ren tes su per mer ca dos e
tes tou seus ní veis de nu tri en tes, in cluin do vi ta mi na C e
áci do fó li co, no dia da com pra e cin co di as de pois de
pre pa rá-los e co lo cá-los na ge la dei ra. Eles no ta ram que
ti nham ní veis aná lo gos de nu tri en tes. E, em al guns ca- 
sos, o es tu do mos trou que os ali men tos con ge la dos ti- 
nham ní veis mais al tos do que os ar ma ze na dos na ge la- 
dei ra

“Exis te a ideia equi vo ca da de que pro du tos con ge la- 
dos não são tão bons quan to os fres cos, mas is so é re al- 
men te im pre ci so”, diz Ro nald Pegg, pro fes sor de ci ên cia
e tec no lo gia ali men tar da Uni ver si da de da Geór gia,
tam bém nos Es ta dos Uni dos.

O pro ces sa men to tam bém per mi te que vi ta mi nas e
mi ne rais, co mo vi ta mi na D, cál cio e áci do fó li co, se jam
adi ci o na dos a cer tos ali men tos pro ces sa dos, in cluin do
pães e ce re ais. Es sa ini ci a ti va aju dou a re du zir vá ri as de- 
fi ci ên ci as de nu tri en tes en tre a po pu la ção em ge ral.

Mas is so não tor na a co mi da ne ces sa ri a men te nu tri- 
ci o nal men te equi li bra da. O pro ces sa men to tam bém
po de aju dar a pre ser var os ali men tos e tor ná-los mais
aces sí veis. A fer men ta ção faz com que o quei jo se man- 
te nha es tá vel por mais tem po e, em al guns ca sos, re duz
a quan ti da de de lac to se, tor nan do-o mais di ge rí vel pa ra
quem tem uma in to le rân cia le ve à pre sen ça des te ti po
de açú car. No pas sa do, a prin ci pal ra zão pe la qual se
pro ces sa va os ali men tos era pa ra au men tar sua vi da útil.

Por mui to tem po, con ser var os ali men tos adi ci o nan- 
do in gre di en tes co mo açú car ou sal foi es sen ci al pa ra as
pes so as so bre vi ve rem ao in ver no, diz Gun ter Kuhn le,
pro fes sor de ci ên cia ali men tar e nu tri ci o nal da Uni ver- 
si da de de Re a ding, no Rei no Uni do.

“O pro ces sa men to nos per mi tiu es tar on de es ta mos
ho je, pois evi tou que pas sás se mos fo me”, ex pli ca. “Mui- 
tos ali men tos pre ci sam ser pro ces sa dos pa ra se rem con- 
su mi dos, co mo o pão. Não po de ría mos so bre vi ver ape- 
nas com grãos.” Adi ci o nar ca lor, tam bém con si de ra do
pro ces sa men to mí ni mo, tor na mui tos ali men tos co- 
mes tí veis, co mo ba ta tas e co gu me los.

“Os to ma tes en la ta dos são um exem plo clás si co de
que ali men tos pro ces sa dos po dem ser me lho res do que
su as ver sões fres cas”, diz Kuhn le. “Eles po dem ser co lhi- 
dos mui to mais tar de, quan do o pro du to es tá mui to
mais ma du ro, e po dem ser pro ces sa dos ??de ma nei ra
mui to mais su a ve.” E em bo ra al guns pro ces sa men tos
pos sam tor nar um ali men to me nos nu tri ti vo, eles po- 
dem dei xá-lo mais aces sí vel. O ba con, por exem plo, não
me lho ra a saú de, mas ofe re ce a mais pes so as aces so à
car ne, ao evi tar que a co mi da es tra gue. Os ali men tos
pro ces sa dos ??tam bém ten dem a ser mais ba ra tos, uma
vez que po dem ser pro du zi dos a cus tos mais bai xos e o
des per dí cio é me nor.

Pes qui sas su ge rem que os ali men tos mais sau dá veis
??são três ve zes mais ca ros do que aque les ri cos em sal,
açú car e gor du ra, que em sua mai o ria são ali men tos al- 
ta men te pro ces sa dos. Mas es ses pro du tos al ta men te
pro ces sa dos, que são fei tos de subs tân ci as de ri va das de
ali men tos e adi ti vos, ge ral men te não fa zem bem pa ra
nós. Es tu dos mos tram que os adi ti vos ali men ta res po- 
dem al te rar nos sas bac té ri as in tes ti nais e cau sar in fla- 
ma ção no nos so or ga nis mo, o que es tá re la ci o na do a um
ris co mai or de do en ças car día cas. Além dis so, pes qui sas
in di cam que as pes so as ten dem a co mer em ex ces so ali- 
men tos ul tra pro ces sa dos.

Es tu dos mos tram que quem co me ali men tos ul tra- 
pro ces sa dos con so me mais ca lo ri as em ge ral, ga nha
mais pe so e apre sen ta mai or ris co de de sen vol ver do en- 
ças car día cas. Um pe que no es tu do de 2019 cons ta tou
que os par ti ci pan tes, nas du as se ma nas em que ado ta- 
ram uma di e ta ri ca em pro du tos ul tra pro ces sa dos, con- 
su mi ram 500 ca lo ri as a mais por dia do que du ran te as
se ma nas em que co me ram ali men tos não pro ces sa dos.

Eles tam bém ga nha ram em mé dia qua se 1 kg com a
di e ta ul tra pro ces sa da. No en tan to, os me ca nis mos por
trás da ra zão dis so de vem ser mais bem com pre en di dos,
di zem os pes qui sa do res. De for ma ge ral, pa re ce ha ver
um con sen so de que mais pes qui sas são ne ces sá ri as a
res pei to dos efei tos que os ali men tos pro ces sa dos ??têm
em nos sa saú de.

Por exem plo, ain da não se sa be co mo os fla vo noi des e
po li fe nóis — mi cro nu tri en tes en con tra dos em al gu mas
plan tas e que fo ram as so ci a dos a mui tos be ne fí ci os à
saú de — nas fru tas são afe ta dos pe lo pro ces sa men to,
diz Kuhn le. “Não há mui ta in for ma ção so bre co mo o
pro ces sa men to li mi ta os be ne fí ci os à saú de. Mui tas pes- 
qui sas se con cen tram em um úni co ali men to, mas as

pes so as não co mem ape nas ma çã, sua di e ta con sis te em
ma çãs, smo othi es, bo los” e as sim por di an te.

Em bo ra o pro ces sa men to mí ni mo te nha mui tos be- 
ne fí ci os, não se po de di zer o mes mo so bre o que os sis te- 
mas de clas si fi ca ção cha mam de ali men tos “ul tra pro- 
ces sa dos”.

Mas há um de ba te en tre os ci en tis tas a res pei to das
de fi ni ções e ter mi no lo gi as em tor no do que cons ti tui o
pro ces sa men to mí ni mo e “ul tra”. No iní cio des te ano,
Sa dler ana li sou vá ri os sis te mas que bus cam clas si fi car
os ali men tos pro ces sa dos.

Ele não en con trou con sen so so bre quais fa to res de- 
ter mi nam o ní vel de pro ces sa men to e afir ma que os cri- 
té ri os de clas si fi ca ção são “am bí guos” e “in con sis ten- 
tes”. O sis te ma de clas si fi ca ção No va é um dos mais co- 
nhe ci dos e usa dos nas pes qui sas de ali men tos. Ele ca te- 
go ri za os ali men tos em: in na tu ra ou mi ni ma men te pro- 
ces sa dos; in gre di en tes cu li ná ri os pro ces sa dos; ali men- 
tos pro ces sa dos; e ali men tos ul tra pro ces sa dos. De acor- 
do com a clas si fi ca ção No va, os ali men tos ul tra pro ces- 
sa dos são com pos tos por in gre di en tes fra ci o na dos e
con têm pou co ou ne nhum ali men to in te gral. Mas as de- 
fi ni ções de ali men tos ul tra pro ces sa dos va ri am en tre as
pu bli ca ções e há um de ba te con tí nuo so bre es sas de fi- 
ni ções.

“Não exis te uma boa de fi ni ção de pro ces sa men to. A
po pu la ção fi ca com a ideia, ao ou vir a pa la vra ‘pro ces sa- 
men to’, que to dos os ali men tos são des mon ta dos e re- 
mon ta dos, mas po de ser al go tão sim ples quan to aque- 
cer ou res fri ar”, diz Lucey.  Há um de ba te so bre se as po- 
lí ti cas de nu tri ção em saú de pú bli ca de ve ri am fo car
mais no grau de pro ces sa men to dos ali men tos do que
nos per fis nu tri ci o nais dos mes mos.

