
O governador Flávio Dino já sinali-
za que jogou a toalha sobre concorrer à 
eleição presidencial de 2022. Mas tem 
declarado com firmeza que 
será candidato a senador à 
única vaga a ser aberta, 
atualmente ocupada 
pelo senador Rober-
to Rocha.
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VACINÔMETRO

“Chegamos a 2 milhões de doses aplicadas. Dedico esta conquista a todos os profissionais da saúde que estão nos municípios trabalhando para superar esse número 
ainda mais”, disse o governador. O Maranhão avançou 10 posições no ranking da vacinação contra a Covid-19 entre os estados brasileiros e o Distrito Federal. 
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Liderança do PSB 
afirma que Flávio 

Dino e Freixo se 
filiam ainda este 
mês ao partido 

Maiores de 18 anos já são vacinados em  
Cantanhede, Lago da Pedra e Igarapé Grande

Maranhão sobe 10 posições 
no ranking de vacinação

A aceleração da vacinação no estado tem ocorrido por conta de medidas que estão sendo tomadas por alguns 
prefeitos que já liberaram a imunização para a faixa-etária a partir dos 18 anos. 
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Jogador maranhense, que atua no 4 de julho, 
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viaram mensagens para a conta pessoal de sua 

filha, em uma rede social. PÁGINA 11
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Tribunal desmentiu presidente na segunda-feira (7/6), negando existência de um
documento oficial que trate de mortes pela doença

TCU

Bolsonaro mantém 
supernotificação

O
pre si den te Jair Bol so na ro
vol tou a afir mar, sem apre- 
sen tar pro vas, que exis te
“for te in dí cio” de su per no ti- 

fi ca ção de mor tes por CO VID-19 nos
Es ta dos. Ele acu sou no va men te go- 
ver na do res de in fla rem óbi tos pa ra re- 
ce ber re cur sos e men ci o nou mais
uma vez um acór dão do Tri bu nal de
Con tas da União (TCU) so bre o te ma.
A Cor te já o des men tiu du as ve zes e
rei te rou que não pro du ziu qual quer
da do so bre su per no ti fi ca ção de mor- 
tes ou ca sos da do en ça, bem co mo
não há jul ga men tos so bre o te ma.

“Es tá mui ta po lê mi ca no TCU ain- 
da, ou já acal mou is so aí?”, in da gou
Bol so na ro a apoi a do res ao dei xar o
Pa lá cio da Al vo ra da na ma nhã des ta
quar ta-fei ra (9/6). Em se gui da, o
man da tá rio dis se que es cla re ce ria o
as sun to, ci tou “dois acór dãos” do TCU
e dis se que não sa bia o mo ti vo de um
dos do cu men tos ain da não ter si do
re ti ra do do ar. Bol so na ro re to mou o
dis cur so de que o ór gão “dis se que cri- 
té rio mais im por tan te pa ra re cur sos a
Es ta dos é no ti fi ca ção” de ca sos e óbi- 
tos por co vid-19.

“O pró prio TCU dis se que a prá ti ca
po de ria não ser sa lu tar, pois in cen ti- 
va ria su per no ti fi ca ções. Go ver na do- 
res, pa ra re ce ber mais di nhei ro, no ti fi- 
ca vam mais co vid”, dis se. “Tem gen te
que ren do des qua li fi car o que eu es tou
fa lan do pa ra não in cri mi nar go ver na- 
do res. Eu en ten do que re al men te is so
tem que ser ana li sa do e, no meu en- 
ten di men to, sim, ti ve mos su per no ti fi- 
ca ção no Bra sil e tem al guns go ver na- 

do res que pra ti ca ram is so aí”, afir mou
o pre si den te.

Bol so na ro dis se não sa ber o mo ti vo
pe lo qual o ór gão re ti rou do ar um dos
do cu men tos. A Cor te in for mou ao Es- 
ta dão/Bro ad cast que apu ra o ca so in- 
ter na men te. Ale xan dre Fi guei re do
Cos ta Sil va Mar ques, au di tor do TCU,
é in ves ti ga do pe lo ór gão por ter si do
au tor do es tu do pa ra le lo ci ta do por
ele. Na con ver sa com apoi a do res, o
pre si den te não ci tou es sa in ves ti ga- 
ção.

De acor do com o jor nal O Glo bo, o
fun ci o ná rio con fes sou à che fia ime di- 
a ta que é o au tor do do cu men to e que
co men tou o te or de su as aná li ses pes- 
so ais com o pai, mi li tar e ami go pes- 
so al de Bol so na ro. O pai de Mar ques,
se gun do o au di tor te ria re la ta do a
seus che fes, te ria en vi a do o tex to ao
pre si den te.

Na ma nhã des ta quar ta, se gun do o
jor nal Cor reio Bra zi li en se, a mi nis tra
do TCU Ana Ar ra es, au to ri zou a aber- 
tu ra de pro ces so ad mi nis tra ti vo dis ci- 
pli nar con tra o au di tor Ale xan dre Fi- 
guei re do Cos ta Sil va Mar ques, que já
foi des ti tuí do de su as fun ções de su- 
per vi sor no Nú cleo de Su per vi são de
Au di to ria do tri bu nal. No lu gar de le,
vai as su mir Fá bio Ma fra, de acor do
com o jor nal.

“O TCU dis se que o

cri té rio de trans fe rên cia

de re cur sos pa ra os

Es ta dos por mor tes não

era o mais sa lu tar”,

dis se Bol so na ro. O

pre si den te vol tou a

re pe tir tam bém que o

do cu men to in di ca va

que, por “es tu dos

es ta tís ti cos não

con clu si vos”, cer ca de

45% das mor tes ofi ci ais

po de ri am ser re sul ta do

de su per no ti fi ca ção.

Bol so na ro tam bém de fen deu que o
nú me ro de mor tes por ano no País
cres ce anu al men te, e que se “re ti ra- 
dos” os da dos de co vid, a ta xa de óbi- 
tos anu al no Bra sil te ria um “cres ci- 
men to ne ga ti vo”, jus ti fi can do que es- 
te se ria um dos in dí ci os da su per no ti- 
fi ca ção. “Ano pas sa do fo ram 200 mil
mor tes. Se ti rar a me ta de dis so, vo cê
vai ver que o Bra sil é um dos paí ses
com me nor ta xa de óbi tos por mi lhão
de ha bi tan tes”, re pe tiu.

VOTO IMPRESSO

“Solução desnecessária para problema que não existe”

PRESIDENTE DO TSE, MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO, DEFENDEU O SISTEMA ATUAL, BASEADO SOMENTE NA URNA ELETRÔNICA

Em au di ên cia na Câ ma ra nes ta
quar ta-fei ra, 9, o pre si den te do Tri bu- 
nal Su pe ri or Elei to ral (TSE), mi nis tro
Luís Ro ber to Bar ro so, de fen deu o sis- 
te ma elei to ral atu al, ba se a do so men te
na ur na ele trô ni ca. “Nun ca foi do cu- 
men ta do um ca so se quer de frau de”,
dis se. “A po si ção do TSE no to can te ao
item se gu ran ça é de que a in tro du ção
do vo to im pres so se ria uma so lu ção
des ne ces sá ria pa ra um pro ble ma que
não exis te com um au men to re le van te
de ris cos”, dis se Bar ro so. Pa ra ele, a
“vi da vai fi car bem pi or” se o vo to im- 
pres so vol tar.

Co mo o Es ta dão/Bro ad cast mos- 
trou nes ta ter ça-fei ra, o vo to im pres so
– pro mes sa de cam pa nha do pre si- 
den te Jair Bol so na ro – de ve avan çar
com am plo apoio na co mis são es pe ci- 
al so bre o te ma na Câ ma ra e, pa ra do- 
xal men te, com ade são de par te da
opo si ção. Le van ta men to fei to pe lo
Bro ad cast Po lí ti co, sis te ma de no tí ci- 
as em tem po re al do Gru po Es ta do,
apon ta que a mai o ria dos de pu ta dos
no co le gi a do é a fa vor da apro va ção
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tui- 
ção (PEC).

Dos 34 par la men ta res

no co le gi a do, 21 se

dis se ram a fa vor – pa ra

que a pro pos ta avan ce,

são ne ces sá ri os 17

vo tos. Só qua tro são

con trá ri os e se te ain da

es tão in de ci sos. Du as

va gas ain da não fo ram

pre en chi das. Se

apro va do na co mis são

es pe ci al, o tex to ain da

pre ci sa rá ser vo ta do nos

ple ná ri os da Câ ma ra e

do Se na do, em dois

tur nos.

Bar ro so tam bém ci tou o cus to de
R$ 2 bi lhões pa ra im ple men tar o sis te- 
ma, além dos pro ble mas de ar ma ze-
na gem, trans por te e se gu ran ça de ur- 
nas com vo tos de pa pel.

“Se pas sar, te re mos de fa zer uma li- 
ci ta ção pa ra com prar as ur nas. Não é
pro ce di men to ba nal, não é fá cil. O tri- 
bu nal tem boa-fé e vai ten tar cum prir,
se for es sa de ci são, eu tor ço pa ra que
não ve nha, mas se vi er va mos ten tar
cum prir”, dis se o mi nis tro.

“Com to do o res pei to às com pre en- 
sões di fe ren tes, eu gos ta ria de di zer
por quais ra zões o tri bu nal tem par ti- 
ci pa do do de ba te pú bli co em sen ti do
des fa vo rá vel à im plan ta ção do vo to
im pres so. Sem pre lem bro que es sa é
uma de ci são po lí ti ca, por tan to, se o
Con gres so Na ci o nal de ci dir que de ve
ter vo to im pres so e o Su pre mo va li dar,
vai ter vo to im pres so. Mas vai pi o rar, a
vi da vai fi car bem pi or. Aliás, a vi da vai
fi car pa re ci da com o que era an tes.
Crei am em mim”, afir mou Bar ro so.

Os qua se R$ 25 bi lhões es tão di vi di dos as sim:

SAIBA COMO

Pis/Pasep tem quase
R$ 25 bilhões “parados”

Quan tia que au men ta a ca da ano, a so ma tó ria das co- 
tas do Pro gra ma de In te gra ção So ci al (Pis)/Pro gra ma de
For ma ção do Pa trimô nio do Ser vi dor Pú bli co (Pa sep) e
do abo no sa la ri al oriun do tam bém de Pis/Pa sep já che- 
gam a R$ 24,5 bi lhões nos ban cos. 

O va lor “es que ci do” é de di rei to de ca da tra ba lha dor
bra si lei ro, que tem uma de ter mi na da fa tia des se va lor
guar da da na de vi da ins ti tui ção fi nan cei ra.

Com o di nhei ro “pa ra do”, é im por tan te que o tra ba- 
lha dor se aten te às da tas pa ra não per der o di rei to do sa- 
que até no va aber tu ra do ca len dá rio pa ra re ti ra da. 

O abo no, mais crí ti co, ter mi na em

30 de ju nho des te ano, en quan to as

co tas po dem ser sa ca das até maio

de 2025, com mais tem po.

So bre quem tem o di rei to ao sa que, exis tem es pe ci fi- 
ci da des: as co tas po dem ser re ti ra das por tra ba lha do res
do ser vi ço pú bli co en tre 1971 e 1988. Ca so o be ne fi ciá rio
já te nha fa le ci do, os her dei ros po dem fa zer o sa que, tu- 
do via Cai xa Econô mi ca Fe de ral.

Já o abo no, pon to mais crí ti co, po de ser sa ca do por
bra si lei ros que tra ba lha ram pe lo me nos um mês em
2019 co mo car tei ra as si na da, que te nham re ce bi do ao
me nos dois sa lá ri os mí ni mos ao mês e que te nha ca das- 
tro no Pis/Pa sep há, no mí ni mo, cin co anos. A quan tia
pa ga po de ser de até um sa lá rio mí ni mo e va ria de pes- 
soa a pes soa, a de pen der do tem po con tra ta do.

R$ 22,8 bi de co tas do fun do Pis/Pa sep, já ex tin to, e re- 
pas sa dos ao Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço
(FGTS).

R$ 1,2 bi do abo no sa la ri al não sa ca dos em ou tros
anos.
R$ 448,4 mi lhões de abo no sa la ri al do atu al ca len dá rio,
re fe ren te ao ano-ba se 2019.

JUSTIÇA

STF vai julgar a 
Copa América hoje

A COMPETIÇÃO TERÁ INÍCIO NO PRÓXIMO DOMINGO (13)

O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) vai jul gar nes ta
quin ta-fei ra (10) du as ações pro to co la das na Cor te con- 
tra a re a li za ção da Co pa Amé ri ca 2021 no país. A aná li se
do ca so se rá fei ta após pe di do de ur gên cia da re la to ra,
mi nis tra Cár men Lú cia.

A com pe ti ção de fu te bol te rá iní cio no pró xi mo do- 
min go (13), no Es tá dio Ma né Gar rin cha, em Bra sí lia,
com a par ti da de aber tu ra en tre Bra sil e Ve ne zu e la.

O jul ga men to se rá re a li za do vir tu al men te, mo da li da- 
de na qual os mi nis tros apre sen tam seus vo tos pe lo sis- 
te ma ele trô ni co sem se reu ni rem pre sen ci al men te. A
ses são te rá iní cio à 0h e se rá fi na li za da às 23h59.

Es ta rão em pau ta ações pro to co la das pe lo PSB e pe la
Con fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha do res Me ta lúr gi- 
cos (CNTM). As en ti da des ale gam que ha ve rá au men to
da pro pa ga ção da co vid-19 du ran te a com pe ti ção.

Na se ma na pas sa da, a Con fe de ra ção Sul-Ame ri ca na
de Fu te bol (Con me bol), en ti da de res pon sá vel pe lo tor- 
neio, con fir mou que o even to se rá re a li za do no Bra sil
após a Ar gen ti na ter in for ma do que não tem con di ções
de re a li zá-lo em ra zão da pi o ra nos ca sos de co vid-19. A
Co pa Amé ri ca se rá re a li za da en tre 13 de ju nho e 10 de
ju lho.

On tem (7), o mi nis tro da Saú de, Mar ce lo Quei ro ga,
anun ci ou que a com pe ti ção te rá um pro to co lo de se gu- 
ran ça sa ni tá ria, in cluin do tes tes mo le cu la res de co vid-
19 nos atle tas a ca da 48 ho ras. Os jo gos se rão dis pu ta dos
sem pú bli co.

São Luís, quinta-feira, 10 de junho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Municípios começaram a vacinar população de 18 anos. Maranhão avançou 10 posições
no ranking da vacinação contra a covid-19 entre os estados brasileiros e Distrito Federal

SAMARTONY MAR TINS

SAMARTONY MAR TINS
IN FOR MA ÇÕES DA RE VIS TA FÓ RUM

VACINAÇÃO NO INTERIOR

Faixa-etária com 18 anos
começa a ser vacinada

O
Ma ra nhão al can çou a mar- 
ca de 2 mi lhões de va ci nas
apli ca das na po pu la ção dos
217 mu ni cí pi os do es ta do. A

fa ça nha foi co me mo ra da pe lo go ver- 
na dor Flá vio Di no (PC doB), por meio
de um post em su as re des so ci ais.
“Che ga mos a 2 mi lhões de do ses apli- 
ca das no #Ma ra nhão. De di co es ta
con quis ta a to dos os pro fis si o nais da
saú de que es tão nos mu ni cí pi os tra- 
ba lhan do pa ra su pe rar es se nú me ro
ain da mais”, dis se o go ver na dor. Se- 
gun do o Jor nal Fo lha de São Pau lo, o
Ma ra nhão avan çou 10 po si ções no
ran king da va ci na ção con tra a Co vid-
19 en tre os es ta dos bra si lei ros e o Dis- 
tri to Fe de ral.