Um gru po de ci en tis tas es cre veu em um ar ti go de
2017: “Até on de sa be mos, não se ofe re ceu ne nhum ar gu- 
men to so bre co mo, ou se, o pro ces sa men to de ali men- 
tos cons ti tui de al gu ma for ma um ris co pa ra a saú de do
con su mi dor de vi do a uma pos sí vel in ges tão ad ver sa de
nu tri en tes ou ame a ças quí mi cas ou mi cro bi o ló gi cas”.

No en tan to, é im por tan te ob ser var que o au tor prin ci- 
pal faz par te dos co mi tês ci en tí fi cos dos pro du to res de
ali men tos Nes tlé e Ce re al Part ners Worldwi de.

Em bo ra os ali men tos ul tra pro ces sa dos ??nor mal- 
men te con te nham me nos nu tri en tes do que os mi ni ma- 
men te pro ces sa dos, os ali men tos for ti fi ca dos — aos
quais são adi ci o na dos mi cro nu tri en tes na fa se de pro- 
du ção pa ra me lho rar a saú de pú bli ca — de sem pe nham
um pa pel im por tan te nes ta área, eles ar gu men tam.

Ape sar de al guns es tu dos mos tra rem que os ali men- 
tos ul tra pro ces sa dos nos sa ci am me nos e nos dei xam
com a ne ces si da de de co mer mais, os au to res do ar ti go
lem bram que o pro ces sa men to tam bém é usa do pa ra
re du zir a quan ti da de de ca lo ri as em al guns ali men tos,
co mo no ca so do lei te se mi des na ta do e da man tei ga
com bai xo te or de gor du ra.

Al guns ali men tos ul tra pro ces sa dos po dem es tar as- 
so ci a dos a con sequên ci as in de se ja das pa ra a saú de,
mas nem to dos os ali men tos pro ces sa dos são “fa ri nha
do mes mo sa co”. Os le gu mes e ver du ras con ge la dos, o
lei te pas teu ri za do e a ba ta ta co zi da, por exem plo, po- 
dem ser me lho res pa ra nós do que seus equi va len tes
não pro ces sa dos. Mas aqui es tá o se gre do: to dos es ses
ali men tos tam bém se pa re cem mui to com sua for ma
na tu ral, e é is so que pre ci sa mos ter em men te. Sem pre
que a gen te for ca paz de re co nhe cer que um ali men to
pro ces sa do es tá pró xi mo da sua for ma na tu ral, in cluí-lo
em nos sa di e ta po de até ser be né fi co pa ra nós.

São Luís, quarta-feira, 9 de junho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Paróquias e igrejas de São Luís fazem festejo de Santo Antônio de forma híbrida, com
restrições, mantendo as homenagens ao santo, um dos mais populares da igreja

PA TRÍ CIA CU NHA

San to ca sa men tei ro

SANTO ANTÔNIO

Devoção em tempos
de pandemia

N
a da dos tra di ci o nais lar gos
ju ni nos no fi nal das mis sas.
O tra di ci o nal fes te jo de San- 
to Antô nio ocor re es te ano,

pe la se gun da vez, com res tri ções nas
pa ró qui as, igre jas e co mu ni da des de
São Luís, des de o dia 1º de ju nho, obe- 
de cen do às nor mas sa ni tá ri as obri ga- 
tó ri as co mo me di da de pro te ção à Co- 
vid-19.San to Antô nio, um san to das
tra di ções po pu la res, tem mui tas cau- 
sas: fa ma de ca sa men tei ro, de aju dar
a en con trar coi sas per di das, é pa dro- 
ei ro dos hu mil des, cu ra do en ças, ali- 
via os bol sos, é pro te tor dos vi a jan- 
tes… é po pu lar. San to Antô nio tem
um nú me ro ines ti má vel de de vo tos
pe lo mun do que são gra tos por te rem
si do hon ra dos em al gum mo men to da
vi da por ele. Dia 13 de ju nho é co me- 

mo ra do o dia de San to Antô nio e des- 
de o pri mei ro dia de ju nho fi eis e de- 
vo tos es tão ce le bran do, agra de cen do
e pe din do. “O meu avô era Antô nio, o
meu pai se cha ma Antô nio e eu me
cha mo Antô nio. E não foi só o no me
que pas sou de ge ra ção em ge ra ção, a
nos sa de vo ção tam bém. Des de o ano
pas sa do a gen te acom pa nha pe la In- 
ter net, mas te nho fé que ano que vem
a gen te vai po der ir as sis tir a pro gra- 
ma ção lá na igre ja”, con ta Antô nio
Ma no el Cos ta Ne to, de 38 anos.As sim
co mo ele, mui tos de vo tos se res sen- 
tem do mo men to que o mun do es tá
pas san do, de res tri ções. “A gen te tem
que se pe gar com o san to, com Deus,
pa ra que is so tu do pas se lo go”, com- 
ple tou Antô nio Ma no el.Em sua ho mi- 
lia na aber tu ra do fes te jo na Igre ja
San tuá rio San to Antô nio (Pra ça Antô- 
nio Lo bo), o Vi gá rio Pa ro qui al Pe. Cle- 
mil ton Mo ra es fez re fe rên cia ao atu al

mo men to. “Ain da es ta mos em um
con tex to de so la dor, mas mai or que
es se ce ná rio, é o amor de Deus por ca- 
da um de nós e a po de ro sa in ter ces são
de San to Antô nio por quem ce le bra-
mos es sa fes ta com o te ma: ‘Fra ter ni- 
da de e Ami za de So ci al:  E quem é meu
pró xi mo ?’.O ápi ce do fes te jo, é cla ro, é
no dia do san to, 13 de ju nho, quan do a
pro gra ma ção co me ça às 5h com al vo- 
ra da. Em se gui da ocor re a San ta Mis sa
dos Antô ni os e Antô ni as , de pois tem
mis sas às 7h30, 9h, 10h30, 12h, 15,
16h30. Às 17h30 tem pro cis são vir tu al,
às 18h car re a ta e às 19h, a mis sa de en- 
cer ra men to.  To das as ce le bra ções se- 
rão pre sen ci ais, obe de cen do ao li mi te
de ca pa ci da de de de vo tos den tro da
igre ja, e tam bém se rão trans mi ti das
pe las re des so ci ais da igre ja, ins ta- 
gram (@igre ja san to an to ni o_slz) e no
ca nal do Youtube ( TV San to Antô nio
SLZ).

Jubileu de prata – 25 anos de evangelização

Na Pa ró quia San to Antô nio de Pá- 
dua (Coha jap), além do fes te jo a San- 
to Antô nio a pa ró quia ce le bra o ju bi- 
leu de pra ta. O te ma da fes ta des te ano
é “Ces sem as pa la vras e fa lem as
obras. 25 anos de evan ge li za ção”. “A
nos sa pa ró quia es tá ce le bran do seu
ju bi leu de pra ta, são 25 anos de Evan- 
ge li za ção, é um tem po de gra ça  pa ra
olhar mos pa ra a nos sa his tó ria e com- 
pre en der mos o quan to Deus fez em
nos so fa vor. Fa zer me mó ria de tu do
aqui lo que o Se nhor ope rou na his tó- 
ria da nos sa pa ró quia. Tem po pa ra re- 
no var nos sa mis são e re fle tir a nos sa
ca mi nha da de igre ja  com pro me ti da 
com o rei no de Deus.  Agra de ce mos a
Deus pe lo dom da vi da de tan tos ir- 
mãos e ir mãs que aqui fi ze ram es sa
ca mi nha da de evan ge li za ção, sob a
pro te ção de San to Antô nio de Pá dua,
nos so pa dro ei ro”, dis se o Frei Fran cis- 
co Sa les.

To dos os di as há tre ze na às 19h,
mis sas as 19h30, ben ção e dis tri bui- 
ção dos pães de San to Antô nio (os
fiéis de vem le var seus pães a se rem
aben ço a dos) e após a mis sa, du ran te a
se ma na, há ven da de lan ches. No fi nal
de se ma na tem bar ra ca com co mi das
tí pi cas, pa ra se rem re ti ra das e le va das
pa ra ca sa. No dia 12 ha ve rá a ven da do
fa mo so bo lo de San to Antô nio. Diz a
tra di ção po pu lar que quem en con trar

a me da lha den tro do bo lo vai ca sar, e
quem já for ca sa do, te rá mui tas bên- 
çãos e gra ças no ma trimô nio.