A ace le ra ção da va ci na ção no es ta- 
do tem ocor ri do por con ta de me di- 
das que es tão sen do to ma das por al- 
guns pre fei tos que já li be ra ram a imu- 
ni za ção pa ra a fai xa-etá ria a par tir dos
18 anos. O mu ni cí pio de Can ta nhe de,
ad mi nis tra do pe lo pre fei to Zé Mar- 
tins, po pu lar men te co nhe ci do co mo
Ka bão (PDT), por exem plo, foi a pri- 
mei ra ci da de do Ma ra nhão a ini ci ar a
va ci na ção em mas sa. A ação co me çou
no úl ti mo no sá ba do (5), o dia D, com
va ci na ção li be ra da pa ra to da po pu la- 
ção com ida de de 18 a 59 anos.

De acor do com da dos ofi ci ais da
pre fei tu ra, fo ram apli ca das 100% das
do ses re ce bi das, to ta li zan do 5.470 va- 
ci na dos. “Os lo tes da pri mei ra do se fo- 
ram fi na li za dos e o mu ni cí pio ago ra
aguar da a pró xi ma eta pa, que não de- 
ve de mo rar”, diz o co mu ni ca do que

des ta cou o su ces so da ação. A Pre fei- 
tu ra tam bém in for mou que o pú bli co
que aguar da a se gun da do se po de fi- 
car tran qui lo que os lo tes des ti na dos à
se gun da do se es tão re ser va dos. Can- 
ta nhe de tem cer ca de 22 mil ha bi tan- 
tes e já va ci nou apro xi ma da men te
25% da po pu la ção.

La go da Pe dra, é ou tro mu ni cí pio
que es tá in ves tin do na va ci na ção de
pes so as com ida de a par tir dos 18
anos. A pre fei ta Mau ra Jor ge (PSDB),
anun ci ou na úl ti ma se gun da-fei ra (7),
a am pli a ção do pú bli co al vo de va ci- 
na ção con tra a Co vid-19. Des de ter ça-
fei ra (8), qual quer pes soa com mais
de 18 anos po de rá ser va ci na da. “Co- 
mu ni co que, a par tir des ta ter ça-fei ra,
fi ca au to ri za da, em La go da Pe dra, a
va ci na ção de to da a po pu la ção com
18 anos ou mais con tra a Co vid-19”,
diz a pe ça vei cu la da por Mau ra Jor ge.
“Co mo pre fei ta, di an te do atu al ce ná- 
rio e da res pon sa bi li da de que sem pre
nor te ou mi nha vi da pú bli ca, en ten do
que se faz ur gen te a va ci na ção de to da
a nos sa po pu la ção adul ta. Mais que
pi o nei ris mo no Ma ra nhão, é com pro- 
mis sos com a vi da e res pon sa bi li da de
com a nos sa gen te! Que Deus aben çoe
La go da Pe dra, o Ma ra nhão e o Bra sil”,
fi na li zou a pre fei ta.

Já em Iga ra pé Gran de, que tem co- 
mo pre fei to Er lâ nio Xa vi er (PDT), que
é pre si den te da Fe de ra ção Ma ra nhen- 
se de a va ci na ção con tra a Co vid-19
se gue avan çan do. Na ter ça-fei ra (8),
foi a vez dos pro fis si o nais da edu ca- 
ção, da re de pú bli ca e pri va da, a par tir
dos 18 anos, re ce be rem a pri mei ra do- 
se do imu ni zan te.

O pro ces so de imu ni za ção di re ci o- 

na do aos pro fis si o nais de edu ca ção, é
pa ra que os mes mos pos sam re tor nar
lo go aos pos tos de tra ba lho pa ra que
as cri an ças da ci da de re tor nem às sa- 
las de au la com to tal se gu ran ça. Os
pro fis si o nais da Edu ca ção re ce be ram
a pri mei ra do se da va ci na As tra ze ne-
ca. A pre fei tu ra já ha via va ci na do an- 
te ri or men te os pro fis si o nais de 45 a
59 anos que es tão na ati va.

Com o su ces so da pri mei ra edi ção
do Ar rai al da Va ci na ção, re a li za do na
Ilha de São Luís no úl ti mo fim de se- 
ma na, o Go ver no do Es ta do, por meio
da Se cre ta ria de Es ta do da Saú de
(SES), pro mo ve, no sá ba do (12), uma
edi ção do even to na ci da de de Ti mon.
O ob je ti vo é con ti nu ar au xi li an do os
mu ni cí pi os, pa ra ace le rar a imu ni za- 
ção da po pu la ção ma ra nhen se. Pa ra a
va ci na ção, as pes so as do pú bli co-al vo
de vem re a li zar o ca das tro no si te
www.sau de.ma.gov.br.

O even to se rá di re ci o na do ao pú-
bli co de 50 anos ou mais e, pa ra ga-
ran tir o aces so de to dos, se rão dis po- 
ni bi li za dos dois pon tos pa ra imu ni za- 
ção. O Ar rai al da Va ci na ção em Ti mon
acon te ce rá das 8h às 18h, em sis te ma
dri ve-th ru no Shop ping Co cais, lo ca li-
za do na Ave ni da Pi auí e no pon to fi xo
do Gi ná sio Fran cis co Car los Jan sen,
si tu a do na Ave ni da Te re si na. 

Pa ra ga ran tir a apli ca ção da do se, é
ne ces sá rio a re a li za ção de um ca das- 
tro pré vio atra vés do link dis po ni bi li- 
za do na pá gi na da Se cre ta ria de Es ta- 
do da Saú de (SES). No sá ba do (12), se-
rá ne ces sá rio a apre sen ta ção dos se- 
guin tes do cu men tos: RG, CPF ou Car- 
tão do SUS e com pro van te de re si dên- 
cia de Ti mon.

MUDANÇA PARTIDÁRIA

Flávio Dino vai se filiar no PSB

NEM  FREIXO  NEM O GOVERNADOR FLÁVIO DINO DO PCDOB SE MANIFESTARAM SOBRE O ANÚNCIO FEITO POR CARLOS MINC

O de pu ta do es ta du al Car los Minc
(PSB), do Rio de Ja nei ro, re ve lou na úl- 
ti ma ter ça-fei ra (8), no seu per fil do
Twit ter, que o go ver na dor do Ma ra- 
nhão, Flá vio Di no (PC doB) já fe chou
ques tão so bre sua fi li a ção ao PSB. E já
tem da ta pa ra ofi ci a li zar a mu dan ça
de si gla em 10 di as. O de pu ta do es ta- 
du al Car los Minc (PSB-RJ) in for mou
atra vés de su as re des so ci ais, nes ta
ter ça-fei ra (8), que o go ver na dor do
Ma ra nhão, Flá vio Di no (PC doB-MA),
e o de pu ta do fe de ral Mar ce lo Frei xo
(PSOL-RJ) já acer ta ram fi li a ção ao seu
par ti do, o PSB.

“Êx ta se! Flá vio Di no e Frei xo acer- 
tam in gres so con jun to no PSB em 15
di as! Em 2010 apoi ei Di no a go ver na- 

dor, PT apoi ou Sarney. Em 2016 apoi ei
Frei xo à pre fei tu ra RJ, des de 1o tur no.
Es ta de ci são não ex clui PSOL e PC doB
de Fren te De mo crá ti ca de Re sis tên- 
cia. PSB+for te, +es quer da”, anun ci ou
Minc, que além de de pu ta do é ex-mi- 
nis tro do Meio Am bi en te.

Flá vio Di no vem man ten do con ver- 
sas cons tan tes com o PSB e uma das
idei as que che gou a ser co gi ta da foi a
fu são da le gen da com a sua, o PC doB,
que ge ra ria o So ci a lis tas.

Na se ma na pas sa da, o go ver na dor
do Ma ra nhão te ve uma reu nião com o
pre si den te na ci o nal do PSB, Car los Si- 
quei ra. Ele pu bli cou a fo to do en con- 
tro em seu per fil no Ins ta gram e dis se
que “A con ver sa foi so bre a con jun tu ra
bra si lei ra e os de sa fi os po lí ti cos de
2021”. A pau ta prin ci pal, po rém, foi

so bre a pos sí vel ida de Di no pa ra o
PSB.

A di re ção na ci o nal do PC doB não
es tá con ven ci da de que o me lhor mo- 
vi men to do par ti do se ja a da fu são da
si gla com o PSB pa ra a for ma ção do
So ci a lis tas. Mui tos ve em es se mo vi-
men to co mo de in cor po ra ção de uma
si gla pe la ou tra. A mai or par te dos co- 
mu nis tas es ta ria de fen den do a fe de- 
ra ção par ti dá ria e o PT te ria aber to a
pos si bi li da de de cons truir es se ar ran- 
jo com o par ti do. Di no, po rém, es ta ria
con ven ci do de que es te mo vi men to
po de ria de mo rar mui to e quer re sol-
ver o quan to an tes sua fi li a ção pa ra
po der ar ti cu lar 2022.

Nem o go ver na dor do PC doB e nem
Frei xo se ma ni fes ta ram so bre o anún- 
cio fei to por Car los Minc.

1

2

3

Ar ran jo tem po rá rio

Sem co li ga ção

Emen da Pa zu el lo

“É so lu ção des ne ces sá ria pa ra pro ble ma
que não exis te”

Ex tra va gân cia (1)

Ex tra va gân cia (2)

Na mo ri co ver me lho
O go ver na dor Flá vio Di no já si na li za que jo gou a to a lha so bre

con cor rer a elei ção pre si den ci al de 2022. Mas tem de cla ra do com
fir me za que se rá can di da to a se na dor à úni ca va ga a ser aber ta,
atu al men te ocu pa da pe lo se na dor Ro ber to Ro cha. En quan to is so,
Di no ga nha tem po em na mo ri co com o PSB, à es pe ra de o Con- 
gres so al te rar a le gis la ção elei to ral. Se rá por emen da cons ti tu ci o- 
nal, cri an do o sis te ma de fe de ra ção par ti dá ria, uma tá bua de sal- 
va ção pa ra ao me nos 15 le gen das de bai xa re pre sen ta ti vi da de no
par la men to, den tre elas o PC doB. Tra ta-se de um mo de lo ar ran ja- 
do pa ra dar so bre vi da aos na ni cos, ame a ça dos de su mi rem do
ma pa na cláu su la de bar rei ra.

A mo vi men ta ção en tre os pe que nos par ti dos, de va ri a das ma- 
ti zes ide o ló gi cas, tem si do no sen ti do de não mor re rem por as fi xia
fi nan cei ra, sem aces so aos fun dos par ti dá rio e elei to ral, pe ran te
no va elei ção com o país rai vo sa men te di vi di do. Até is so di fi cul ta a
pro pos ta de fe de ra ção en tre si glas, num ce ná rio em que as di ver- 
gên ci as mai o res co me çam den tro das pró pri as or ga ni za ções par- 
ti dá ri as, se jam elas de es quer da, de cen tro ou de di rei ta. En tão, o
PC doB es tá agin do em du as fren tes: a fu são com o PSB, ou es pe rar
que a fe de ra ção par ti dá ria vi re lei. Ca so ocor ra a fu são, qual dos
dois par ti dos per de ria o re gis tro de nas ci men to? O Par ti do Co mu- 
nis ta ou o Par ti do So ci a lis ta?

Flá vio Di no man te ve es ta se ma na en con tro com o pre si den te
na ci o nal do PSB, Car los Si quei ra. Os dois dis se ram em su as re des,
que foi uma con ver sa de aná li se con jun tu ral do Bra sil. Lo gi ca- 
men te, com a vol ta ao pal co, do ex-pre si den te Luiz Iná cio Lu la da
Sil va, ho je apon ta do nas pes qui sas co mo úni co no me ca paz de
ven cer o pre si den te Jair Bol so na ro. Por tan to, quem acre di ta num
Flá vio Di no ar ru man do as ma las pa ra de sem bar car no PSB, es tá
apos tan do a fi cha cor re ta. O úni co fa to que po de atra sar uns di as
es sa trans po si ção é co mo ele pre ten de aco mo dar as li de ran ças
dos 16 par ti dos que li de ra no Ma ra nhão, ca da qual com seus pro- 
je tos de can di da tu ra pa ra 2022, com Di no con cor ren do ao Se na- 
do.

A al ter na ti va viá vel se ria os par ti dos in te res sa dos na cau sa
avan ça rem na Câ ma ra com a PEC que cria fe de ra ção de si glas. O
mo de lo per mi ti ria aos par ti dos atin gi dos pe la cláu su la de bar rei- 
ra, fe de ra li za rem-se pa ra atu a ção em blo co no Par la men to, mas
sem per der a es sên cia de su as co lo ra ções pro gra má ti cas e ide o ló- 
gi cas. A Câ ma ra deu im pul so à pro pos ta, cri an do uma co mis são
es pe ci al pa ra pro por mu dan ças na le gis la ção e con tor nar a clau- 
su la de bar rei ra, ins ti tuí da pe la PEC 97/2017. Por ela, ca da par ti do
te rá que atin gir em 2022, ao mes mo 2% dos vo tos vá li dos pa ra de- 
pu ta do fe de ral. Es se gar ga lo eli mi na tam bém o di nhei ro dos fun- 
dos e o tem po de TV.

Na elei ção de 2018, pa ra con se guir es ca par da cláu su la de bar- 
rei ra, o PC doB, com oi to de pu ta dos na Câ ma ra, pre ci sou in cor po- 
rar o PPL com um de pu ta do. Com a fu são al can çou os no ve par la- 
men ta res exi gi dos pe la le gis la ção.

Se não bas tas se a cláu su la de bar rei ra, a si tu a ção dos par ti dos
na ni cos se agra vou ain da mais com a ve da ção da le gis la ção quan- 
to ao ar ran jo das co li ga ções pa ra as dis pu tas pro por ci o nais –
man ten do, po rém, a mes ma re gra de ho je, na elei ção ma jo ri tá ria.

Em dis cus são na Câ ma ra, a PEC que bar ra a pre sen ça de mi li- 
ta res da ati va em car gos da ad mi nis tra ção pú bli ca tem o apoio
ma jo ri tá rio do Al to Co man do do Exér ci to (15 ge ne rais), se gun do a
Fo lha de S. Pau lo. É a cha ma da “PEC Pa zu el lo”.

 

Do mi nis tro Luís Ro ber to Bar ro so, pre si den te do Tri bu nal Su pe- 
ri or Elei to ral, des car tan do a pro pos ta do vo to im pres so, em au di- 
ên cia na Câ ma ra dos De pu ta dos.

 
En quan to po lí ti cos ma ra nhen ses le van tam hi pó te se até

cons pi ra tó ria so bre a au sên cia do se na dor We ver ton
Ro cha (PDT) nos de ba tes da CPI da Co vid, o lí der pe- 

de tis ta se ar ti cu la no Es ta do, am pli an do apoi os ao seu
pro je to de can di da tu ra ao go ver no.

 
A ma lha dei ra de We ver ton Ro cha vi ra ar ras tão do PDT

ao PSL, pas san do pe lo Po de mos, DEM, PSD, Ci da da- 
nia e Re pu bli ca nos. Já o Po de mos, de Edu ar do Brai de,

é uma in cóg ni ta, as sim co mo o pro je to do pró prio pre- 
fei to de São Luís pa ra as elei ções de 2022.

 
Por sua vez, o vi ce-go ver na dor Car los Bran dão (PSDB)

es tá com a cor da to da li be ra da por Flá vio Di no. Di a ri a- 
men te, Bran dão inau gu ra obras, vi si ta ou tras, faz reu- 

nião com pre fei tos e fe cha par ce ri as en tre go ver no e
mu ni cí pi os. Es tá fir me no jo go de 2022.

 

O pro je to bá si co da pon te de con cre to, li gan do a Ilhi nha ao
Bair ro Bon fim, na área Ita qui/Ba can ga, ao cus to R$ 14,9 mi lhões,
pa re ce coi sa de um pe sa de lo. Nu ma ci da de em que a mi sé ria so ci- 
al es tá es par ra ma da nos dois la dos das ca be cei ras da tal pon te, es- 
sa ini ci a ti va é al go que an gus tia.

O go ver no Fe de ral, pe la Co de vasf, ob vi a men te tem mui to aon- 
de apli car tan to di nhei ro. Se só o pro je to bá si co, bei ra os R$ 15 mi- 
lhões, quan to sai rá a pon te de qua se três quilô me tros so bre o
mar? A UF MA, bem ao la do, vi ven do su fo ca da por cor tes de ver ba,
ter que as sis tir uma ex tra va gân cia des sas, é de dar cho ro.

São Luís, quinta-feira, 10 de junho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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AU RE LI A NO NE TO
Mem bro da AML e AIL

HA MIL TON RA PO SO DE MI RAN DA DE
FI LHO
Mé di co Psi qui a tra – SES/MA

O mundo em frases

As fra ses têm um po der de cons truir ou de
des truir. Um dos gran des fra sis tas que ti ve- 
mos e que fez das fra ses um es cu do pa ra de- 
fen der-se con tra quem ou sas se ata cá-lo, ou,
co mo se fos se um aríe te mor tal, uti li zou-as
pa ra, com sar cas mo, de fen der-se de quem
ti ves se a pe tu lân cia de en fren tá-lo, foi o dra- 
ma tur go Nel son Ro dri gues, de no mi na do
por Ruy Cas tro de o An jo Por no grá fi co. Uma
de su as fra ses con ti nua atu a lís si ma: “A mai or
des gra ça da de mo cra cia, é que ela traz à to na
a for ça nu mé ri ca dos idi o tas, que são a mai- 
o ria da hu ma ni da de.” E ain da en fa ti zou: “Os
idi o tas vão to mar con ta do mun do; não pe la
ca pa ci da de, mas pe la quan ti da de. Eles são
mui tos.” Por úl ti mo, va le a pe na re pe tir es ta
cé le bre fra se que fi cou eter na en quan to for
eter no o que equí vo co da una ni mi da de: “To- 
da una ni mi da de é bur ra. Quem pen sa com a
una ni mi da de não pre ci sa pen sar.”

Trans por te mos es sas fra ses de Nel son
Ro dri gues pa ra os nos sos tem pos, re che a dos
de idi o tas, de fen so res da bur ri ce de que a
his tó ria de ve ser re pe ti da com a im plan ta- 
ção de uma di ta du ra. A ve lha de mo cra cia
que veio lá da Gré cia an ti ga tem la men ta do
ter da do li ber da de a es ses seus fi ga dais ini- 
mi gos. Mas, as fra ses são per fei tas pa ra elu- 
ci dar o dra ma que es ta mos a vi ver, pois,
além de ha ver idi o tas pa ra to do la do, ain da
se tem que su por tar es sas su as idi o ti ces, que
as su mem o per fil de uma dis far ça da una ni- 
mi da de. 

Não te nho dú vi da, nem se quer uma ín fi- 
ma dú vi da, de que a de mo cra cia é o me lhor
re gi me do mun do, is so des de que os gre gos a
in ven ta ram, ain da que com for ma ção aris- 

to crá ti ca. A nos sa é li be ral. E tão li be ral que
te mos que agüen tar de pu ta do, co mo es se do
Es ta do do Rio de Ja nei ro, que fez um pro je to
de lei pa ra ex tin guir a Uni ver si da de (UERJ),
por que, se gun do a sua car co mi da e de fi ci en- 
te mas sa ce fá li ca, es tá so fren do in fluên cia
per tur ba do ra das idei as so ci a lis tas. O pi or
de tu do é que es se par la men tar, elei to de- 
mo cra ti ca men te, não sa be se quer o que é
so ci a lis mo. Dei xe mos pra lá. En fim, mais um
idi o ta que quer que to dos se jam iguais a ele.

Quem sa be que se ja por es sas e ou tras
que Millôr Fer nan des dis se que “o Bra sil tem
um gran de pas sa do pe la fren te”. A par tir
des sa in te li gen te pre mis sa, o his to ri a dor
Mar cos Cos ta, ao co men tar es se axi o ma do
hu mo ris ta, afir ma que “é ver da de. To da vez
que en con tra mos o ca mi nho que po de ria
nos le var a um fu tu ro aus pi ci o so, os mal di- 
tos fan tas mas do pas sa do apa re cem e co lo- 
cam uma pe dra enor me, qua se in trans po ní- 
vel, no meio do ca mi nho”. 

Com ab so lu ta ra zão. Ain da não con so li- 
da mos a de mo cra cia, mui to me nos os fun- 
da men tos nor ma ti vos da Cons ti tui ção Fe- 
de ral, emen da da mais que rou pa ve lha, e
des pon tam em to dos os nos sos qua dran tes,
co mo se 1964 es ti ves se no ou tro mun do, es- 
ses mal di tos fan tas mas do pas sa do a pre ga- 
rem o gol pe mi li tar. Es ses idi o tas não sa bem
ou es que cem que as in ter ven ções mi li ta res
sem pre fo ram ma lé fi cas pa ra es te país. O
Bra sil só ca mi nhou pa ra o seu fu tu ro com o
exer cí cio ple no da de mo cra cia e com go ver- 
nos com pro me ti dos com o vo to e o res pei to
à or dem ju rí di ca es ta be le ci da. Sér gio Bu ar- 
que de Ho lan da, o gran de his to ri a dor e an- 
tro pó lo go bra si lei ro, au tor do clás si co Raí zes
do Bra sil (quem leu?), faz es ta ir res pon dí vel
afir ma ção: “A de mo cra cia no Bra sil sem pre

foi um la men tá vel mal-en ten di do. Uma aris- 
to cra cia ru ral e se mi feu dal im por tou e tra- 
tou de aco mo dá-la aos seus di rei tos e pri vi- 
lé gi os (…) É cu ri o so no tar que os mo vi men- 
tos apa ren te men te re for ma do res no Bra sil,
par ti ram qua se sem pre de ci ma pa ra bai- 
xo…” Ho je, não é mais a aris to cra cia ru ral
pau lis ta, que, no Im pé rio e na Ve lha Re pú bli- 
ca, fa zia o que bem en ten dia pa ra man ter e
es ten der os seus pri vi lé gi os, ten do re sis ti do
in sa na men te pa ra que o Bra sil man ti ves se a
es cra vi dão, quan do to dos os paí ses do mun- 
do já ha vi am abo li do es se re gi me de gra dan- 
te. 

Aliás, de ve ser di to: a es cra vi dão con ti nua
na sua for ma dis si mu la da. Tra ba lha do res
mal pa gos, ou não pa gos, que vi vem num re- 
gi me de ser vi lis mo in di gen te. Sér gio Bu ar- 
que con ti nua bem atu al. Nos sa de mo cra cia,
com o tal do Sa les no Mi nis té rio do Meio
Am bi en te, Pa zu el lo vo tan do à ri bal ta e o ca- 
pi tão no Pla nal to, con ti nua sen do um la- 
men tá vel mal-en ten di do.

Com to dos es ses mal-en ten di dos, de ve- 
mos fi car qui e tos no nos so can ti nho? Não. A
in di fe ren ça é o pi or dos de li tos, e nos faz in- 
te grar o rol dos idi o tas. Ge or ge Ber nard
Sahaw, fa mo so dra ma tur go, nos le ga es ta li- 
ção: “O mai or mal que po de mos fa zer aos
nos sos se me lhan tes, não é odiá-los, mas sim
ser-lhes in di fe ren tes. Es ta é a mais ab so lu ta
de su ma ni da de.” Hi tler apro vei tou-se des sa
cru el in di fe ren ça. E a his to ria é fei ta por nós
mes mos, em bo ra He gel e Marx di gam que
“os ho mens fa zem sua his tó ria sem sa ber
que o fa zem”. Lin coln fez a his tó ria, e faz
par te da his tó ria, por que deu a vi da pe la li-
ber da de. Es te é o mai or pa trimô nio que de- 
ve mos con ser vá-lo, se o Bra sil qui ser rom per
com o pas sa do e in ven tar o fu tu ro.

His tó ri as de São Luís: fru ta ria ma ra nhen se

O Ma ra nhão é de dar água na bo ca.
Aqui se fa la e aqui se co me de ma nei ra
mui to pe cu li ar. Na da da so fis ti ca ção
im por ta da e ca da ali men to na ti vo tem
sua his tó ria e sua im por tân cia na nos- 
sa tra di ção.

Al guns ali men tos que che ga ram
em São Luís ga nha ram uma his tó ria
ti pi ca men te ma ra nhen se. A ma çã
che gou em São Luís na dé ca da de
1950, atra vés da Mer ce a ria In ter na ci- 
o nal e era pres cri ta pe los pe di a tras
pa ra os ca sos de “de sar ran jos in tes ti- 
nais”; a ba na na e a goi a ba ga nha vam
um com pa nhei ro efi caz nos ca sos de
eva cu a ções in de se ja das. As be lís si- 
mas Mer ce a ri as Ne ves, Glo bo Azul,
Bra sil e Lu si ta na pas sa ram a co mer ci- 
a li zar ma çãs, pe ras e uvas pas sas, in- 
cor po ran do-as ao pe cu li ar car dá- 
pio do ma ra nhen se.

O ma ra nhen se é cos mo po li ta des- 
de a Fran ça Equi no ci al e as sim ele re- 
ser vou a au ten ti ci da de ali men tar aos
mer ca dos, fei ras e pre go ei ros. O abil,
o abri có, o ba cu ri, a ma ria pre ti nha e o
gua ju ru só per ma ne cem vi vos por
obra e gra ça dos sau do sis tas, dos pre- 
go ei ros das prai as de São Luís e pe la
re sis tên cia ali men tar de mui tos. O oi ti
an da su mi do, qua se que de sa pa re ci- 
do, res ta de le a lem bran ça ama re la da

e do ce dos oi ti zei ros da Pra ça De o do- 
ro. O bom bom do ma to, o co nhe ci dís- 
si mo ca na pu, que se gour me ti zou e fi- 
cou co nhe ci do co mo phi sis, vi rou ali- 
men to de lu xo e fit ness pa ra ge ra ção
cros s fit. O mu ri ci se viu na po si ção de
ex tin ção com a fa mi ge ra da e es pe cu- 
la ti va ur ba ni za ção das prai as de São
Luís, o mu ri ci amas sa do com açú car,
su co ou sor ve te não exis te coi sa me- 
lhor!

O ca ju re sis te com a for ça pe cu li ar
do nor des ti no. O ca jui pou cos co nhe- 
cem, quem é do ser tão sen te sau da de
do ir re sis tí vel do ce. Em Mi ra dor, Ezil- 
da Ra po so faz os me lho res do ces do
ser tão. O bu ri ti tei ma em so bre vi ver
na bei ra dos bre jos e é de Ca xi as a re- 
sis tên cia pe la fa bri ca ção dos me lho- 
res do ces de bu ri ti do Ma ra nhão. 

A pa dei ra Flá via Mo ra es, ba ta lha- 
do ra pe la ma ra nhen si da de, in ven tou
o bri o che de bu ri ti e quem já co meu
re pe tiu. Na ca sa dos meus pais, au tên- 
ti cos ser ta ne jos, co mía mos qual quer
do ce mis tu ra do com fa ri nha d’agua.
O ba cu ri re sis te a to dos os cri mi no sos
des ma ta men tos, re sis te a plan ta ção
de so ja, de eu ca lip to ou de ca pim. Os
ba cu ris do Lí te ro e do Clu be Ja gua re- 
ma pa re cem que ti nham um sa bor
mais do ce, eram di fe ren tes e nos re- 
me tem às me lho res lem bran ças da in- 
fân cia e da ado les cên cia.

O ma ra nhen se não to ma açaí, to ma

ju ça ra com fa ri nha e ca ma rão se co. A
mis tu ra com gra no la é mo da fit ness. A
me lan cia de Ara ri é a me lhor que exis-
te, di zem que es ta me lan cia é a es sên- 
cia do co mu nis mo ma ra nhen se e bra- 
si lei ro, ver de por fo ra e ver me lha por
den tro. 

O aba ca xi de Tu ri a çú é úni co e não
exis te um mais do ce e mais de li ci o so
no mun do, nem no Ha vaí exis te igual,
ten ta ram de to das as for mas um si mi-
lar e nin guém con se guiu uma imi ta-
ção do aba ca xi de Tu ri a çú.

O in gá, a mais fá li ca das fru tas ma- 
ra nhen ses, é do ce e de li ci o sa. A for ma
da fru ta não as sus ta, pe lo con trá rio,
apro xi ma. Man ga ver de com sal e
tem pe ro se co co mia-se com cui da do,
a len da di zia que cor ta va o fí ga do. A
tan ja e a la ran ja ti nham que ser da re- 
gião do Mu nim e com pra das na Praia
do Bar bo sa; tra zem a lem bran ça das
fé ri as de ju lho em São Jo sé de Ri ba- 
mar. A pi tom ba e o ro le te de ca na
eram de gus ta dos nas con ver sas no-
tur nas na por ta da Igre ja de São Jo- 
sé e ado ci ca vam as con ver sas e ali- 
men ta vam a al ma.

A ca sa de An to ni nho Ra po so, no
Cu tim do Pa dre, ti nha man gui tas,
man gas de fi a po, ro sa e cons tan ti na
ini gua lá veis. As ja quei ras rei na vam
no quin tal e se es co lhia as ja cas que o
pa la dar exi gia ou pe dia, ba go du ro ou
ba go mo le.
Bom ape ti te!