A pro cis são no dia 13,  com a ima- 
gem de San to Antô nio,  vai de pen der
das nor mas sa ni tá ri as vi gen tes, se- 
gun do a Pa ró quia. As mis sas são pre- 
sen ci ais e tam bém trans mi ti das pe los
ca nais Youtube (psan to an to ni o de pa- 
dua) e Ins ta gram (@pa ro qui a san to- 
an to ni o coha jap).

San to Antô nio nor mal men te é re- 
pre sen ta do em ima gens se gu ran do o
me ni no Je sus. O dia 13 de ju nho é a
da ta de seu fa le ci men to no ano de
1231 na ci da de de Pá dua, na Itá lia.
Tam bém co nhe ci do co mo San to
Antô nio de Lis boa, San to Antô nio de
Pá dua, nas ceu no dia 15 de agos to de
1191, com o no me de Fer nan do de
Bu lhões y Ta vei ra de Aze ve do, em Lis- 
boa (Por tu gal).

Con ta a his tó ria que San to Antô nio
aju dou uma mo ça po bre a se ca sar.
Ela não ti nha di nhei ro pa ra o do te e,
en tão, San to Antô nio dis se-lhe que ti- 
ves se fé. Pou co tem po de pois sur gi- 
ram mo e das de ou ro em sua ca sa e a
mo ça re a li zou seu so nho.

Fra de fran cis ca no, ele dis tri buía
ali men tos a quem pas sa va fo me. Daí
sur giu o “pão dos po bres”, tam bém
cha ma do de “pão zi nho de San to

Antô nio”. Mui tas pes so as têm o cos- 
tu me de co lo car o pão den tro de po tes
de fa ri nha ou na des pen sa, pa ra que
nun ca fal te co mi da em ca sa.

O Frei Ro má rio Ave li no  res sal ta
que ofi ci al men te o san to ca sa men tei- 
ro é São Jo sé, mas que San to Antô nio
her da es se tí tu lo por que na épo ca da
ida de mé dia as mo ci nhas que que ri- 
am ca sar pre ci sa vam ter do te, mas
mui tas eram hu mil des, en tão San to
Antô nio aju da va-as a con se guir ma ri-
do. “Mas não era só por is so que re cor- 
ri am a ele. Se gun do a his tó ria, al guns
fa tos são apre sen ta dos, mas eles são
con ta dos de acor do com quem es cre-
ve.  En tão, al guns di zem que ele fa zia
es sa me di a ção pa ra a mo ça en con trar
um pre ten den te, ou tros di zem que
após a mor te de le as pes so as re za vam
pe din do e con se gui am en con trar um
amor. Es sas pe que nas aju das e a in- 
ter se ção que o po vo re cor re, de ram a
fa ma que ele tem”, con ta o Frei.

Se gun do a his tó ria,

al guns fa tos são

apre sen ta dos, mas eles

são con ta dos de acor do

com quem es cre ve

Ou tra his tó ria mui to po pu lar que
ten ta ilus trar o as sun to é a da mo ça
de vo ta que, can sa da de es pe rar anos
por um ma ri do, se ir ri tou com a ima- 
gem do san to e a ar re mes sou pe la ja- 
ne la. A ima gem, por sua vez, atin giu a
ca be ça de um ra paz que es ta va de
pas sa gem, e a don ze la re vol ta da foi
pe dir des cul pas ao mo ço. Os dois, na-
tu ral men te, apai xo na ram-se e  ca sa- 
ram-se.

BACABEIRA

Bebê nasce com
anticorpos contra a covid

A BEBÊ AYLA FEZ TESTE RÁPIDO E APRESENTOU ANTICORPOS 

Nes te tem po de pan de mia do co ro na ví rus, o que
mais se fa la é em va ci na e imu ni za ção, mas uma no vi da- 
de foi di vul ga da no iní cio des ta se ma na: um be bê nas- 
ceu com an ti cor pos con tra a co vid-19, no Ma ra nhão.

Is so mes mo! A re cém-nas ci da Ayla Sophia Bo géa
Araú jo, que tem pou cos di as de vi da, nas ceu em Ba ca- 
bei ra, ci da de dis tan te cer ca de 55km da ca pi tal ma ra- 
nhen se, fez tes te rá pi do após a mãe, Ar lei di a ne Ca bral
Bo géa, de 34 anos, ter tes ta do po si ti vo pa ra a do en ça
quan do es ta va no 8º mês de ges ta ção.

A in for ma ção foi con fir ma da na úl ti ma se gun da-fei ra
(7) pe la Se cre ta ria Mu ni ci pal de Saú de de Ba ca bei ra. Se- 
gun do a Se mus da ci da de, o tes te foi so li ci ta do pe lo mé- 
di co Ro bert Par do Gui bert, que acom pa nhou a ges ta- 
ção.

Quan do ain da es ta va ges tan te, Ar lei di a ne Ca bral
tam bém pas sou por tes te rá pi do de an ti cor pos con tra o
no vo co ro na ví rus e o re sul ta do foi po si ti vo.

Ayla Sophia nas ceu no dia 2 de ju nho, na Ma ter ni da- 
de Nai la Gon ça lo em Ba ca bei ra. Mãe e fi lha pas sam
bem.

SÃO BENTO

Homem surta, mata uma
pessoa e atira em outras

OS POLICIAIS MILITARES APREENDERAM ARMAS E MUNIÇÕES

A ci da de de São Ben to foi pal co de um ver da dei ro
show de hor ror, com di rei to a ti ros, mor te e pes so as fe ri- 
das. O pâ ni co foi ins tau ra do por um guar da mu ni ci pal
da ci da de, que fi ca dis tan te cer ca de 132 km de São Luís.
De acor do com in for ma ções po li ci ais, o guar da mu ni ci- 
pal ma tou um mo ra dor da zo na ru ral e dis pa rou ti ros
con tra ou tras pes so as, na tar de da úl ti ma se gun da-fei ra
(7). Po pu la res re ve la ram aos po li ci ais, que o sus pei to te- 
ria sur ta do ati ra do em po pu la res. O guar da de 33 anos
tam bém foi atin gi do com um dis pa ro de es pin gar da.

A Po lí cia Mi li tar te ria si do in for ma da do ca so por
meio de áu dio de What sApp. O con teú do do áu dio di zia
que es ta va acon te cen do um ti ro teio no Po vo a do Inham- 
bu zi nho, na zo na ru ral de São Ben to.

Os po li ci ais fo ram ao po vo a do e cons ta ta ram a ve ra- 
ci da de dos fa tos. No lo cal, po pu la res in for ma ram acer ca
de um in di ví duo des co nhe ci do que es ta ria efe tu an do
vá ri os dis pa ros de ar ma de fo go no Bar do Bi go de.

A PM re a li zou o cer co no en tor no do bar e, ao se apro- 
xi mar, ob ser vou o sus pei to com di ver sas per fu ra ções,
pro va vel men te de es pin gar da, caí do ao chão.

Os PMs cons ta ta ram que se tra ta va do guar da mu ni- 
ci pal. Ao la do de le, es ta va um ho mem
iden ti fi ca do ape nas co mo Nil ton, com per fu ra ções de
ar ma de fo go e sem vi da. Ao la do de les, ha via uma Pis to- 
la Tau rus TH9 ca li bre 9mm.

O guar da ba le a do foi re mo vi do do lo cal, e le va do pa ra
o hos pi tal An te nor Abreu em Pi nhei ro. Em se gui da, foi
pa ra o Hos pi tal Ma cror re gi o nal da Bai xa da, em es ta do
gra ve.

As de mais ví ti mas dis se ram que o guar da mu ni ci pal
te ria in va di do a re si dên cia de las, ten do efe tu a do vá ri os
dis pa ros de ar ma de fo go. Elas acres cen ta ram que ele fi- 
ca va al te ra do sem pre que in ge re be bi das al coó li cas.

São Luís, quarta-feira, 9 de junho de 2021

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


oimparcial.com.brVIDASaulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br10

No calendário do Abono Salarial 2020-2021, a Caixa já pagou R$ 17 bilhões para 22
milhões de trabalhadores, dos quais 6,3 milhões receberam em conta Poupança Digital

Pró xi mo ca len dá rio

Quem tem di rei to ao Abo no
Sa la ri al

• Es tar ca das tra do no PIS há pe lo me -
nos cin co anos;
• Ter re ce bi do re mu ne ra ção men sal
mé dia de até dois sa lá ri os mí ni mos
du ran te o ano-ba se;
• Ter exer ci do ati vi da de re mu ne ra da
pa ra Pes soa Ju rí di ca, du ran te pe lo
me nos 30 di as, con se cu ti vos ou não,
no ano-ba se con si de ra do pa ra apu ra -
ção;
• Ter seus da dos in for ma dos pe lo em -
pre ga dor (Pes soa Ju rí di ca) cor re ta -
men te na Re la ção Anu al de In for ma -
ções So ci ais (RAIS)/eSo ci al.

DINHEIRO NO BOLSO

Dia 30 termina saque
do abono salarial

A
Cai xa Econô mi ca Fe de ral en- 
cer ra o pa ga men to do Abo no
Sa la ri al do ca len dá rio 2020-
2021, ano-ba se 2019, no dia

30 de ju nho. Os tra ba lha do res que
aten dem aos cri té ri os pa ra re ce bi- 
men to do be ne fí cio têm até es ta da ta
pa ra sa que dos va lo res nos ca nais dis- 
po ni bi li za dos pe lo ban co. Ca so não
sa quem o be ne fí cio no pe río do, os
tra ba lha do res te rão no va opor tu ni da- 
de de sa que a par tir do pró xi mo ca len- 
dá rio do Abo no Sa la ri al.

De acor do com a Re so lu ção Co de- 
fat (Con se lho De li be ra ti vo do Fun do
de Am pa ro ao Tra ba lha dor) nº 838, de
24 de se tem bro de 2019, fi ca as se gu ra- 
do ao tra ba lha dor o di rei to ao Abo no
Sa la ri al pe lo pra zo de cin co anos.
Des ta for ma, os be ne fí ci os não sa ca- 
dos até 30 de ju nho de 2021 se rão no- 
va men te dis po ni bi li za dos pa ra pa ga- 
men to, nos ca len dá ri os dos exer cí ci os
se guin tes, até que se com ple te o pra zo
de ter mi na do.

No ca len dá rio do Abo no Sa la ri al
2020-2021, a Cai xa já pa gou R$ 17 bi- 
lhões pa ra 22 mi lhões de tra ba lha do- 
res, dos quais 6,3 mi lhões re ce be ram
em con ta Pou pan ça So ci al Di gi tal,
aber ta sem cus to pa ra o be ne fi ciá rio.

A mo vi men ta ção da con ta Pou pan- 
ça So ci al Di gi tal é re a li za da pe lo apli- 
ca ti vo CAI XA Tem, por meio do qual
po dem ser re a li za das con sul tas de
sal dos e ex tra tos, pa ga men tos de con- 
tas e bo le tos, trans fe rên ci as e com- 
pras na in ter net uti li zan do o car tão de
dé bi to vir tu al, ge ra do gra tui ta men te
no pró prio apli ca ti vo. O Cai xa Tem
tam bém per mi te com pras no co mér- 
cio por meio de um QR Co de ge ra do

pe lo lo jis ta na pró pria ma qui ni nha do
es ta be le ci men to co mer ci al.

Até o mo men to, apro xi ma da men te
560 mil tra ba lha do res ain da não sa ca- 
ram o be ne fí cio, no va lor to tal de R$
328 mi lhões.

De acor do com a Re so lu ção do Co- 
de fat nº 896, de 23 de mar ço de 2021,
os va lo res do pa ga men to do Abo no
Sa la ri al, que tra di ci o nal men te eram
li be ra dos no pe río do de ju lho a ju nho
do ano se guin te, pas sa rão a ser pa gos
de ja nei ro a de zem bro de ca da exer cí- 
cio, com ba se nas in for ma ções pres ta- 
das pe los em pre ga do res no ano an te- 
ri or.

Com es sa al te ra ção, o ca len dá rio
2022, ano-ba se 2020, te rá iní cio pre- 
vis to pa ra ja nei ro de 2022.

O que é o Abo no Sa la ri al
Ins ti tuí do pe la Lei nº 7.998/90, o

Abo no Sa la ri al equi va le ao va lor de,
no má xi mo, um sa lá rio mí ni mo, a ser
pa go aos tra ba lha do res que sa tis fa- 
çam os re qui si tos pre vis tos na lei. O
pa ga men to é re a li za do con for me ca- 
len dá rio anu al es ta be le ci do pe lo Co-
de fat.

A Cai xa é res pon sá vel pe lo pa ga-
men to do Abo no Sa la ri al aos tra ba-
lha do res ca das tra dos no PIS, vin cu la-
dos a en ti da des e em pre sas pri va das.
Já os tra ba lha do res do se tor pú bli co
têm ins cri ção PA SEP e re ce bem o be- 
ne fí cio no Ban co do Bra sil.

Pa ra ter di rei to ao Abo no Sa la ri al, o
tra ba lha dor pre ci sa:

Pa ra sa ber se tem di rei to ao be ne fí- 
cio, o tra ba lha dor po de re a li zar con- 
sul ta por meio do apli ca ti vo CAI XA
Tra ba lha dor, pe la cen tral de aten di-
men to ao tra ba lha dor: 0800-726-
0207, ou pe lo si te: https://www.cai- 
xa.gov.br/abo no sa la ri al.

MARANHÃO

WhatsApp para
orientações de auxílio

AS ORIENTAÇÃO SÃO PARA MOTORISTAS 

A Agên cia de Mo bi li da de Ur ba na e Ser vi ços Pú bli cos
(MOB) dis po ni bi li zou um nú me ro de What sApp pa ra
que os pro fis si o nais que ain da não re ce be ram o au xí lio
com bus tí vel, por con ta de in con sis tên cia de da dos ban- 
cá ri os, pos sam en trar em con ta to e tra tar di re ta men te
com o ór gão.

Da ni el Car va lho, pre si den te da MOB, ex pli cou o que
de ve ser fei to pa ra que os pro fis si o nais re ce bam as par- 
ce las pen den tes. “Com es te nú me ro, o con ta to com a
MOB fi ca mais fá cil pa ra que os mo to ris tas fa çam as cor- 
re ções de vi das dos seus da dos. En tão, bas ta que os mo- 
to ris tas que ain da não re ce be ram al gu ma par ce la cha- 
mem nes te nú me ro, que da re mos to das as co or de na das
pa ra a re a li za ção do pa ga men to”, con cluiu Da ni el.

A mai o ria dos ca sos de quem não re ce beu o au xí lio foi
de vi do ao dí gi to da con ta ban cá ria ou nú me ro do CPF,
que não cor res pon de ao do no da con ta do be ne fi ciá rio,
por is so é ne ces sá rio que es tas in for ma ções es te jam cor- 
re tas ao en trar em con ta to pe lo What sApp.

Ao to do, fo ram re a li za dos mais de 11 mil pa ga men tos
fei tos em du as par ce las re fe ren tes ao au xí lio, to ta li zan- 
do R$ 3.829.260,00 pa gos pe lo Go ver no do Ma ra nhão
pa ra ta xis tas, mo to ta xis tas e mo to ris tas de apli ca ti vo
co mo aju da de cus to du ran te a pan de mia do co ro na ví- 
rus.

A lis ta de pes so as que não re ce be ram o au xí lio po de
ser con sul ta da no link Lis ta-au xí lio-com bus tí vel, ca so o
no me es te ja pre sen te, é ne ces sá rio en trar em con ta to no
nú me ro (98) 9104-4823 pa ra re ce ber to das as ori en ta- 
ções ne ces sá ri as pa ra re ce ber o be ne fí cio.

Pro gra ma ção

JUNHO VERMELHO

Hemomar realiza campanha de doação

O DIA D ACONTECE NO DIA 14 , QUANDO É CELEBRADO O DIA MUNDIAL DA DOAÇÃO DE SANGUE

O sex to mês do ano é de di ca do a in cen ti- 
var e cons ci en ti zar so bre a do a ção de san- 
gue. A Cam pa nha Ju nho Ver me lho, que
acon te ce em to do país, se rá exe cu ta da no
Ma ra nhão pe lo Cen tro de He ma to lo gia e
He mo te ra pia do Ma ra nhão (He mo mar).
Com o slo gan “Do a ção é co mo seu co ra ção,
não po de pa rar”, a cam pa nha, re a li za da
em São Luís e em ci da des do in te ri or do es- 
ta do, pre vê co le tas ex ter nas, ações de in- 
cen ti vo à do a ção, en tre ou tros. 