ANTÔ NIO NEL SON FA RIA
Jor na lis ta

Guia de com pras

Se vo cê re tro ce des se al gu mas dé ca das e ti ves se o per fil do con- 
su mi dor da épo ca na Ca pi tal, su as al ter na ti vas de com pras eram
res tri tas a pou cas lo jas. Com cer te za, os pro du tos não es ta ri am
ex pos tos em vi tri nes ou pra te lei ras se du to ras e nem se ri am em- 
ba la dos com a so fis ti ca ção de ho je. Mei os de pa ga men tos, so- 
men te dois: a vis ta, ou fi a do na ca der ne ta (pa ra cli en tes es pe ci- 
ais). Cre diá rio fá cil e car tão de cré di to co mo ho je, nem pen sar. To- 
tal men te fo ra de co gi ta ção. Bens ca sei ros, em até três pres ta ções.
Au to mó vel, no má xi mo em dez le tras de cré di to ou pro mis só ri as.
Ca so vo cê qui ses se le var pa ra ca sa ge la dei ra Fri gi dai re ou Ge lo- 
max (fun ci o na va com que ro se ne Ja ca ré, da Es so), fo gão Bu ta no
ou Cos mo po li ta, ou des fi lar num Fus ca, Re nault Dauphi ne e Gor- 
di ni, Ae ro Willys, Sim ca Cham bord, Ford F-100, Che vro let Ama zo- 
nas, DKV-Ve mag ou Es pla na da, ti nha que ter mui ta “gai ta” no bol- 
so. Os “re cla mes” da épo ca não ex plo ra vam os be ne fí ci os ou a tec- 
no lo gia dos veí cu los, que era qua se ne nhu ma. O fo co era no sta tus
de ser pro pri e tá rio de um car ro. As lo jas anun ci a vam nas rá di os
Di fu so ra, Tim bi ra, Ri ba mar e Gu ru pi, nos jor nais O Im par ci al,
Cor reio do Po vo, Jor nal do Dia (mu dou pa ra O Es ta do do Ma ra- 
nhão) e Diá rio da Ma nhã e, na TV Di fu so ra, a pi o nei ra da te le vi são
ma ra nhen se.

Ca so de sis tis se de fa zer com pras, al ter na ti vas de cer ve ja ge la- 
da cons ta ria des sa re la ção de an ti gos pon tos de ven das.

 
Vol te no tem po, si ga o ro tei ro e fa ça bo as com pras.
Au to Im por ta do ra- con ces si o ná ria da DWV-Ve mag (Bel car,

Fis so ri, Ve ma guet), na Ma ga lhães de Al mei da.
B Mu rad – Te le vi so res, rá di os, ge la dei ra Fri gi dai re e ou tros ele- 

tro do més ti cos, na rua São João.
Bar do Nar ci so – Cer ve ja ge la da Pé ro la na sal mou ra, is ca de fí- 

ga do e ti ra-gos to de azei to na com pi cles. Am bi en te de in te lec tu- 
ais. Rua Gran de

Bar do Cas tro – Pon to de en con tro de in te lec tu ais e boê mi os.
Cer ve ja Pil sen Ex tra da An tarc ti ca no pon to. Rua do Sol.

Ca sa Bran ca- Cha pe la ria e rou pas fi nas pa ra uso diá rio ou soi- 
rée, na Pra ça João Lis boa.

Ca sa das Ca ne tas – Ven da e con ser to de ca ne tas tin tei ro Es ter- 
bro ok, Par ker, She af fer e ou tras mar cas fa mo sas. Rua Go do fre do
Vi a na.

Ca sa In gle sa – Veí cu los da Willys Over land do Bra sil, na rua 14
de ju lho e de pois no Mon te Cas te lo.

Ca sa Mark Ja cob – veí cu los Sim ca Cham bord e Pre si den te, na
rua São João.

Ca sa Mo ra es – Au to mó veis Ae ro Willys, Itamaraty, Dauphi ne e
Gor di ni, Je ep, Ru ral Willys e Pick-up F-75. Rua Gran de.

Ci nor te- con ces si o ná ria Che vro let e re ven de do ra de pe ças au- 
to mo ti vas pa ra car ros na ci o nais e im por ta dos, na rua da Pal ma e
de pois na Ma ga lhães de Al mei da.

Com pa nhia Mo ra es – Ca mi o ne te Ford F-100, Galaxy, tra to res e
ma te ri al de cons tru ção, na Ma ga lhães de Al mei da.

Far má cia Sa ni tá ria – Avi a men to de re mé di os, pro du tos da flo ra
me di ci nal, sa bo ne tes Cash me re Buquê e Phe bo. Na Pra ça João
Lis boa.

Fu ne rá ria Mar tins – Trans por tou pa ra o Ce mi té rio do Ga vião
na sua car re ta pre ta Su de ba ker boa par te da po pu la ção da ci da de.
Rua Ge né sio Re go.

Gui ma rães Sou sa – Mó veis pa ra es cri tó rio e má qui nas de es- 
cre ver elé tri cas IBM. Rua de Na za ré.

Ha rol do Ca val can ti- Mó veis pa ra es cri tó rio, má qui nas de da ti- 
lo gra fia Oli vet ti, Fa cit e Re ming ton. Rua de San ta na.

Im por ta do ra Ma ci el – Lo ja de ven das de ele tro e le trô ni cos, ge- 
la dei ras, te le vi so res e mó veis, na rua Gran de.

João Lé lis dos San tos- pe que na me ta lúr gi ca e fá bri ca de vi dros
na rua das Cri ou las.

Li ma Fa ria & Cia. Lt da. – Te ci dos de or gan di, li nho, ta fe tá, es- 
tam pa dos das Fá bri ca Ban gu e Bras pé ro la. A re ta lho ou pe ças in- 
tei ras. Na Praia Gran de.

Lo ja das Noi vas- Mó veis Ci mo e de ou tras mar cas fa mo sas, na
rua Gran de.

Lo ja Gás Bu ta no – Fo gões Bu ta no, ge la dei ra Ge lo ma tic a que- 
ro se ne Ja ca ré, ra di o las e uti li da des pa ra o lar. Na pra ça João Lis- 
boa.

Lo jas Ri a nil – Ven da de te ci dos com ma triz na rua Gran de e fi li- 
ais no in te ri or do es ta do, no Ama zo nas e Rio de Ja nei ro.

Ma rau to- con ces si o ná ria da Volkswa gem (Fus ca, Kom bi e Kar- 
mann-Guia), ao la do do an ti go DER, no Mon te Cas te lo.

Mar di sa – Con ces si o ná ria Mer ce des-Benz e Toyota (ji pe Ban- 
dei ran tes). Na ave ni da dos Fran ce ses.

Mer ce a ria Lu si ta na- Pri mei ro au tos ser vi ço de ven da de ali- 
men tos do Ma ra nhão. Ori gem dos su per mer ca dos Lu si ta na. Na
rua Gran de.

Mer ce a ria Ne ves- Se cos & Mo lha dos e gran de sor ti men to de
pro du tos na ci o nais e im por ta dos co mo ma çã, man tei ga Re al e
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Se você retrocedesse algumas décadas e tivesse o perfil do consu-
midor da época na Capital, suas alternativas de compras eram res-
tritas a poucas lojas. Com certeza, os produtos não estariam expos-
tos em vitrines ou prateleiras sedutoras e nem seriam embalados 
com a sofisticação de hoje. Meios de pagamentos, somente dois: 
a vista, ou fiado na caderneta (para clientes especiais). Crediário 
fácil e cartão de crédito como hoje, nem pensar. Totalmente fora 
de cogitação. Bens caseiros, em até três prestações. Automóvel, no 
máximo em dez letras de crédito ou promissórias. Caso você qui-
sesse levar para casa geladeira Frigidaire ou Gelomax (funciona-
va com querosene Jacaré, da Esso), fogão Butano ou Cosmopolita, 
ou desfilar num Fusca, Renault Dauphine e Gordini, Aero Willys, 
Simca Chambord, Ford F-100, Chevrolet Amazonas, DKV-Vemag 
ou Esplanada, tinha que ter muita “gaita” no bolso. Os “reclames” 
da época não exploravam os benefícios ou a tecnologia dos ve-
ículos, que era quase nenhuma. O foco era no status de ser pro-
prietário de um carro. As lojas anunciavam nas rádios Difusora, 
Timbira, Ribamar e Gurupi, nos jornais O Imparcial, Correio do 
Povo, Jornal do Dia (mudou para O Estado do Maranhão) e Diário 
da Manhã e, na TV Difusora, a pioneira da televisão maranhense. 
 
Caso desistisse de fazer compras, alternativas de cerve-

ja gelada constaria dessa relação de antigos pontos de vendas.
 
 Volte no tempo, siga o roteiro e faça boas compras. 
 

Guia de compras 
ANTÔNIO NELSON FARIA  

Jornalista

Auto Importadora- concessionária da DWV-Vemag (Belcar, Fis-
sori, Vemaguet), na Magalhães de Almeida. 
 
B Murad – Televisores, rádios, geladeira Frigidaire e outros eletro-
domésticos, na rua São João. 
 
Bar do Narciso – Cerveja gelada Pérola na salmoura, isca de fígado 
e tira-gosto de azeitona com picles. Ambiente de intelectuais. Rua 
Grande 
 
Bar do Castro – Ponto de encontro de intelectuais e boêmios. Cer-
veja Pilsen Extra da Antarctica no ponto. Rua do Sol. 
 
Casa Branca- Chapelaria e roupas finas para uso diário ou soirée, 
na Praça João Lisboa. 
 
Casa das Canetas – Venda e conserto de canetas tinteiro Ester-
brook, Parker, Sheaffer e outras marcas famosas. Rua Godofredo 
Viana. 
 
Casa Inglesa – Veículos da Willys Overland do Brasil, na rua 14 de 
julho e depois no Monte Castelo. 
 
Casa Mark Jacob – veículos Simca Chambord e Presidente, na rua 
São João. 
 
Casa Moraes – Automóveis Aero Willys, Itamaraty, Dauphine e Gor-
dini, Jeep, Rural Willys e Pick-up F-75. Rua Grande. 
 
Cinorte- concessionária Chevrolet e revendedora de peças auto-
motivas para carros nacionais e importados, na rua da Palma e de-
pois na Magalhães de Almeida. 
 
Companhia Moraes – Camionete Ford F-100, Galaxy, tratores e ma-
terial de construção, na Magalhães de Almeida. 
 
Farmácia Sanitária – Aviamento de remédios, produtos da flora 
medicinal, sabonetes Cashmere Buquê e Phebo. Na Praça João Lis-
boa. 
 
Funerária Martins – Transportou para o Cemitério do Gavião na 
sua carreta preta Sudebaker boa parte da população da cidade. 
Rua Genésio Rego. 
 
Guimarães Sousa – Móveis para escritório e máquinas de escrever 
elétricas IBM. Rua de Nazaré. 
 
Haroldo Cavalcanti- Móveis para escritório, máquinas de datilo-
grafia Olivetti, Facit e Remington. Rua de Santana. 
 
Importadora Maciel – Loja de vendas de eletroeletrônicos, geladei-
ras, televisores e móveis, na rua Grande. 
 
João Lélis dos Santos- pequena metalúrgica e fábrica de vidros na 
rua das Crioulas. 
 
Lima Faria & Cia. Ltda. – Tecidos de organdi, linho, tafetá, estam-
pados das Fábrica Bangu e Braspérola. A retalho ou peças inteiras. 
Na Praia Grande. 
 
Loja das Noivas- Móveis Cimo e de outras marcas famosas, na rua 
Grande. 
 
Loja Gás Butano – Fogões Butano, geladeira Gelomatic a querose-
ne Jacaré, radiolas e utilidades para o lar. Na praça João Lisboa. 
 
Lojas Rianil – Venda de tecidos com matriz na rua Grande e filiais 
no interior do estado, no Amazonas e Rio de Janeiro. 
 
Marauto- concessionária da Volkswagem (Fusca, Kombi e Kar-
mann-Guia), ao lado do antigo DER, no Monte Castelo. 
 
Mardisa – Concessionária Mercedes-Benz e Toyota (jipe Bandei-
rantes). Na avenida dos Franceses. 
 
Mercearia Lusitana- Primeiro autosserviço de venda de alimentos 
do Maranhão. Origem dos supermercados Lusitana. Na rua Gran-
de. 
 
Mercearia Neves- Secos & Molhados e grande sortimento de pro-
dutos nacionais e importados como maçã, manteiga Real e baca-
lhau do Porto. Rua Grande. 
 
Moraes Center- Televisores, som, discos e móveis de escritório, na 
Praça João Lisboa. 
 
Ótica Lux – Loja de venda de óculos e lentes. Na rua Grande. 
 
Padaria Portuguesa- Pães massa grossa e massa-fina, bolachas e 
bolos, na rua Grande; 
 
Padaria Santa Maria-Fabricante da deliciosa bolachinha que leva-
da a marca da panificadora e, de pães especiais. Rua dos Afogados. 
 
R. Santos & Cia. Ltda. – Móveis residenciais Probel e colchões de 
crina. Rua Godofredo Viana. 
 
Sapataria Pinto- Sapatos de couro de crocodilo, cromo alemão e 
das marcas Vulcabrás, Passo Double, basqueteiras e galochas, na 
rua Grande. 
 
Silisa Veículos e Peças Ltda- Pertencente ao Grupo Silva Linhares. 
Concessionária da Crysler(automóveis Esplanada e Dodge Dart) 
no Monte Castelo. 
 
Silva Linhares S/A- Distribuidor da Ericsson (telefone e mesas tele-
fônicas), produtos Admiral (ar-condicionado, geladeira, televisão e 
rádios). Na Praia Grande e rua da Paz. 
 
Táxis – Postos Hillman e Vitória. Carros de Praça Perfect, Hillman, 
Kaiser, Studebaker, Chevrolet 51 e Ford inglês. No Largo do Carmo 
e Igreja da Sé.
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Pequim protesta após visita de senadores e envio de cargueiro C-17 com vacinas contra
Covid-19

MILITAR

China alerta com visita
americana a Taiwan

E
m res pos ta à pri mei ra vi si ta
de um avião mi li tar ame ri ca- 
no a Taiwan des de 1999, a
Chi na fez um exer cí cio de de- 

sem bar que an fí bio pró xi mo à ilha,
que con si de ra uma pro vín cia re bel de
per ten cen te à di ta du ra co mu nis ta.

Se gun do o Co man do do Te a tro Ori- 
en tal do Exér ci to de Li ber ta ção Po pu- 
lar dis se em sua con ta na re de We- 
Chat, o trei na men to in cluiu o de sem- 
bar que de blin da dos em uma área ao
sul de Fu ji an, re gião que fi ca do ou tro
la do do es trei to de Taiwan.

A pos ta gem ocor reu na ter ça (8),
dois di as de pois de os EUA fa ze rem o
que o Mi nis té rio das Re la ções Ex te ri o- 
res chi nês clas si fi cou de gran de pro- 
vo ca ção. Um avião gi gan te de trans- 
por te C-17, o prin ci pal ins tru men to
de ae ro mo bi li da de mi li tar dos EUA,
pou sou em Taiwan. Ele não le va va,
con tu do, tan ques ou mís seis, e sim
750 mil do ses de va ci nas pa ra Co vid-
19 em apoio ao com ba te à pan de mia
em Tai pei, além de dois se na do res re- 
pre sen tan do o go ver no de Joe Bi den.

Co men ta ris tas chi ne ses não ques- 
ti o na ram tan to o au xí lio, mas sim a
pre sen ça de po lí ti cos e, prin ci pal- 
men te, do gran da lhão car guei ro da
Bo eing. Des de 1999, quan do uma
ope ra ção de so cor ro foi mon ta da
após um ter re mo to na ilha, ne nhu ma
ae ro na ve mi li tar ame ri ca na pou sa va
lá.

As ten sões en tre Pe quim e Tai pé
cres ce ram mui to du ran te a Pre si dên- 
cia de Do nald Trump nos EUA (2017-
21), quan do Washing ton es trei tou os

la ços com o go ver no da ilha, ven deu-
lhe ar mas e en vi ou al tos fun ci o ná ri os
pa ra vi si tas pe la pri mei ra vez des de
que es ta be le ceu la ços com a Chi na,
em 1979.