O Dia D acon te ce na pró xi ma se gun da-
fei ra (14), quan do é ce le bra do o Dia Mun- 
di al da Do a ção de San gue. “É um mês de
cons ci en ti za ção dos do a do res e da po pu la- 
ção em ge ral so bre a im por tân cia des te
ges to de do ar. Es pe ci fi ca men te no dia 14,
te re mos uma pro gra ma ção es pe ci al pa ra
re cep ci o nar os do a do res”, co men tou Clí cia
Gal vão, di re to ra ge ral do He mo mar.

As ações da cam pa nha não se li mi tam ao
dia 14. Pa ra o mês in tei ro mon ta do um ca- 
len dá rio com pro gra ma ção fo ra do He mo- 
mar com pa les tras e co le ta ex ter na. “Es se
tra ba lho ex ter no con tri bui com a di vul ga- 
ção e es ti mu la a do a ção de san gue. É ne- 
ces sá rio que as pes so as en ten dam a im- 
por tân cia da do a ção con tí nua de san gue.
As pes so as de vem se cons ci en ti zar que é
im por tan te do ar não só quan do al gum fa- 

mi li ar ou al gum co nhe ci do pre ci sa, mas
que es ta do a ção acon te ça du ran te to do o
ano, ob vi a men te res pei tan do os in ter va los
en tre uma do a ção e ou tra”, des ta ca Clí cia.

A cam pa nha Ju nho Ver me lho é uma ini- 
ci a ti va do mo vi men to Eu Dou San gue, cri- 
a do em 2015. 

O mês de ju nho foi es co lhi do por dois
mo ti vos. Um de les é por con ta do Dia Mun- 
di al do Do a dor de San gue. 

O mês tam bém foi es co lhi do pa ra a cam-
pa nha por ser o pe río do em que os he mo- 
cen tros re gis tram bai xa nas do a ções. “San-
gue é al go in subs ti tuí vel, não é um me di ca- 
men to que po de mos com prar, por exem- 
plo; é al go que só po de mos ob ter a par tir da
do a ção. En tão, sem a do a ção, os he mo cen- 
tros não con se guem abas te cer os es to ques
e, con se quen te men te, aten der a de man da
da po pu la ção”, res sal tou a di re to ra do He- 
mo mar.

Nes ta se ma na, co le tas ex ter nas es tão
pre vis tas pa ra acon te ce rem na quar ta e
quin ta-fei ra, das 7h às 19h, na Igre ja Ad- 
ven tis ta do Sé ti mo Dia, em Cha pa di nha.
No sá ba do (12), a co le ta acon te ce na Igre ja
Ad ven tis ta do Sé ti mo Dia, em São Jo sé de
Ri ba mar.

Co mo acon te ceu

CAMPO DE PERIS

Motorista morre preso às ferragens

Fal ta de si na li za ção cul mi nou na mor te
de um mo to ris ta, na BR-135, no km 31, do
Cam po de Pe ris, em Ba ca bei ra. Por vol ta
das 20h40, da úl ti ma se gun da-fei ra (7),
uma car re ta co li diu na tra sei ra de ou tra,
que es ta va pa ra da na ro do via fe de ral. Um
dos mo to ris tas mor reu no lo cal pre so às
fer ra gens.

A ro do via fi cou blo que a da pa ra quem
aces sa va a ca pi tal, mas após os pro ce di- 
men tos ca bí veis ao ca so, foi li be ra da.

No fi nal da tar de da se gun da, ocor reu
uma co li são tra sei ra com da nos ma te ri ais,
quan do uma car re ta da mar ca Sca nia, que
car re ga va so ja, co li diu na tra sei ra de uma
ca çam ba e fu rou o ra di a dor da Sca nia.

O veí cu lo fi cou pa ra do na via, a noi te
che gou e não foi de vi da men te si na li za do
e nem a po lí cia foi in for ma da. Por vol ta
das 20h40, uma ou tra car re ta, mar ca e
mo de lo Sca nia/P 340 A4X2, de cor bran ca,
de pla cas do mu ni cí pio de Aná po lis/GO,
que trans por ta va bis coi tos, co li diu em
cheio na tra sei ra da car re ta de so ja.

O con du tor da car re ta bran ca fi cou pre- 
so nas fer ra gens. Po pu la res ten ta ram de- 

sen car ce ra-lo, mas sem su ces so. Uma
equi pe do Cor po de Bom bei ros foi até o
lo cal e fez a re ti ra da da ví ti ma, de 48 anos,
mo ra dor de Aná po lis/GO, mas ele já ti nha
mor ri do no lo cal.

Agen tes da PRF fi ze ram a li be ra ção da
pis ta e os le van ta men tos pa ra de fi nir cau- 
sas, res pon sa bi li da des e con fec ci o nar o
Bo le tim de Aci den te de Trân si to – BAT.
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O treinador do Sampaio Corrêa, Felipe Surian terá o retorno de Ferreira no meio campo,
além de ainda tentar regularizar dois reforços que chegaram

Fer rei ra vol ta

Re for ços

CONTRA A PONTE PRETA

Surian pode ter Ferreira
e reforços à disposição

J
á em São Luís, o Sam paio Cor rêa
vol tou a trei nar de olho no con- 
fron to di an te da Pon te Pre ta, na
pró xi ma sex ta-fei ra (11), no Cas- 

te lão.
On tem foi um dia de trei na men to

em pe río do in te gral, com a ma nhã de- 
di ca da a tra ba lhos de re for ço mus cu- 
lar na aca de mia e in ten si fi ca ções fí si- 
cas. 

Pro gra ma ção to da de fi ni da pa ra
que a equi pe pos sa bus car a pri mei ra
vi tó ria na Sé rie B.

Após cum prir o pe río do de iso la- 
men to por con ta da Co vid, o vo lan te
Fer rei ra vol tou aos trei nos e apa re ce
co mo op ção do téc ni co Fe li pe Su ri an

pa ra o pró xi mo de sa fio da Bo lí via na
com pe ti ção.

Sam paio Cor rêa e Pon te Pre ta se
en fren tam nes ta sex ta-fei ra, às 19h,
em par ti da vá li da pe la ter cei ra ro da da
do Cam pe o na to Bra si lei ro da Sé rie B.

Nas du as pri mei ras ro da das, o ti me
ma ra nhen se em pa tou du as ve zes, em
ca sa con tra o Goiás e em Ala go as, com
o CSA.

O Tri co lor con ti nua se re for çan do
pa ra a dis pu ta da com pe ti ção na ci o- 
nal. Fo ram du as con tra ta ções, sen do
que a pri mei ra foi pa ra o gol. Tra ta-se
do go lei ro Da ni el Luiz, de 28 anos,

1,85m de al tu ra e 84 kg. O jo ga dor dis-
pu tou o úl ti mo Cam pe o na to Pau lis ta
pe lo São Ben to, on de atu ou em 12
par ti das. O no vo go lei ro já as si nou
con tra to com o clu be e já trei na com
os de mais com pa nhei ros.

Ro ma ri nho no Sam paio

Ou tro con tra ta do é o meia Ro ma ri- 
nho, que es te ve com o trei na dor Fe li- 
pe Su ri an, na por tu gue sa-RJ, e par ti ci-
pou da boa cam pa nha no Cam pe o na-
to Ca ri o ca.

O meia de 27 anos de ve re for çar o
se tor de cri a ti vi da de do Sam paio. Ti-
tu lar da Por tu gue sa, Ro ma ri nho fez
três gols em 11 jo gos es te ano.

COPA DO BRASIL

Corinthians busca feito inédito fora de casa

O TIMÃO  PRECISA VENCER POR TRÊS GOLS DE DIFERENÇA PARA SE CLASSIFICAR, POIS PERDEU POR 2 X 0 NA PRIMEIRA PARTIDA

O Co rinthi ans de Sylvinho bus ca rá
um fei to iné di to em sua his tó ria de
160 jo gos na Co pa do Bra sil.