Os ame ri ca nos, ao re co nhe cer Pe- 
quim, ta ci ta men te apro vam seu plei- 
to so bre Taiwan. Tan to é as sim que a
ilha não é re co nhe ci da co mo in de- 
pen den te. Mas des de o re co nhe ci- 
men to, de vi do aos elos en tre os go ver- 
nos an ti co mu nis tas lo cais e Washing- 
ton, foi es ta be le ci da uma re la ção po lí- 
ti co-mi li tar pró xi ma, na qual os EUA
se com pro me tem a de fen der Taiwan
de uma in va são que a Chi na diz não
des con si de rar.

Is so tor nou a re gião al ta men te sen- 
sí vel, e por anos os EUA bus ca ram al- 
gum equi lí brio. Is so foi até Trump,
que pen deu a ba lan ça em fa vor de Tai- 
pé em no me de sua Guer ra Fria 2.0
com os chi ne ses. O go ver no Bi den,
co mo se vê até aqui, tem do bra do a
apos ta.

Há al gu mas su ti le zas, con tu do. O
de mo cra ta tem usa do con gres sis tas
da ati va e apo sen ta dos pa ra re pre sen- 
tar os EUA nas vi si tas, evi tan do pro vo- 
car Pe quim co mo Trump, que en vi ou
até um se cre tá rio de seu go ver no, ge- 
ran do uma re a ção mi li tar chi ne sa
com in tru são de aviões de ca ça.

A prá ti ca se tor nou cons tan te, aliás,
e es te ano viu as mai o res in cur sões de
aviões mi li ta res chi ne ses, tes tan do a
ra pi dez de de fe sa do es pa ço aé reo
taiwa nês.

Já o exer cí cio de in va são an fí bia é
um re ca do ain da mais ób vio, em bo ra

ha ja sé ri as dú vi das en tre ana lis tas se a
Chi na in va di ria de fa to a ilha, ao me- 
nos no fu tu ro pró xi mo.

O pri mei ro pro ble ma é que Taiwan
é mui to bem de fen di da, e tal vez pre ci- 
se ser obli te ra da pa ra ser con quis ta- 
da, o que não é exa ta men te uma po lí- 
ti ca in te li gen te de ab sor ção de po pu-
la ção.

O se gun do, ób vio, é o ris co de uma
es ca la da que le ve a uma guer ra com
for ças nor te-ame ri ca nas e, pro va vel- 
men te, ja po ne sas que vi ri am em res- 
ga te a Tai pé. Es se cál cu lo é fei to dos
dois la dos, já que há dú vi das so bre o
re al com pro me ti men to mi li tar de
Washing ton.

Há ou tras apos tas. Pe quim po de ria
ane xar al gu ma das ilho tas que Taiwan
con tro la no mar do Sul da Chi na, ou-
tra re gião de al ta ten são no In do Pa cí- 
fi co, on de na vi os de guer ra ame ri ca-
nos e for ças ae ro na vais chi ne sas têm
se de sa fi a do em exer cí ci os mi li ta res
ca da vez mais fre quen tes.

A si mu la ção des ta ter ça po de ter
ser vi do in clu si ve pa ra lem brar os
taiwa ne ses des se ris co, bem me nos
gra ve em ter mos de es ca la da pa ra Pe- 
quim do que um as sal to à ilha.

A ten são na re gião tem se am pli a do
a vi zi nhos. Após o go ver no fi li pi no se
es tra nhar com Pe quim de vi do ao au- 
men to de na vi os da di ta du ra em tor no
de ilhas dis pu ta das, na se ma na pas sa-
da a Ma lá sia pro tes tou con tra a pre- 
sen ça de 16 aviões de trans por te mi li- 
tar chi ne ses per to de seu es pa ço aé- 
reo.

CONGRESSO

El Salvador aprova bitcoin como moeda legal

DE ACORDO COM BUKELE, “70% DA POPULAÇÃO SALVADORENHA NÃO TEM CONTA BANCÁRIA E TRABALHA NA ECONOMIA INFORMAL”

O Con gres so de El Sal va dor apro- 
vou na ma dru ga da de quar ta-fei ra (9)
uma lei que clas si fi ca rá o bit coin co- 
mo uma mo e da de cur so le gal mo
país, o que faz da na ção da Amé ri ca
Cen tral a pri mei ra a ado tar uma crip- 
to mo e da, com o ob je ti vo de di na mi- 
zar sua eco no mia.

“A pre sen te lei tem co mo ob je to a
re gu la men ta ção do bit coin co mo mo- 
e da de cur so le gal, ir res tri to com po- 
der li be ra tó rio, ili mi ta do em qual quer
tran sa ção”, afir ma um tre cho do ar ti- 
go 1 da nor ma apro va da, de no mi na da
Lei Bit coin, que se rá en vi a da pa ra a
res pec ti va pro mul ga ção pe lo pre si- 
den te Nayib Bu ke le.

A Lei Bit coin tem ape nas 16 ar ti gos
e foi apro va da com os vo tos de 62 de- 
pu ta dos, in cluin do os 56 da ban ca da
do par ti do ma jo ri tá rio No vas Idei as
(NI) e ali a dos do pre si den te Bu ke le.

“A Lei Bit coin aca ba de ser apro va- 
da por mai o ria qua li fi ca da na As sem- 
bleia Le gis la ti va. 62 de 84 vo tos! His- 
tó ria!”, ce le brou o pre si den te no Twit- 
ter.

O pro je to de lei foi apre sen ta do aos
le gis la do res na ter ça-fei ra (8/6) à noi- 
te pe la mi nis tra da Eco no mia, Ma ría
Lui sa Hayem, e após um rá pi do de ba- 
te na Co mis são de Fi nan ças do Con- 
gres so re ce beu o aval pa ra ser apre- 
sen ta do ao ple ná rio, on de foi apro va- 
do. Os par ti dos de opo si ção não apoi- 
a ram o tex to.

De acor do com a lei, “a ta xa de câm- 
bio” en tre o bit coin e o dó lar ame ri ca- 
no “se rá es ta be le ci da li vre men te pe lo
mer ca do”. “Es ta é uma lei que co lo ca- 
rá El Sal va dor no ra dar do mun do, se- 
re mos mais atra ti vos pa ra os in ves ti- 
men tos es tran gei ros”, afir mou o de- 
pu ta do Ro meo Au er ba ch, do par ti do
Gran de Ali an ça pe la Uni da de Na ci o- 
nal (Ga na), tam bém ali a do de Bu ke le.

A de pu ta da Ana bel Bel lo so, da opo- 
si to ra Fren te Fa ra bun do Mar tí pa ra a
Li ber ta ção Na ci o nal (FMLN), la men- 
tou que “a lei não te nha si do dis cu ti da
com es pe ci a lis tas, nem com pa ci ên- 
cia”.

“A lei tem mui tas im pli ca ções no
âm bi to econô mi co e nem to dos sa- 

bem co mo is to vai fun ci o nar, le van do
em con si de ra ção que crip to mo e das
são vo lá teis no mer ca do, são ins tá-
veis”, dis se Bel lo so.

De acor do com a lei, “qual quer
agen te econô mi co de ve rá acei tar o
bit coin co mo for ma de pa ga men to”,
mas se rão “ex cluí dos” de re ce ber pa- 
ga men tos em bit coin aque les que
“por fa to no tó rio e de ma nei ra evi den- 
te não têm aces so às tec no lo gi as que
per mi tem exe cu tar as tran sa ções em
bit coin”.

A lei tam bém afir ma que pa ra “fins
con tá beis” o dó lar ame ri ca no se rá uti- 
li za do co mo “mo e da de re fe rên cia” e
des ta ca que “to das as obri ga ções em
di nhei ro ex pres sas em dó la res, exis- 
ten tes an tes da da ta de en tra da em vi- 
gor da pre sen te lei, po de rão ser pa gas
em bit coin”.

De acor do com o pro je to de lei
apro va do, o Es ta do “for ne ce rá al ter- 
na ti vas” que per mi tam ao usuá rio
“con ver si bi li da de au to má ti ca e ins-
tan tâ nea do bit coin pa ra dó lar ca so
de se je”.

PANDEMIA

Iraque liberta comandante
pró-Irã preso

Bag dá li ber tou, nes ta quar ta-fei ra (9), um co man dan- 
te do Hashd al Sha a bi, du as se ma nas após sua de ten ção,
que pro vo cou uma de mons tra ção de for ça des ta co a li- 
zão pa ra mi li tar in te gra da ao Es ta do, re lan çan do o de ba- 
te so bre a ca pa ci da de das au to ri da des pa ra con ter os
pró-ira ni a nos.

Pre so em 26 de maio sob sus pei ta

de ter or de na do o re cen te

as sas si na to de uma fi gu ra do

pro tes to con tra o go ver no, Qas sem

Mus lah ca mi nhou ro de a do por seus

par ti dá ri os pe los san tuá ri os xi i tas

de Ker ba la, sua ci da de sa gra da,

lo ca li za da a cer ca de 100 km ao sul

de Bag dá, cons ta ta ram jor na lis tas

da AFP.

“Os juí zes fi ze ram jus ti ça, com ple ta ram sua in ves ti- 
ga ção e con cluí ram que ele ti nha que ser li ber ta do”, de- 
cla rou à AFP Mus lah, uma das fi gu ras mais des ta ca das
en tre os pró-ira ni a nos do Ira que.

Por sua vez, um al to fun ci o ná rio de nun ci ou o pa pel
dos ma gis tra dos em um dos paí ses mais cor rup tos do
mun do, on de fre quen te men te os tri bu nais são acu sa- 
dos de de ci di rem a fa vor de quem pa gou su bor nos ou de
se be ne fi ci a rem do apoio de par ti dos e gru pos ar ma dos.

“O go ver no apre sen tou to das as pro vas dis po ní veis
con tra ele, mas os juí zes de ci di ram dei xá-lo em li ber da- 
de pe las pres sões que so frem”, dis se à AFP o fun ci o ná- 
rio, sob con di ção de ano ni ma to.

Em um co mu ni ca do, o Con se lho Su pre mo Ju di ci al
afir mou que com pro vou que Mus lah “não se en con tra va
no Ira que no mo men to do as sas si na to de Uaz ni”, e tam- 
bém não ob te ve “ne nhu ma pro va de seu en vol vi men to”.

RESTRIÇÕES

EUA flexibiliza
viagens para 61 países

O Cen tro de Con tro le e Pre ven ção de Do en ças (CDC,
na si gla em in glês) dos Es ta dos Uni dos (EUA) fle xi bi li- 
zou as re co men da ções de vi a gens pa ra 61 paí ses, in- 
cluin do o Ja pão, sain do do ní vel 4 (não ir), o mais al to –
que de sen co ra ja va to das as vi a gens -, pas san do ago ra a
re co men dar vi a gens a in di ví du os to tal men te va ci na dos,
con fir mou a agên cia nes sa ter ça-fei ra (8).

As no vas clas si fi ca ções re bai xam 61 paí ses pa ra o ní- 
vel 3 (evi tar ir, se pos sí vel), in cluin do Fran ça, Áfri ca do
Sul, Ca na dá, Mé xi co, Rús sia, Es pa nha e Itá lia. Se gun do o
De par ta men to de Es ta do nor te-ame ri ca no, a re co men- 
da ção de vi a gem es tá em pro ces so de re vi são pa ra re fle- 
tir as mu dan ças do CDC. A agên cia in for mou que a al te- 
ra ção ocor re após a re vi são de seus cri té ri os pa ra avi sos
de saú de em vi a gens. O CDC ain da dis se que tam bém
re vi sou sua clas si fi ca ção pa ra os Es ta dos Uni dos do ní- 
vel 4 pa ra o ní vel 3.

Em 24 de maio, o De par ta men to de Es ta do foi con trá- 
rio a vi a gens ao Ja pão, ci tan do uma no va on da de ca sos
de co vid-19 an tes dos Jo gos Olím pi cos de Tó quio co me- 
ça rem, em 23 de ju lho.

Ou tros paí ses que es tão sen do re bai xa dos pa ra o ní vel
3 in clu em Hon du ras, In do né sia, Jor dâ nia, Lí bia, Pa na- 
má, Polô nia, Di na mar ca e Ma lá sia.

Mui tos dos paí ses que ago ra têm clas si fi ca ções mais
bai xas per ma ne cem na lis ta do go ver no dos EUA, su jei- 
tos a se ve ras res tri ções de vi a gens – e a mai o ria es tá su- 
jei ta a es sas res tri ções des de o iní cio de 2020.

Os Es ta dos Uni dos proí bem a en tra da de qua se to dos
os ci da dãos não nor te-ame ri ca nos que es ti ve ram na
Chi na, no Rei no Uni do, na Ir lan da, Ín dia, Áfri ca do Sul,
no Bra sil, Irã e os 26 paí ses de Schen gen (con ven ção en- 
tre paí ses so bre po lí ti ca de aber tu ra das fron tei ras e li vre
cir cu la ção de pes so as) na Eu ro pa sem con tro les de fron- 
tei ra nos 14 di as an te ri o res.

São Luís, quinta-feira, 10 de junho de 2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021

O Município de Anajatuba/MA, através da  Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do Secretário 
Municipal de Administração, designado pelo Decreto nº 003/2021, torna público que realizará às 09:00h 
(Nove horas) do dia 22 de junho de 2021, na Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, 
localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490-000,  Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do 
tipo maior lance global, tendo por objeto a Contratação de Instituição Financeira para prestação de serviços 
de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, efetivos, contratados, comissionados, inativos, 
aposentados e pensionistas da Prefeitura Municipal de Anajatuba, Instituto Municipal de Aposentadoria e 
Pensões – IMAP e Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, concessão de crédito consignado em folha de 
pagamento, de interesse do Município de Anajatuba/MA, conforme disposições previstas no Edital e seus 
Anexos, regido pela Lei  nº 10.520/2002, Decreto, Decreto Municipal nº 023/2021, subsidiariamente pela Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos 
interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, 
localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª feira-feira, no horário das 08h00min às 14h00min, 
onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente por mídia digital ou impresso mediante o 
recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), que deverá ser feito através de DAM (Documento 
de Arrecadação Municipal). Assim como pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico:  www.anajatuba.-
ma.gov.br.  Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, em 07 de junho de 2021. 
LEONARDO MENDES ARAGÃO – Secretário Municipal de Administração – Decreto nº 003/2021.

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021. A Prefeitura Municipal de 
Tuntum/MA, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público para conhecimento de 
todos que realizará licitação na modalidade: Tomada de Preços. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: 
Contratação de empresa para a prestação de serviços de Reforma de Unidades Escolares no Município de 
Tuntum - MA, quais sejam: Escola Mun. Terezinha Almeida, Escola Mun. Luís Coelho, Escola Mun. Maria 
Salete C. Coelho, Escola Mun. Isabel Cafeteria e Complexo Educacional Dr. Tema. BASE LEGAL: Lei Federal 
n.º 8.666/93 e alterações posteriores. Recebimento e abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta 
de Preços: às 09h00min do dia 16 de junho de 2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no 
setor de licitação, das 08h às 12h 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 Sede da Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, nº 411 – 
Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do 
seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – Maranhão, 09 de junho de 2021. Sara 
Ferreira Costa Fleury – Presidente da CPL.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU/MA
CNPJ: 63.451.363/0001-63
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU/MA
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Município de Turiaçu - MA, através da Presidente da CPL, torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará Licitação na modalidade Concorrência nº. 001/2021, Processo Administrativo nº. 
007/2021-SEMED, do tipo menor preço global, que tem como objeto a contratação de empresa especializa-
da em serviços de engenharia para a execução dos serviços de reformas das escolas municipais de Turiaçu - 
MA, com data de abertura dia 13/07/2021, às 09h30. A Licitação será regida pela Lei Complementar nº. 
123/2006 e a Lei 8.666/93 e suas alterações. O Edital poderá ser consultado gratuitamente e retirado 
diretamente na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, no Prédio da Prefeitura Municipal, 
localizado na Rua Dr. Paulo Ramos, Nº 143, Bairro Centro, Turiaçu/MA, ou pelo e-mail: cplturiacu.ma@gmail.-
com, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da CPL, das 8h às 12h, ou pelo sítio da Prefeitura de 
Turiaçu/MA: http://portal.turiacu.ma.gov.br/, ou pelo Sistema de Acompanhamento Eletrônico de 
Contratações Públicas – SACOP. Camila Holanda Carneiro – Presidente da CPL. Turiaçu/MA, 08 de junho de 
2021.

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 10/2021 – UFMA.

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 
para a contratação de empresa especializada em serviços gráficos, para 
atendimento das demandas oriundas dos diversos setores que compõe esta 
Universidade, de forma a possibilitar a realização de eventos que necessitem de 
divulgação e material gráfico personalizado.
Dia: 10/06/2021  Horário: 10h - horário de Brasília

Local: https://www.gov.br/compras
Valor estimado: R$ 823.669,50.

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

São Luís, 27 de maio de 2021
Atenciosamente,

José Carlos Marques Aguiar Júnior
Pregoeiro

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

AVISO DE REABERTURA

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços técnicos no ramo de 

Engenharia Clínica, abrangendo gerenciamento do parque tecnológico, serviços de manutenção 

preventiva, corretiva (com substituição de peças), calibração, qualificação, treinamento de operadores, 

elaboração de especificações/pareceres/laudos técnicos e consultorias no auxílio ao gerenciamento de 

equipamentos médico-assistenciais, nas unidades de saúde geridas pela Empresa Maranhense de 

Serviços Hospitalares – EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

NOVA DATA DA ABERTURA: 07/07/2021, às 08h45, horário de Brasília.

Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).

Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

ID: 867119.

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 

e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou lauro.costa@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 07 de junho de 2021

Lauro César Costa

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 118/2021 – CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 168.002/2021 – EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos 

sem motorista e combustível, com quilometragem livre, seguro total, incluindo todos os 

equipamentos de série exigidos por lei, para suporte às atividades institucionais da Empresa 

Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH, em todo território nacional, capitais e interior do 

Estado.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por ITEM.

SITUAÇÃO DA LICITAÇÃO: FICA REMARCADA para o dia 02/07/2021, às 08h30, (horário local). 

Motivo: não foi publicado no DOU e Jornais.

Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.

Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta, pelos 

e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou maiane.lobao@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 

3235-7333.

São Luís (MA), 07 de junho de 2021

Maiane Rodrigues Corrêa Lobão

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 145/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37.423/2021 – EMSERH

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021

A Prefeitura Municipal de Anajatuba, Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação, 
instituída pela Portaria nº 001/2021, torna público aos interessados  que realizará às 09:00h (Nove Horas) do 
dia 28 de junho de 2021, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Benedito Leite, 
868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor 
preço global, tendo por objeto a Contratação de empresa especializada para execução de serviços de 
consultoria e auditoria fiscal tributária com assessoramento técnico, afim de avaliar, revisar e orientar a 
sistemática aplicada aos tributos, dando suporte na ratificação, na atualização monetária, na cobrança e 
recuperação de créditos tributários, visando o incremento de ativos financeiros e/ou redução de passivos 
financeiros vinculados ao Município de Anajatuba/MA, conforme Edital e seus Anexos, na forma da Lei 
Federal n° 8.666/1993 e suas alterações, Lei Complementar n° 123/2006 e alterações dadas pela Lei 
Complementar nº 147/2014 e demais legislações pertinentes.  O Edital e seus Anexos estão à disposição dos 
interessados na Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 
6ª feira-feira, no horário das 08h00min às 14h00min, onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente 
por mídia digital ou impresso mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), que 
deverá ser feito através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal). Assim como pelo portal da 
prefeitura, no endereço eletrônico www.anajatuba.ma.gov.br.  Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço ou através do e-mail: cpl@anajatuba.ma.gov.br. Anajatuba - MA, em 07 de junho de 2021. NAIARA 
BARBOSA PEREIRA – Presidente da CPL.

EXTRATO DO TERMO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2021-CPL/PMB

EXTRATO DO TERMO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 080201/2021. PREGÃO 
ELETRÔNICO n.º 016/2021-SRP. FINALIDADE: Registro de Preços. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preços por Item. OBJETO: 
Registro de Preços para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para Aquisição de Medicamentos e Insumos 
Farmacêuticos, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bacabal/MA. A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BACABAL/MA, através de seu Pregoeiro o Sr. CARLOS HENRIQUE FERRO SOUSA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pela Lei Federal n.º 10.520/2002, juntamente com os Membros da Equipe de Apoio, torna 
público aos interessados, o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO n.º 016/2021-SRP, conforme abaixo: AMAZÔNIA 
DISTRIBUIDORA EIRELI sob CNPJ n.º 04.564.165/0001-47, sediada na Av. Presidente Médici, nº 1034, Parque Piauí, 
Timon/MA, representada por seu Proprietário o Sr. LUDGERO DE SOUSA VIEIRA sob CPF n.º 159.408.533-15 e C. I. n.º 
334.627 SSP-PI, vencedor dos itens 1 ao 95, conforme Termo de Referência (Anexo I) do Edital; STANPHARMA 
DISITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI sob CNPJ n.º 15.591.772/0001-12, sediada na Rua do Ribeirão, CEP 
65090-659, nº 03-B, Vila Sarney, São Luís/MA, representada por seu Proprietário o Sr. ANTONIO STANRLEY PEREIRA DA 
SILVA sob CPF n.º 028.948.613-03 e C. I. n.º 132115820000 SSP/MA, vencedor dos itens 96 ao 187 e 189 ao 881, 
conforme Termo de Referência (Anexo I) do Edital; O Item 188 fica Fracassado, conforme Ata da Sessão Pública. 
Bacabal, Estado do Maranhão, 08 de junho de 2021. CARLOS HENRIQUE FERRO SOUSA. Pregoeiro da CPL/PMB.

                        DEFENSORIA PÚBLICA 
 DO ESTADO DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2021-DPE

A Defensoria Pública do Estado do Maranhão-DPE, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação 
- CPL, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma eletrônica, do tipo menor 
preço, para Registro de Preços, regida pelas Leis Federais nº. 10.520/2002 e nº 8.666/1993, Decretos 
Federais nºs 10.024/2019 e 7.892/2013, Decreto Estadual 36.184/2020 e Lei Complementar nº. 123/2006 
e outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2021, 
objetivando registro de preços para contratação de empresa visando aquisição de materiais permanentes 
(aparelhos domésticos e mobiliário) para núcleos da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, conforme 
especifi cações do termo de referência, anexo ao edital. Os itens 03 e 04 são exclusivo para micro e 
pequenas empresas. A abertura da sessão pública será no dia 22/06/2021 às 09h (nove horas) horário 
de Brasília-DF, portal de compras eletrônicas COMPRASNET. Obtenção do Edital e recebimento das 
Propostas no endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br/ (UASG: 453747). O edital e seus 
anexos se encontram à disposição dos interessados nas páginas: defensoria.ma.def.br; https://www.gov.
br/compras/pt-br/ e www.tce.ma.gov.br. São Luís, 07/junho/2021. Comissão Permanente de Licitação/DPE.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Passagem Franca – MA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/2021. ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação - 
BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações – TIPO: Menor preço global - OBJETO: Contratação de 
empresa para operacionalização e execução de serviços médicos de saúde, com o objetivo de 
desenvolver atendimento de urgência, emergência em pronto atendimento e obstetrícia em salas de 
parto e centros cirúrgico, no Hospital Municipal de Passagem Franca. ORGÃO SOLICITANTE: Secretária 
Municipal de Saúde - ENDEREÇO: Praça Presidente Médici, 503, Centro, Passagem Franca-MA. DATA: 
12/07/2021. HORÁRIO: 09:00h (nove horas). EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no mural de licitações no site http://www.passagemfranca.ma.gov.br ou no Prédio da 
Prefeitura Municipal no setor da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Presidente 
Médici, nº 503, centro, Passagem Franca-MA, no horário das 8h (oito horas) às 12h (doze horas) onde 
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos através de mídia digital (Pen Drive). Em nenhuma 
hipótese haverá entrega de edital fora do horário previsto neste aviso de licitação. Esclarecimento 
adicional no mesmo endereço. Passagem Franca - MA, 07 de Junho de 2021. Rualyson da Silva 
Barbalho - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 205/2021

AVISO DE LICITAÇÃO

INTERESSADO: : Município de SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA.

OBJETO: Registro de preços para eventual e futura aquisição de equipamentos permanentes para 
atender às necessidades de todas as unidades da Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabei-
ras/MA, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Termo de Referência.

•  MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
•  ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: Do dia 10/06/2021, às 08h00min. ao dia 23/06/2021 às 
08h59min. Horário de Brasília/DF.
•  ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Dia 23/06/2021 às 09h00min.  Horário de 
Brasília/DF.
•  FONTE DE RECURSOS: 001 RECURSOS ORDINÁRIOS              
•  ORÇAMENTO SIGILOSO (  X  ) SIM  (    ) NÃO

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na nos seguintes endereços 
eletrônicos: www.comprasnet.gov.br, no site da Prefeitura municipal de São Raimundo das Mangabei-
ras/MA: https://saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br e no site do Tribunal de Contas do Estado: 
www.tce.ma.gov.br. Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da CPL: 
cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br ou pelo telefone: (99) 98503-2444.

São Raimundo das Mangabeiras - MA, 09 de junho de 2021.

Francisco da Guia Mendes de Sousa Alves
Pregoeiro Municipal

 A EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO, inscrita no CNPJ Nº 

06.272.793/0001-84, torna público, que REQUEREU junto à Secretaria 

do Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, a Licença 

Ambiental Única, referente a Linha de Distribuição referente ao sistema de 

distribuição Porto Franco (rede básica) - Grajaú (83,6 km), conforme Proc. 

N° 98983/2021 a ser localizado nos municípios de Sítio Novo, Lajeado 

Novo, Campestre do Maranhão e Porto Franco/ MA.
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Dú vi das que pai ra vam no ar

• De ta lhes so bre uma in va são pla ne ja da à In gla ter ra;
• In for ma ções so bre as tro pas na re gião;
• A mo ral do ini mi go;
• Os en de re ços im por tan tes que os ale mães es ta vam
usan do;
• A lo ca li za ção dos ae ró dro mos;
• E o efei to das bom bas lan ça das pe los Ali a dos.

O pri mei ro pás sa ro a vol tar

A cha ve de um mis té rio

Re cém-saí do da cai xa

Dor e de sa fio

Não es tão so zi nhos

Operação Columba

Pombas mensageiras
na Segunda Guerra

N
a noi te de 8 de abril de 1941, um bom bar dei ro
Whitley da For ça Aé rea Re al bri tâ ni ca (RAF, na
si gla em in glês) de co lou de New mar ket, ba se
do es qua drão de Ope ra ções Es pe ci ais que en- 

vi a va agen tes da in te li gên cia bri tâ ni ca aos ter ri tó ri os
ini mi gos O avião foi ata ca do por ar ti lha ria an ti aé rea
per to de Ze e brug ge, mas con se guiu che gar ao seu des ti- 
no: a fron tei ra fran co-bel ga Era ali que as ope ra ções re- 
al men te co me ça vam.

Mas o que sal tou do avião e caiu no so lo não fo ram es- 
piões al ta men te trei na dos, mas pom bos-cor reio. Es te
voo de abril foi o pri mei ro de uma no va ope ra ção se cre- 
ta, de co di no me Co lum ba (pa la vra em la tim pa ra pom- 
ba). En tre ou tras coi sas, a ope ra ção era inu si ta da por ser
ba se a da em con tri bui ções de co lum bó fi los bri tâ ni cos.
As aves que eles do a vam eram co lo ca das em con têi ne- 
res e lan ça das de pa ra que das no so lo eu ro peu.

Do la do de fo ra do con têi ner, ha via um en ve lo pe com
um ques ti o ná rio, um pe di do de aju da do Rei no Uni do. A
ope ra ção du rou três anos e meio — pe río do em que
16.554 pom bos fo ram lan ça dos em um ar co que ia de
Co pe nha gue, na Di na mar ca, a Bor de aux, no sul da
Fran ça. O ob je ti vo era co le tar in for ma ções de pes so as
co muns que vi vi am sob a ocu pa ção na zis ta.

Em or dem de pri o ri da de, os Ali a dos em 1941 que ri am
sa ber…

Além dis so, em uma es pé cie de pes qui sa de au di ên- 
cia, eles que ri am des co brir até que pon to as pes so as
con se gui am es cu tar cla ra men te a rá dio BBC e su as opi- 
niões so bre seu ser vi ço. O ques ti o ná rio ter mi na va com
as pa la vras: “Obri ga do. Te nham co ra gem. Não te es que- 
ce re mos”.

As ins tru ções mos tra vam co mo pren der cor re ta men- 
te o pe que no ci lin dro ver de na pa ta do pom bo após
com ple tar o ques ti o ná rio. Uma vez sol tos, os pás sa ros
vo a ri am de vol ta pa ra seus pom bais bri tâ ni cos. Seus do- 
nos in for ma ri am às au to ri da des e trans mi ti ri am o que
re ce be ram a uma se ção pou co co nhe ci da, mas im por- 
tan te, da In te li gên cia Mi li tar: o MI14 (d). Nin guém ti nha
cer te za se es sa ope ra ção en ge nho sa fun ci o na ria. Um
ofi ci al cal cu lou que ha via qua tro op ções pa ra o pom bo:

1. Não ser en con tra do e mor rer den tro do con têi ner;
2. Ser re co lhi do por um mo ra dor lo cal, que en vi a ria

uma men sa gem;
3. Ser en con tra do por um ale mão, que en vi a ria uma

men sa gem fal sa;
4. Ser en con tra do por al guém com tan ta fo me que vi- 

ra ria chur ras co.

Dois di as de pois da que le lan ça men to inau gu ral em
abril de 1941, às 10h30, o te le fo ne do Ga bi ne te da Guer ra
to cou, tra zen do bo as no tí ci as: o pri mei ro pás sa ro ha via
vol ta do pa ra ca sa em Kent.

A men sa gem nú me ro 1 da ope ra ção Co lum ba vi nha
de uma pe que na ci da de cha ma da Le Bri el, na co mu na
de Her ze e le, no nor te da Fran ça, não mui to lon ge da

fron tei ra com a Bél gi ca. Era bre ve, mas con ti nha in for- 
ma ções ge nuí nas.

“Pom bo en con tra do na quar ta-fei ra, dia 9, às 8h”, co- 
me ça va o tex to.