O Ti mão nun ca con se guiu re ver ter
uma der ro ta por dois ou mais gols
com o se gun do jo go do con fron to fo ra
de ca sa, co mo acon te ce rá ho je, quar- 
ta-fei ra, às 21h30, di an te do Atlé ti co-
GO, em Goi â nia. Na ida, há uma se- 
ma na, o Dra gão ven ceu por 2 a 0.

O ti me pau lis ta pre ci sa ven cer por
três gols de di fe ren ça pa ra se clas si fi- 
car no tem po nor mal – ou por dois pa- 
ra le var a de ci são aos pê nal tis. Va le a
clas si fi ca ção pa ra as oi ta vas de fi nal.

Nas du as ve zes em que con se guiu
re ver ter re sul ta dos se me lhan tes e le- 
var a va ga, o se gun do jo go acon te ceu
em São Pau lo. A pri mei ra vez foi em
2005 con tra o Ci a nor te.

A ou tra re a ção em ble má ti ca do Co- 
rinthi ans acon te ceu em 2008, no ano
da Sé rie B. Nas oi ta vas, o Goiás ven ceu
o Ti mão por 3 a 1 no Ser ra Dou ra- 
da. No Mo rum bi, o ti me de Ma no Me- 
ne zes ven ceu por 4 a 0.

Hou ve uma ter cei ra vez em que o
Ti mão con se guiu o pla car que, pe lo
re gu la men to da edi ção de 2021, le va- 
ria a de ci são pa ra os pê nal tis. Foi em
1989, lo go na pri mei ra dis pu ta do tor- 
neio. Nas oi ta vas, o Co rinthi ans per- 

deu pa ra o Fla men go por 2 a 0 no Rio
de Ja nei ro, com um gol de Zi co.

Em São Pau lo, o Ti mão de Ne to
ven ceu por 4 a 2, mas foi eli mi na do
pe los gols mar ca dos fo ra de ca sa pe la
equi pe vi si tan te. Jú ni or fez o da clas si- 
fi ca ção ru bro-ne gra aos 42 mi nu tos
do se gun do tem po.

Ou tras eli mi na ções
Em 1992, em sua ter cei ra par ti ci pa- 

ção, o Co rinthi ans en fren tou o In ter- 
na ci o nal nas oi ta vas e le vou um im- 
pac tan te 4 a 0 em ple no Pa ca em bu.
Em Por to Ale gre, só con se guiu se gu rar
um 0 a 0. Dois anos de pois, no vo con- 
fron to com um ti me gaú cho. Nas oi ta- 
vas, o Ti mão per deu por 2 a 0 pa ra o
Grê mio de Fe li pão em Por to Ale gre.
Na vol ta, o em pa te por 2 a 2 eli mi nou
o Co rinthi ans. Cam peão em 1995
con tra o mes mo Grê mio, o Ti mão vol- 
tou a dis pu tar o tor neio em 1996 e
caiu nas quar tas di an te do Cru zei ro.
Em Mi nas, der ro ta por 4 a 0. Na vol ta,
uma in su fi ci en te vi tó ria por 3 a 2.

O mes mo Cru zei ro vol tou a fa zer
um re sul ta do as sim nas oi ta vas de
1998: ven ceu por 3 a 1 em Be lo Ho ri- 
zon te e, na vol ta, se gu rou o em pa te
por 1 a 1 com o Ti mão em São Pau lo.

Foi tam bém em 1999 que o Ti mão
pa rou di an te do Ju ven tu de nas oi ta- 

vas de fi nal após per der o pri mei ro jo- 
go por 2 a 0 em Ca xi as do Sul. Na vol ta,
no va der ro ta, des ta vez por 1 a 0.

Van ta gem ti ra da
Tri cam peão da Co pa do Bra sil, o Ti-

mão vi veu si tu a ções em que fez uma
van ta gem de dois ou mais gols, mas
viu o ad ver sá rio re a gir. Em 1997, ven-
ceu o Ju ven tu de por 2 a 0 na pri mei ra
fa se e de pois viu o ti me gaú cho re pe tir
o pla car em Cai xas do Sul. Nos pê nal-
tis, po rém, deu Ti mão por 5 a 3.

Em 2005, nas oi ta vas de fi nal, a sor- 
te es te ve do ou tro la do. De pois de
ven cer o pri mei ro jo go por 2 a 0, o Ti-
mão vi si tou o Fi guei ren se e le vou os
mes mos 2 a 0. Nos pê nal tis, Car los Al- 
ber to, Se bá e Ro ger er ra ram, e o Fi- 
guei ra fez 3 a 2. Três anos de pois, o Ti-
mão per deu um tí tu lo de pois de ven- 
cer o pri mei ro jo go por 3 a 1. Foi con- 
tra o Sport. Na Ilha do Re ti ro, o Leão
fez 2 a 0 e fi cou com o ca ne co pe lo gol
fei to fo ra de ca sa. O Co rinthi ans vol- 
tou a so frer uma si tu a ção as sim nas
quar tas de 2014. Em ca sa, fez 2 a 0 no
Atlé ti co-MG. A vol ta em Be lo Ho ri- 
zon te foi de sas tro sa: Guer re ro fez 1 a
0, mas o Ti mão le vou a vi ra da. A der-
ro ta por 3 a 1 ain da da va a va ga pe lo
gol fo ra, mas Ed car los fez 4 a 1 aos 43
mi nu tos do se gun do tem po.

Pró xi mo jo go

Boa fa se no Es ta du al

CO PA DO BRA SIL DE FUT SAL

Bal sas con fia na
clas si fi ca ção fo ra de
ca sa con tra o Ce a rá

Acre di tar. Es sa é a pa la vra que mo ti va a equi pe do
Bal sas Fut sal pa ra re ver ter a des van ta gem do jo go de ida
das oi ta vas de fi nal da Co pa do Bra sil de Fut sal Adul to
Mas cu li no. 

No pri mei ro du e lo di an te do Ce a rá (CE), em São Luís,
o ti me ma ra nhen se so freu um re vés por 3 a 2 e ago ra
pre ci sa rá de uma vi tó ria sim ples na par ti da de vol ta, na
se ma na que vem, em For ta le za, pa ra le var a dis pu ta pa- 
ra a pror ro ga ção e se guir vi vo em bus ca da clas si fi ca ção
pró xi ma fa se da com pe ti ção. Ven cer a equi pe ce a ren se
fo ra de ca sa se rá uma mis são di fí cil, mas bem lon ge de
ser im pos sí vel de ser al can ça da. “Te mos de pen sar em
ga nhar o jo go da vol ta no tem po nor mal e le var a dis pu ta
pa ra a pror ro ga ção. Ti ve mos um gran de vo lu me de jo go,
gran des chan ces, mas, in fe liz men te, não fi ze mos os
gols. Sa bía mos das di fi cul da des de jo gar con tra uma
equi pe que já vem há mui to tem po trei nan do, mui to
tem po jo gan do, mas acre di ta mos mui to no re sul ta do,
na for ça do nos so gru po. Va mos acre di tar em nos sa clas- 
si fi ca ção até o fi nal. O con fron to es tá aber to”, ga ran tiu o
téc ni co do Bal sa, Hallyson Di as.

A con fi an ça de Hallyson é ex pli ca da pe la me lho ria de
de sem pe nho de sua equi pe no de cor rer da par ti da. No
tro pe ço na par ti da de ida, a equi pe do Bal sas Fut sal
mos trou mui to po der de re a ção e que o du e lo con tra o
Ce a rá se gue in de fi ni do. Mes mo ten do so fri do gols de
Levy, João Cé sar e Viny e fi ca do em des van ta gem no pla- 
car, o ti me ma ra nhen se deu si nais de que acre di ta na
clas si fi ca ção ao re a gir com os gols de Be to Po ti guar e
Alex. 

A re a ção nos mi nu tos fi nais da par ti da ani mou o
elen co pa ra o du e lo de vol ta. “É um jo go en tre du as
equi pes de um gran de ní vel de fut sal. Do mes mo jei to
que eles con se gui ram con quis tar a vi tó ria, va mos pa ra
For ta le za com es se ob je ti vo tam bém. Va mos acer tar al- 
guns de ta lhes, tra ba lhar ain da mais for te du ran te a se- 
ma na pa ra con se guir a clas si fi ca ção”, afir mou o pivô
Be to Po ti guar.

Pa ra avan çar na Co pa do Bra sil e man ter vi vo o so nho
de con quis tar o iné di to tí tu lo, o Bal sas Fut sal pre ci sa rá
ven cer a par ti da na ca pi tal ce a ren se por qual quer pla- 
car. Se con se guir o re sul ta do po si ti vo no tem po nor mal,
o ti me ma ra nhen se le va rá a dis pu ta pa ra a pror ro ga ção. 