“Os mo vi men tos das tro pas ale mãs são sem pre no- 
tur nos… Há um gran de de pó si to de mu ni ções em Her- 
ze e le, a 200 me tros da es ta ção de trem. On tem, uma ca- 
ra va na de ar ti lha ria pas sou a ca va lo em di re ção a Dun- 
quer que via Bam bec que e ou tra em di re ção a Ha ze- 
brouck. Os bo ches (ter mo usa do pa ra se re fe rir aos ale- 
mães) não men ci o nam uma in va são à In gla ter ra… “A
RAF nun ca bom bar de ou es sa re gião. De ve ri am bom bar- 
de ar a fá bri ca de ti jo los por que o pro pri e tá rio é um…”

O tra du tor re gis trou a pa la vra se guin te co mo “ile gí- 
vel”, mas nos per gun ta mos se, na ver da de, foi pa ra evi- 
tar o ru bor cau sa do pe la des cri ção pe sa da em fran cês do
co la bo ra dor. A men sa gem ter mi na va: “Aguar do seu re- 
tor no, sou e si go sen do fran cês”. Es ta va as si na do
“ABCD34”.

Era só o co me ço.
As in for ma ções co le ta das na ope ra ção Co lum ba aca- 

ba ri am ten do am plo al can ce.
Re ve la ram a exis tên cia de pe que nas re des de re sis- 

tên cia an si o sas em aju dar os bri tâ ni cos.
For ne ce ram mui tas ve zes vis lum bres da re a li da de da

vi da sob a ocu pa ção na zis ta: ra ci o na men to, me do, rai- 
va.

Ou tras ve zes, pro por ci o na ram in for ma ções só li das
so bre as po si ções das tro pas ale mãs que, em se gui da,
po de ri am ser ata ca das.

No ca so da men sa gem de um gru po bel ga cha ma do
Le o pold Vin dic ti ve, os da dos fo ram im por tan tes o su fi- 
ci en te pa ra mos trar ao en tão pri mei ro-mi nis tro bri tâ ni- 
co, Wins ton Chur chill.

Du ran te a guer ra, o tra ba lho do fí si co bri tâ ni co e es- 
pe ci a lis ta em in te li gên cia mi li tar ci en tí fi ca Re gi nald Vic- 
tor Jo nes no MI6, a agên cia de in te li gên cia in ter na ci o nal
do Rei no Uni do, era es tu dar no vas ar mas e de fe sas ale- 
mãs. Uma de su as pri o ri da des era en ten der por que os
ca ças no tur nos ale mães eram tão efi ca zes em aba ter ae- 
ro na ves bri tâ ni cas que so bre vo a vam o con ti nen te. Ne- 
nhu ma fon te de in te li gên cia ha via con se gui do lan çar
luz so bre es te enig ma. Mas em 5 de ju nho de 1942, uma
men sa gem da ope ra ção Co lum ba es cla re ceu o mis té rio.

O au tor da men sa gem es cre veu que acha va que o
pom bo se des ti na va à Bél gi ca, e não à Ho lan da, mas de- 
ci diu for ne cer al guns de ta lhes de qual quer ma nei ra.

Pa ra os bri tâ ni cos, foi uma sor te, já que ele in for mou
so bre um acam pa men to em Op per do es com uma gran- 
de quan ti da de de “ins ta la ções téc ni cas, apa re lhos de es- 
cu ta, neu tra li za do res… Des te acam pa men to, os ca ças
no tur nos re ce bem su as ins tru ções”, es cre veu o au tor,
que gen til men te for ne ceu um ma pa mos tran do a lo ca li- 
za ção pre ci sa da ins ta la ção.

Jo nes e o Mi nis té rio da Ae ro náu ti ca con si de ra ram es- 
ta men sa gem de “pri mei ra clas se”. “Os pom bos triun fa- 
ram em três es ta ções de con tro le de ca ças no tur nos”, es- 
cre veu Jo nes. Mais tar de, tam bém for ne ce ram in for ma- 
ções so bre os lo cais de lan ça men to das bom bas vo a do- 
ras V1.

O que tor na va a in te li gên cia for ne ci da pe los pom bos
tão va li o sa era o fa to de ser in cri vel men te fres ca.

Os re la tó ri os de agen tes se cre tos cos tu ma vam le var
me ses pa ra se rem con tra ban de a dos pa ra fo ra do ter ri tó- 
rio ini mi go, mui tas ve zes pe la Es pa nha ou al gu ma ou tra
ro ta tor tu o sa.

Quan do che ga vam ao Rei no Uni do, as in for ma ções
po di am es tar de sa tu a li za das. Mas as men sa gens da ope- 
ra ção Co lum ba cos tu ma vam che gar pou cos di as, até
mes mo ho ras, de pois de te rem si do es cri tas.

O va lor da ope ra ção Co lum ba pa ra os Ali a dos se re fle- 
te no fa to de que ain da es ta va ope ra ci o nal no ve rão de
1944 e te ve um pa pel nos pre pa ra ti vos pa ra os de sem- 
bar ques do Dia D, par ti cu lar men te na iden ti fi ca ção da
dis po si ção das for ças na zis tas.

Mui tas das men sa gens en vi a das da Eu ro pa ocu pa da
eram do lo ro sas: al gu mas das mais som bri as são as que
de ta lha vam as bai xas ci vis nos bom bar dei os ali a dos.

“Eu pe di ria a vo cês, meus ami gos”, es cre veu um fa- 
zen dei ro fran cês que en con trou um pom bo em sua
plan ta ção de be ter ra ba em Mayenne, “que avi sem a po- 
pu la ção al guns mi nu tos an tes do bom bar deio, por que
ma tam mui tos ci vis que são seus ami gos. Pou cos ale- 
mães mor rem”. 

“Qua se sem pre são os ci vis que so frem. Se (as ae ro na- 
ves) des sem vol tas an tes de lan çar as bom bas, a po pu la- 
ção te ria tem po de se re ti rar da ci da de, evi tan do as sim
mui tas ví ti mas fran ce sas”. A men sa gem do cam po nês
ter mi na va com um pe di do pe la li ber ta ção o mais rá pi do
pos sí vel, já que a Ges ta po ha via le va do to dos os seus
ami gos. “Por fa vor, nos en vie ar mas, ri fles, re vól ve res e
mu ni ções de pa ra que das”, es cre veu.

Uma das men sa gens mais sur pre en den tes che gou
em 13 de ju lho de 1944, de um gru po de re sis tên cia na
Bre ta nha. “Co mo sus pei ta mos que se ja um pom bo ale- 
mão, es ta mos en vi an do al gu mas no tí ci as que vão se re- 
ve lar in te res san tes”, es cre veu o gru po, ex pli can do que
ago ra es ta vam bem mu ni dos pe los Ali a dos e es ta vam se
pre pa ran do pa ra “dar a li ção que vo cês me re cem…”

“No fi nal, vo cês vão pa gar su as dí vi das com os pri si o- 
nei ros, as fa mí li as que fu zi la ram e aque les que tor tu ra- 
ram”. A men sa gem tra zia ou tra ad ver tên cia: “Pa ra nós, a
par tir de ho je, se rão 10 bo ches (sol da dos ale mães) pa ra
ca da fran cês; so fri men to por so fri men to; olho por olho,
den te por den te…” “Já ma ta mos mui tos bo ches e sai- 
bam que te mos as ar mas ne ces sá ri as, co mo des co bri rão
mui to em bre ve.”

É cla ro que uma úni ca in for ma ção de in te li gên cia ra- 
ra men te era su fi ci en te, mas aju da va a for mar um pa no- 
ra ma mais am plo, e o exér ci to se cre to de pom bos dos
Ali a dos cer ta men te aju da va. Mas o va lor da ope ra ção
Co lum ba não es tá ape nas nas in for ma ções que ob te ve
so bre as fá bri cas de ar mas ale mãs e a mo vi men ta ção
das tro pas.

Es sa en ge nho sa ope ra ção de co le ta de in for ma ções
es ta be le ceu uma co ne xão en tre as pes so as na Grã-Bre- 
ta nha — es piões e afi ci o na dos por pom bos — e aque les
que vi vi am sob a ocu pa ção na zis ta na Eu ro pa. Ser viu
pa ra que am bas as par tes sou bes sem que não  sta vam
lu tan do so zi nhas con tra os ale mães. Os pom bos não
ven ce ram a guer ra, mas sim o po vo. A ope ra ção Co lum- 
ba, no en tan to, cer ta men te con tri buiu.

São Luís, quinta-feira, 10 de junho de 2021
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Tolerância em casa

Re pre sen tan tes da Co mis são da Li ber da- 
de Re li gi o sa da OAB Ma ra nhão es tão con vo- 
can do mem bros de di ver sos se to res do es ta- 
do pa ra ade rir a cam pa nha “To le rân cia co- 
me ça em Ca sa”. Ao to do, 5 ór gãos já con fir- 
ma ram, sen do eles: SESC, FI E MA, SE DUC,
Ins ti tu to Flo ren ce e Tri bu nal de Jus ti ça. Na
úl ti ma ter ça-fei ra, 8, a Co mis são apre sen tou
a cam pa nha ao de pu ta do Wen dell La ges,
que le va rá o te ma à As sem bleia Le gis la ti va.

Não cancele, remarque

O Mi nis té rio do Tu ris mo deu iní cio a 2ª
edi ção da Cam pa nha “Não Can ce le, Re mar- 
que”. O ob je ti vo é sen si bi li zar e mo bi li zar os
con su mi do res a não can ce la rem vi a gens e
even tos di ver sos du ran te o pe río do de pan-
de mia, mas sim op ta rem pe la re mar ca ção. A
me di da é pos sí vel gra ças a MP 1036/21 que
pror ro gou as re gras pa ra can ce la men to ou
re mar ca ção de even tos por seus or ga ni za do- 
res nas áre as de tu ris mo e de cul tu ra.

O vi ce-go ver na dor Car los Bran -
dão e o se cre tá rio da SAF, Ro dri go
La go, com re pre sen tan tes de mo vi -
men tos so ci ais, vis tos no lan ça men -
to do no vo edi tal do Pro gra ma de
Com pras da Agri cul tu ra Fa mi li ar
(Pro caf), que acon te ceu nes ta quar -
ta-fei ra, 9. No âm bi to do Co mi da na
Me sa, o no vo edi tal vai con tem plar
as so ci a ções e co o pe ra ti vas de agri -
cul to res fa mi li a res de to do o Ma ra -
nhão. Fun ci o na as sim: o pro gra ma
com pra pro du tos agro pe cuá ri os pro -
du zi dos por es tas or ga ni za ções e doa
os ali men tos pa ra as re des so ci o as -
sis ten ci ais, hos pi tais, ban co de ali -
men tos e cre ches. Pa ra es te edi tal, o
Go ver no es tá des ti nan do R$ 2,5 mi -
lhões e a es ti ma ti va é be ne fi ci ar 80
as so ci a ções de tra ba lha do res ru rais.

Na fo to, o ve re a dor
Mar lon Bo tão (PSB),
au tor de dois re que ri -
men tos que so li ci ta à
Pre fei tu ra de São Luís,
a ins ta la ção de mais
ci clo vi as em São Luís.
O pri mei ro tre cho in do
da Es ti va ao São Cris -
tó vão, e o se gun do, da
Vi la Col li er até o Ater -
ro do Ba can ga.  Mar lon
Bo tão afir ma que am -
pli ar o nú me ro de ci -
clo vi as em São Luís
sig ni fi ca ga ran tir mai -
or qua li da de de vi da
pa ra a po pu la ção.

O pre si den te da CDL
São Luís, Fá bio Ri bei ro,
re ce beu a vi si ta do
pro mo tor de Jus ti ça
Mar co Au ré lio Bar ros,
que apre sen tou o pro -
je to “Éti ca e In te gri da -
de Em pre sa ri al na Pre -
ven ção da Cor rup ção”,
vol ta do pa ra a va lo ri -
za ção das con du tas
éti cas nas re la ções
com o com os cli en tes.
A pro pos ta é cri ar um
am bi en te em pre sa ri al
sau dá vel, va lo ri zan do
a li vre con cor rên cia.

Arte em movimento

Par cei ro do Mo bi li za São Luís, mo vi men to de
ini ci a ti va do Se brae-MA, o Rio Anil Shop ping
reú ne, até o dia 15 des te mês, gru pos fol cló ri cos
da ilha em um ver da dei ro Ba ta lhão do Bem. A
ex po si ção é re ple ta de pro du tos de ar te sãos lo- 
cais que fa zem par te dos gru pos cul tu rais, co mo
os re pre sen tan tes do so ta que de ma tra ca, Boi de
Ma ra ca nã e Boi da Mai o ba, e os de so ta que de
or ques tra, Bri lho da Ilha e En can to do Olho
D`Água. As bar ra cas es tão mon ta das na Pra ça
de Even tos do Rio Anil, com a fi na li da de de in- 
cen ti var a eco no mia lo cal.

Segurança no Turismo

A Se cre ta ria de Es ta do do Tu ris mo (Se- 
tur/MA) es tá com as ins cri ções aber tas até 28 de
ju nho pa ra o pri mei ro mó du lo do cur so de Bo as
Prá ti cas de Se gu ran ça no Tu ris mo.

 A ca pa ci ta ção é gra tui ta e vol ta da aos pro fis- 
si o nais que atu am na li nha de fren te do tu ris mo
no mu ni cí pio de Bar rei ri nhas. 

Os cur sos acon te ce rão no pe río do de 28/06 a
01/07. A ca pa ci ta ção é re qui si to pa ra par ti ci par
do Pro gra ma Tu ris mo Se gu ro e es tá ade qua da à
Le gis la ção Es ta du al do Tu ris mo (lei
nº11.333/2020). 

CASACOR SP

A CA SA COR São Pau lo, mai or e mais re co nhe- 
ci da mos tra do seg men to de ar qui te tu ra, de co- 
ra ção, de sign e pai sa gis mo das Amé ri cas vem
cheia de no vi da des em 2021, Além de vol tar a
seu for ma to iti ne ran te e de ocu par o mais no vo
es pa ço de even tos mul tiu so da Amé ri ca La ti na,
o Par que Mi ran te, no Al li anz Par que, a mos tra
pau lis ta na traz ain da um su pe re len co. São no- 
mes con sa gra dos e jo vens ta len tos da ar qui te tu- 
ra e do de sign. A es treia da CA SA COR São Pau lo
es tá pre vis ta pa ra o se gun do se mes tre des te ano,
de se tem bro a no vem bro.

Pra curtir

O Blue Tree São Luís
es tá com tu do pre pa -
ra do pa ra a ce le bra -
ção do Dia dos Na -
mo ra dos, nes te sá ba -
do, 12. 

Com um jan tar ro -
mân ti co as si na do por
Ril son Ti bur ti no, o
ho tel ma ra nhen se
pro me te tor nar a da -
ta ain da mais es pe ci -
al.

A atra ção mu si cal fi -
ca por con ta da ta -
len to sa du pla Bru na
e Mar cus Lussaray.
Va le des ta car que to -
das as me di das sa ni -
tá ri as se rão se gui das
pe lo ho tel.

A co lu na la men ta
pro fun da men te o fa -
le ci men to do em pre -
sá rio Ra fa el Bar jo na
Lo bão, so bri nho do
ex-se na dor do Ma ra -
nhão, Edi son Lo bão,
que mor reu na ma -
dru ga da des ta quar -
ta-fei ra, 9, em São
Luís, em de cor rên cia
de com pli ca ções cau -
sa das pe la Co vid-19.