“Nos en tre ga mos ao má xi mo, fo mos guer rei ros, mas
a bo la não quis en trar. Ago ra é des can sar, bo tar a ca be ça
no lu gar, ana li sar on de er ra mos pa ra que, no pró xi mo
jo go, a gen te con si ga sair com o re sul ta do po si ti vo. Con- 
fi a mos em ca da um do gru po. Va mos fa zer um gol, dois,
o que pre ci sar pa ra sair mos de lá com a vi tó ria. Não tem
na da per di do”, dis se o go lei ro Thi a go.

Bal sas Fut sal e Ce a rá vol tam a se en fren tar na pró xi- 
ma ter ça-fei ra (15). Des ta vez, o du e lo se rá no Gi ná sio do
Vo zão, em For ta le za. O ti me ce a ren se jo ga por um em- 
pa te pa ra se guir na com pe ti ção. Já a equi pe ma ra nhen- 
se pre ci sa rá ven cer a par ti da no tem po nor mal pa ra for- 
çar a pror ro ga ção e ir em bus ca da clas si fi ca ção pa ra as
quar tas de fi nal do tor neio na ci o nal.

Va le des ta car que ma ra nhen ses e ce a ren ses têm am- 
bi ções mui to gran des na Co pa do Bra sil, prin ci pal men te
após seus res pec ti vos de sem pe nhos nes ta com pe ti ção
na tem po ra da pas sa da. Em 2020, o Bal sas Fut sal ter mi- 
nou na ter cei ra co lo ca ção, fa zen do a me lhor cam pa nha
da his tó ria de um ti me do Ma ra nhão na Co pa do Bra sil.
Já o Ce a rá, é o atu al vi ce-cam peão do tor neio.

Mai or ven ce dor do fut sal do Ma ra nhão na atu a li da de,
o Bal sas Fut sal vi ve uma gran de fa se. Além da clas si fi ca- 
ção pa ra as oi ta vas de fi nal da Co pa do Bra sil, o ti me bal- 
sen se es tá mui to bem no Cam pe o na to Ma ra nhen se de
Fut sal Adul to Mas cu li no – edi ção 2020, com pe ti ção pro- 
mo vi da pe la Fe de ra ção de Fut sal do Ma ra nhão (Fe fus- 
ma). 

Após ter con se gui do a me lhor cam pa nha ge ral do tor- 
neio es ta du al ao tér mi no da fa se de gru pos, o ti me bal- 
sen se se clas si fi cou pa ra as se mi fi nais do Cam pe o na to
Ma ra nhen se ao go le ar o Vil la No va por 7 a 0. Ago ra, o
Bal sas Fut sal te rá pe la fren te o Ip pon Cru zei ro Ap cef. A
da ta da se mi fi nal ain da não foi con fir ma da pe la Fe fus- 
ma.
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Deus da Trapaça volta à vida e enfrenta seu maior desafio em nova série da Disney+

ATEM PO RAL

DISNEY+

Loki mostra os riscos
de um multiverso

O
tem po pa re ce que só faz 
bem a Lo ki (Tom Hid dles- 
ton). Ele, que sur giu no pri- 
mei ro (e fra co) Thor (2011) 

co mo vi lão, foi rou ban do a ce na até se 
tor nar um dos per so na gens mais que- 
ri dos do MCU, mes mo não sen do um 
dos he róis, nem es tan do pre sen te em 
to dos os gran des even tos. E ago ra ele 
es tá pres tes a mu dar a his tó ria! Bom, 
na ver da de, é jus ta men te por que ele, 
sem que rer, mu dou a his tó ria que te- 
mos ago ra a sua pri mei ra sé rie so lo, 
Lo ki, no Disney+.

Após ver o tes se ract li te ral men te 
cair no seu pé – em ce na vis ta em Vin- 
ga do res Ul ti ma to – Lo ki vai pa ra o ou- 
tro la do do mun do. Mas an tes que pu- 
des se cri ar o seu ha bi tu al ca os, é cap- 
tu ra do pe los agen tes da TVA (Tra vel 
Va ri ant Authority, ou Au to ri da de de 
Va ri ân cia Tem po ral, em por tu guês), 
que o le vam pa ra a se de da em pre sa, 
on de se rá jul ga do pe los cri mes co me- 
ti dos. E por “cri mes”, en ten da ape nas 
que es ta mos fa lan do das fe lo ni as con- 
tra a va ri a ção do tem po e não das tra- 
pa ças, men ti ras, tor tu ra, apu nha la das 
pe las cos tas, etc.

Ex pe ri men tan do lin gua gens e gê- 
ne ros, a no va sé rie da Disney+ mer gu- 
lha no re trô e co lo ca na te la uma ani- 
ma ção que pa re ce saí da do sé cu lo 
pas sa do pa ra ex pli car quem são os 
Guar diões do Tem po (aque les três ca- 
be ções que a gen te ti nha vis to nos 
trai lers), que cri a ram e cui dam da Li- 
nha Sa gra da do Tem po. Tu do é ex pli- 
ca do de for ma bas tan te di dá ti ca e fi ca 
cla ro os ris cos de um Mul ti ver so (sim,

SÉRIE DO IRMÃO DO THOR ESTREIA HOJE NO DISNEY+

Dou tor Es tra nho, es ta mos olhan do 
pa ra vo cê!).E tu do is so an tes da vi nhe- 
ta de aber tu ra, que mos tra o mais bo- 
ni to lo go da MCU até ago ra, com as le- 
tras L, O, K e I mu dan do de fon te, se 
ins pi ran do em vá ri os ou tros pro du tos 
da Ca sa das Idei as.

Sem dar spoi lers so bre a aven tu ra 
que co me ça ago ra e tem seis epi só di- 
os pa ra se de sen ro lar, já dá pa ra ga- 
ran tir que ação e bons efei tos vi su ais 
es tão equi li bra dos com óti mos diá lo- 
gos e um ti ming cô mi co per fei to – al- 
go que já se es pe ra va de Hid dles ton e 
seu prin ci pal par cei ro de ce nas, Owen 
Wil son, Mo bius. O agen te da TVA usa 
a es pe ran ça do deus da men ti ra em 
re a ver sua vi da e seu enor me ego pa ra 
fa zê-lo acei tar uma mis são ao seu la- 
do.

O pri mei ro epi só dio, que se rá exi- 

bi do em 9 de ju nho, ser ve mais pa ra 
si tu ar o pú bli co no tem po (ób vio) e 
es pa ço, dei xan do pa ra o se gun do (16 
de ju nho) o pa pel de apro fun dar um 
pou co nos de sa fi os e tam bém na 
ação. As am bi en ta ções em di fe ren tes 
eras es tão ca pri cha das e o ce ná rio de 
re par ti ção pú bli ca é te di o sa men te 
ide al co mo con tra pon to a tu do o que 
Lo ki mais abo mi na. O bri lho do ou ro 
as gar di a no dá lu gar a tu do o que há de 
mais apa ga do nos tons de mar rom e 
be ge.

Ver Lo ki, que sem pre es te ve dez 
pas sos à fren te de seus ini mi gos, cor- 
ren do atrás de ve nos di ver tir pe las 
pró xi mas seis se ma nas. E sa ben do o 
que sa be mos so bre ele, o uni ver so 
nun ca mais se rá o mes mo de pois de 
sua pas sa gem pe la TVA. Que bom!

JOVEM GUARDA

Erasmo faz 80 anos de bem com a própria vida

O CANTOR E COMPOSITOR CONTA QUE ADQUIRIU O HÁBITO DE MONTAR PLAYLISTS DURANTE A PANDEMIA

Na le tra da can ção “Sou uma cri an- 
ça, não en ten do na da”, par ce ria de
Eras mo Car los com o ami go de fé Ro- 
ber to Car los, lan ça da em 1974, Eras- 
mo can ta que, ape sar de um ho mem
fei to, di an te dos pro ble mas da vi da, e
ao con trá rio do que to dos es pe ra vam
de le, não en ten dia na da. Três di as an- 
tes de che gar aos 80 anos, com ple ta- 
dos no sá ba do pas sa do (5/6), em en- 
tre vis ta, ele con fes sa: “Ho je en ten do
me nos ain da, bi cho”. Es se in con for- 
mis mo, na ver da de, é o que le va Eras- 
mo pa ra a fren te, des de que ele, mo ra- 
dor da Ti ju ca, na Zo na Nor te do Rio de
Ja nei ro, ou via Cauby Pei xo to, Ân ge la
Ma ria e Do ri val Caymmi can tan do na
Rá dio Na ci o nal. De pois, vi e ram o
rock’n’roll e a bos sa no va. A von ta de
do ga ro to po bre era ser um des ses
ído los. Con se guiu.

“Com 80, po dia es tar jo gan do car- 
tas com os apo sen ta dos na praia. Não.
Es tou aqui tra ba lhan do. Gos to do que
eu fa ço. Quis a vi da que eu fos se um
com po si tor, que eu apren des se al- 
guns acor des que me per mi tis sem fa- 
zer mi nhas mú si cas… O res to é mi nha
ima gi na ção que faz”, diz.

En tre as no vas can ções, uma é as si- 
na da com Su pla, o rock “Brothers
again”, fei ta pa ra a vol ta do Brothers

of Bra zil, pro je to que o ro quei ro pau- 
lis ta no tem com o ir mão, João Suplicy.

Uma das co me mo ra ções des sas oi- 
to dé ca das se rá o do cu men tá rio que o
Globoplay vai es tre ar até o fi nal des te
mês. Pro du zi do pe la equi pe do pro- 
gra ma “Con ver sa com Bi al” – a mes- 
ma da sé rie “Em no me de Deus”, so- 
bre o mé dium João de Deus, e do do- 
cu men tá rio “Ar nal do, ses sen ta”, so bre
o mú si co Ar nal do An tu nes, “Eras mo
80” tra rá en tre vis tas, nú me ros mu si- 
cais e ima gens ra ras.

“Des co bri mos du as pe lí cu las. Uma
é uma re por ta gem do ‘Jor nal Ho je’ de
1977 fei ta pe lo Nel son Mot ta, que traz
ima gens de um show que Eras mo fez
no MAM com a ban da A Bo lha. A ou- 
tra traz Eras mo fa lan do de anis tia e
tal vez se ja o úni co re gis tro em ví deo
de le can tan do ‘Que ro vol tar’ (mar chi- 
nha en ga ja da de 1979). Tam bém exi- 
bi mos pa ra ele al guns tre chos da ‘Jo- 
vem guar da’ que ele nun ca ti nha vis to.
E o Eras mo se emo ci o nou ao ver a
par ti ci pa ção de le no co mí cio da Can- 
de lá ria pe las Di re tas. Foi lin do”, con ta
Re na to Ter ra, que as si na o ro tei ro.

Gra va do em uma ca sa na Jo a tin ga,
no Rio, que per ten ceu ao ar qui te to

Za ni ne Cal das, o do cu men tá rio pre- 
ten de ex plo rar a fa se mais in tros pec ti-
va de Eras mo, tra zi da pe la ne ces si da- 
de do iso la men to so ci al. “Es sa ca sa é
só li da, rús ti ca, sim ples, úni ca, atem- 
po ral, e se abre pa ra uma be le za que
vo cê não vê nos car tões-pos tais ca ri o- 
cas. Eras mo tem um pou co des ses ad-
je ti vos”, diz o di re tor Gi an Car lo Bel- 
lot ti. 

Nas fil ma gens, Eras mo fez al guns
nú me ros mu si cais, co mo “Gen te
aber ta”, “Fes ta de ar rom ba” e “É pre ci- 
so sa ber vi ver”. A di re to ra San dra Wer- 
neck, de “Ca zu za: O tem po não pa ra”,
tam bém pre pa ra um do cu men tá rio
so bre Eras mo, com exi bi ção pre vis ta
pa ra o se gun do se mes tre de 2022, no
Ca nal Cur ta. 

O pro je to foi apro va do na Agên cia
Na ci o nal do Ci ne ma (An ci ne) em
2018 e aguar da a li be ra ção de ver ba.
“Que ro an dar com Eras mo pe las ru as
da Ti ju ca. Se rá uma vi a gem mu si cal
por sua bi o gra fia, gui a da pe lo meu
olhar, um olhar fe mi ni no. Vou abor- 
dar tam bém as mu lhe res que can ta- 
ram su as mú si cas e tra ba lha ram com
ele. Se rá uma ce le bra ção de sua vi da,
de um ar tis ta que mais en car nou o es- 
pí ri to re bel de do rock no Bra sil”, diz
San dra.

50 FILMES

Globoplay lança espaço
para o cinema nacional

MACUNAÍMA É UM DOS 50 FILMES DISPONÍVEIS NA GLOBOPLAY

O Globoplay, ser vi ço de stre a ming da Glo bo, lan çou
um es pa ço na pla ta for ma de di ca do ao ci ne ma na ci o nal.
O pro je to 50 es sên ci as do ci ne ma bra si lei ro reú ne clás si- 
cos e su ces sos do nos so ci ne ma num só es pa ço.

Ao to do são 50 tí tu los, pro du zi dos a

par tir de 1950.

Os fil mes apa re cem se pa ra dos em gru pos: pre cur so- 
res, ci ne ma no vo, cen su ra dos, ins pi ra dos pe la li te ra tu- 
ra, ins pi ra dos em his tó ri as re ais, do cu men tá ri os, cam- 
peões de bi lhe te ria, re to ma da, re cen tes e pre mi a dos. A
lis ta vai de Vi das se cas (1963), de Nel son Pe rei ra dos San- 
tos, a Mi nha mãe é uma pe ça 3 (2019), de Su sa na Gar cia;
de Ter ra em tran se (1967), de Gláu ber Ro cha, a De per- 
nas pro ar 2 (2012), de Ro ber to San tuc ci; de Ma cu naí ma
(1969), de Jo a quim Pe dro de An dra de, a Dois fi lhos de
Fran cis co (2005), de Bre no Sil vei ra.

A cha ma da na te le vi são do pro je to ga nhou tra ta men- 
to es pe ci al, com di rei to a nar ra ção de Fer nan da Mon te- 
ne gro. No ví deo, os fil mes se rão re pre sen ta dos pe la ar tes
de ca pas emol du ra das, que se jun tam nu ma es pé cie de
ga le ria. Ao fi nal da cha ma da, um QR co de le va o pú bli co
pa ra a uma ga le ria vir tu al. Nes sa ga le ria, es tão tours 360
graus pe lo am bi en te de vá ri os dos fil mes.

CINEMA

Invocação do Mal 3
é a melhor estreia

O NOVO FILME  FOI ASSISTIDO POR 458 MIL PESSOAS

O fil me de ter ror In vo ca ção do mal 3 – A or dem do
demô nio se tor nou a me lhor es treia de ci ne ma des de o
iní cio da pan de mia do no vo co ro na ví rus. Ele van do os
nú me ros da bi lhe te ria na ci o nal, a obra te ve ren da de R$
8,4 mi lhões en tre 3 e 6 de ju nho. De acor do com os da- 
dos da ComS co re, o no vo fil me da fran quia foi as sis ti do
por 458 mil pes so as.

An tes do lan ça men to, a so ma dos

10 fil mes mais vis tos foi de R$ 4,4

mi lhões, su bin do ago ra pa ra R$ 12,3

mi lhões após exi bi ção.

O fe ri a do pro lon ga do em al gu mas ci da des tam bém
aju dou no au men to, re pre sen tan do 175%. In vo ca ção do
mal 3 é se gui do do lon ga-me tra gem, Cru el la es tá em se- 
gun do com R$ 1,9 mi lhão, e de God zil la vs Kong, com R$
713 mil, apon ta le van ta men to da ComS co re.

Ba se a do em fa tos re ais, In vo ca ção do mal 3 mos tra o
ca sal Ed e Lor rai ne War ren (Pa trick Wil son e Ve ra Far mi- 
ga), fa mo sos in ves ti ga do res pa ra nor mais, in ves ti gan do
o pri mei ro ca so na his tó ria dos Es ta dos Uni dos com
uma pes soa se de fen den do de uma acu sa ção de ho mi cí- 
dio com ale ga ção de ter si do pos suí da. Ape sar de ser
apre sen ta da um pou co di fe ren te dos dois pri mei ros fil- 
mes da fran quia, a his tó ria cho ca até mes mo o ca sal, se
tor nan do um dos ca sos mais per tur ba do res dos ar qui- 
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