Ra fa el era um as sí -
duo fre quen ta dor dos
even tos pro mo vi dos
pe lo co lu nis ta NM. 

Tam bém era atle ta e
pra ti ca va ti ro es por ti -
vo, on de con quis tou o
pri mei ro lu gar do
ran king da ca te go ria
pe la Fe de ra ção Ma -
ra nhen se.

Nes ta quin ta-fei ra,
10, a par tir das 14h30,
a Cze ch Tou rism vai
an te ci par aos agen tes
de vi a gens e aos jor -
na lis tas de tu ris mo as
no vi da des de seu
News let ter men sal. 

São Luís, quinta-feira, 10 de junho de 2021
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De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde, de 8 de junho, 21 cidades estão
com percentual vacinal abaixo da meta de 80% estipulada em decreto

PA TRÍ CIA CU NHA

MP MA e DPE

Si tu a ção dos mu ni cí pi os

Car los Lu la fa la so bre a va -
ci na ção

Brai de co me mo ra

MARANHÃO

MP e DPE estão “de
olho” na vacinação

S
e gun do da dos do Con sór cio de
Veí cu los de Im pren sa, 50 mi- 
lhões de pes so as já to ma ram
pe lo me nos a pri mei ra do se de

va ci nas con tra a Co vid-19 no Bra sil.
No ma pa dos es ta dos, o Ma ra nhão
apa re ce em 12º lu gar no to tal de va ci- 
nas apli ca das com 1.966.312. E com os
per cen tu ais de 19,95% (1.419.255) da
pri mei ra do se, e 7,69% (547.057) da
se gun da do se, em re la ção à po pu la- 
ção do es ta do.

 Até o dia 8 de ju nho, 2.470.617 do- 
ses já fo ram dis tri buí das aos 217 mu- 
ni cí pi os.

Pa ra acom pa nhar a va ci na ção nos
mu ni cí pi os ma ra nhen ses, Mi nis té rio
Pú bli co Es ta du al e De fen so ria Pú bli ca
de ba te ram a ace le ra ção do pla no de
imu ni za ção nos mu ni cí pi os ma ra- 
nhen ses e a ali men ta ção cor re ta dos
da dos no sis te ma do Mi nis té rio da
Saú de, mo ti va dos pe la exis tên cia de
600 mil do ses en tre gues aos 217 mu- 
ni cí pi os do es ta do que ain da não
cons ta vam no re gis tro do Mi nis té rio
da Saú de co mo apli ca das. Além dis so,
na oca sião, 37 ci da des es ta vam com o
ín di ce de va ci na ção abai xo da me ta.
De acor do com da dos da Se cre ta ria de
Es ta do da Saú de, de 8 de ju nho, 21 ci- 
da des es tão abai xo da me ta.

Na re gião me tro po li ta na, em bo ra
com o re for ço pa ra va ci nar a po pu la- 
ção no Ar rai al da Va ci na ção, que ocor- 
reu sá ba do e do min go pas sa dos no
Pá tio Nor te  imu ni zan do 5 mil pes so- 

as, o per cen tu al ain da se en con tra
abai xo da me ta es ti pu la da pe lo Go- 
ver no Es ta du al, via de cre to, de 80%.
Em Pa ço do Lu mi ar, por exem plo, de
acor do com o Pai nel Co vid MA, o per- 
cen tu al es ta va em 49,94%; em Ra po- 
sa, 56,53%, e São Jo sé de Ri ba mar,
53,47%.

Na au di ên cia, foi emi ti da Re co- 
men da ção con jun ta pa ra que os mu- 
ni cí pi os com a imu ni za ção atra sa da
re gu la ri zas sem a co ber tu ra va ci nal
até o dia 11 de ju nho. Do con trá rio, as
ins ti tui ções en vol vi das vão to mar as
me di das ju di ci ais ca bí veis.

Uma reu nião pa ra iden ti fi car a si- 
tu a ção de ca da mu ni cí pio e as cau sas
do atra so na va ci na ção foi fei ta en tre o
Mi nis té rio Pú bli co, a Fe de ra ção dos
Mu ni cí pi os do Es ta do do Ma ra nhão
(Fa mem), Se cre ta ria de Es ta do da
Saú de (SES) e do Con se lho de Se cre tá- 
ri os Mu ni ci pais de Saú de do Es ta do
do Ma ra nhão (Co sems). “Va mos apu- 
rar e ten tar en ten der as di fe ren ças dos
da dos do Lo ca li za SUS e do por tal da
SES. A ideia é pro por so lu ções prin ci- 
pal men te pa ra os mu ni cí pi os que es- 
tão com a va ci na ção abai xo da me ta”,
de cla rou a pro mo to ra de jus ti ça Gló- 
ria Ma fra.

O pro cu ra dor-ge ral de jus ti ça, Edu- 
ar do Ni co lau, res sal tou que após a Re- 
co men da ção mui tos mu ni cí pi os ace- 
le ra ram a va ci na ção, com a re a li za ção
de mu ti rões, in clu si ve nos fins de se- 
ma na, mas ain da é pre ci so me lho rar a
co ber tu ra.  

“O que nós do Mi nis té rio Pú bi co e
os co le gas da De fen so ria que re mos é

uni ca men te pro te ger a vi da do ma ra- 
nhen se. Se a co ber tu ra va ci nal não
me lho rar, va mos to mar uma me di da
ju di ci al. Te mos que ga ran tir es ta imu- 
ni za ção”, com ple tou o che fe do MP- 
MA.

Na mes ma li nha de ace le ra ção da
va ci na ção, o de fen sor-ge ral do Es ta- 
do, Al ber to Pes soa Bas tos, reu niu-se
com de fen so res pú bli cos da ca pi tal e
do in te ri or, pa ra tra tar so bre a ne ces-
si da de de a ins ti tui ção for ta le cer o
diá lo go com ges to res mu ni ci pais, vi- 
san do am pli ar a co ber tu ra va ci nal do
es ta do, co mo uma das me di das de en- 
fren ta men to à Co vid-19, em mo men- 
to no qual os nú me ros da do en ça e da
ta xa de ocu pa ção de lei tos, so bre tu do
em São Luís, vol tam a mos trar um
imi nen te co lap so.

 “Nos sos de fen so res sem pre são
mui to par ti ci pa ti vos no co ti di a no da
po pu la ção do mu ni cí pio em que es- 
tão in se ri dos. Por tan to, en quan to
agen tes de trans for ma ção so ci al e ga-
ran ti do res de di rei tos, não po de ri am
fi car à mar gem des ta atu a ção tão im- 
por tan te pa ra o com ba te a pan de- 
mia”, des ta cou Al ber to Bas tos.

De fen so ria, MP MA e o TCE emi ti-
ram re co men da ção ao Go ver no do
Es ta do, pa ra que se jam ado ta das
ações ur gen tes e mais res tri ti vas de
en fren ta men to à pan de mia de Co vid-
19. 

Além dis so, em São Luís, as ins ti tui- 
ções par cei ras fi ze ram ins pe ções em
uni da des de saú de pa ra ve ri fi car a dis-
po ni bi li da de de lei tos pa ra pes so as
in fec ta das, o que de ter mi nou  a aber- 
tu ra de no vos lei tos pe lo Mu ni cí pio.

MAIS VACINA

Vacinação em massa com imunizante da Janssen
O Mi nis té rio da Saú de pre pa ra um

“mu ti rão” pa ra va ci na ção nas ca pi tais
do país com as 3 mi lhões de do ses de
va ci na an te ci pa das pe la far ma cêu ti ca
Jans sen. 

A es tra té gia es tá sen do de se nha da
pa ra evi tar a per da de imu ni zan tes
de vi do ao pra zo cur to de va li da de das
do ses, que ven cem no dia 27 de ju nho.
Ini ci al men te, a ex pec ta ti va é que a va- 
ci na che gue ao Bra sil na pró xi ma se- 
ma na, mas a re mes sa de pen de de
uma au to ri za ção do FDA, agên cia re- 
gu la tó ria ame ri ca na.

O Mi nis té rio pre ten de dis tri buir e
apli car as do ses nas ca pi tais em um
pe río do de cin co di as. A ope ra ção es tá
sen do de se nha da pe la pas ta, que
apos ta na ca pa ci da de de va ci na ção
diá ria do Sis te ma Úni co de Saú de
(SUS), ap to a imu ni zar até 2,4 mi lhões
de pes so as por dia. Em fa la na CPI da
Co vid nes ta ter ça-fei ra, no en tan to, o
mi nis tro da Saú de, Mar ce lo Quei ro ga,
ad mi tiu as do ses po dem não ser vir,
ca so ha ja de mo ra na li be ra ção pe lo
FDA.

Ain da es tá de pen den do do FDA.
En tão, quan do o FDA der o po si ci o na- 
men to aí a va ci na po de vir. Na tu ral- 
men te que, se tar dar o po si ci o na men- 
to do FDA, es sas 3 mi lhões de do ses
po dem não ser mais úteis pra nós, não
é? Por con ta da exi gui da de de pra zo —
afir mou o mi nis tro.

A in for ma ção so bre o cur to pra zo
de va li da de foi con fir ma da pe lo mi- 
nis tro da Saú de du ran te sua fa la na
CPI, na úl ti ma ter ça-fei ra (8).

Di an te do cur to pra zo de va li da de,
o Mi nis té rio con sul tou es ta dos e mu- 
ni cí pi os an tes de acei tar as do ses da
Jans sen e ob te ve si nal ver de pa ra acei- 
tar a en tre ga.

De acor do com o pre si den te do
Con se lho Na ci o nal de Se cre tá ri os de
Saú de (Co nass), Car los Edu ar do Lu la,

é pos sí vel re a li zar a va ci na ção em
tem po há bil, ca so as do ses che guem
na pró xi ma se ma na, o que da ria um
pra zo de até 14 di as até o ven ci men to.
“Pe lo rit mo de va ci na ção dá tem po de
apli car. Eles (o Mi nis té rio da Saú de)
con sul ta ram a gen te so bre is so, so bre
o pra zo. Es ti ma ti va de 10 a 14 di as,
que es ta mos pla ne jan do, aí da tem po
de apli car”, afir mou.

Se gun do ele, o Mi nis té rio já fa lou
so bre a re co men da ção de apli car as
do ses nas ca pi tais dos es ta dos pa ra
agi li zar o uso.

O pre fei to de São Luís, Edu ar do
Brai de, uti li zou as su as re des so ci ais
pa ra co me mo rar a che ga da dos imu- 
ni zan tes da Jans sen. 

Ele es cre veu na sua con ta pes so al
do Twit ter: “Va ci na Jans sen – do se
úni ca – tá che gan do! Pre pa rem o bra- 
ço por que aqui a tem va ci na ção em
mas sa. Po de che gar, que São Luís tá
pron ta!”.

Va ci na Jans sen – do se

úni ca – tá che gan do!

Pre pa rem o bra ço

por que aqui a tem

va ci na ção em mas sa.

Na se ma na pas sa da, a pas ta anun- 
ci ou a an te ci pa ção de 3 mi lhões de
do ses da Jans sen. 

O país tem um to tal de 38 mi lhões
de do ses con tra ta das jun to à far ma-
cêu ti ca, que é um bra ço da Jo nh son &
John son. 

A va ci na já tem re gis tro de uso
emer gen ci al na Agên cia Na ci o nal de
Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa) e é apli-
ca da com ape nas uma do se. 

Des sa for ma, a re mes sa adi an ta da
ao Bra sil se ria su fi ci en te pa ra imu ni- 
zar três mi lhões de pes so as em pou co
tem po.

Pe lo rit mo de va ci na ção,

dá tem po de apli car.

Eles (o Mi nis té rio da

Saú de) con sul ta ram a

gen te so bre is so, so bre o

pra zo. Es ti ma ti va de 10

a 14 di as, que es ta mos

pla ne jan do, aí dá tem po

de apli car.

CIN TRA

Imu ni za ção pa ra
pro fes so res se gue por
tem po in de ter mi na do

Os pro fes so res que ain da não con se gui ram se va ci nar
con tra a Co vid-19 po dem se di ri gir ao Cin tra, no Anil. O
cro no gra ma pa ra es se seg men to per ma ne ce de se gun da
a sex ta-fei ra, das 8h às 16h; e aos sá ba dos, das 8h ao
meio dia. 

A imu ni za ção es ta rá dis po ní vel por tem po in de ter mi- 
na do, en quan to hou ver pro fes so res pa ra va ci nar. O pla- 
no de imu ni za ção é do Go ver no do Es ta do, co or de na do
pe la Se cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES).

O pon to de va ci na ção no Cin tra re ce be pro fes so res
tan to da re de pú bli ca, quan to pri va da e tam bém de uni- 
da des fe de rais, co mu ni tá ri as e cre ches. Com a ma nu- 
ten ção da cam pa nha de va ci na ção con tra a Co vid-19
pa ra o seg men to, o Go ver no do Es ta do pre ten de al can- 
çar to dos os pro fes so res da re gião da Gran de Ilha.

O ob je ti vo é com ba ter a do en ça nes te seg men to e ga- 
ran tir a ma nu ten ção das au las. Re cen te men te, o se cre- 
tá rio de Es ta do da Edu ca ção (Se duc), Fe li pe Ca ma rão,
anun ci ou que o pla ne ja men to es tá em or ga ni za ção pa ra
re tor no das au las hí bri das – pre sen ci al e on li ne – na re de
pú bli ca es ta du al.  

“A imu ni za ção dos tra ba lha do res da Edu ca ção no
Ma ra nhão tem si do des ta que pe lo es for ço con jun to do
Go ver no e dos mu ni cí pi os. Ga ran tir as con di ções pa ra
va ci na ção des se gru po é fun da men tal pa ra o re tor no
das au las. Te mos acom pa nha do de per to a va ci na ção e
vis to es pe ran ça em ca da pro fis si o nal va ci na do”, res sal- 
tou Fe li pe Ca ma rão.

A imu ni za ção dos tra ba lha do res da

Edu ca ção no Ma ra nhão tem si do

des ta que pe lo es for ço con jun to do

Go ver no e dos mu ni cí pi os. Ga ran tir

as con di ções pa ra va ci na ção des se

gru po é fun da men tal pa ra o re tor no

das au las.

No es ta do, a par tir de de li be ra ção na Co mis são In ter- 
ges to res Bi par ti te (CIB), fi cou re sol vi do que, nos mu ni- 
cí pi os com mais de 100 mil ha bi tan tes, a Se cre ta ria de
Es ta do da Saú de (SES) re a li za a va ci na ção dos pro fis si o- 
nais da re de es ta du al e fe de ral; e as se cre ta ri as mu ni ci- 
pais, os pro fis si o nais das es co las da re de pri va da e re de
mu ni ci pal.

A va ci na ção in clui to dos os pro fis si o nais da edu ca ção
em ati vi da de, abran gen do as re des pú bli cas fe de ral, es- 
ta du al, mu ni ci pal e pri va da. A cam pa nha é uma ação
con jun ta das se cre ta ri as de Edu ca ção (Se duc) e da Saú- 
de (SES), em par ce ria com os mu ni cí pi os. Até o mo men- 
to, já fo ram va ci na dos 117. 254 tra ba lha do res da edu ca- 
ção.
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A medida reforça o atendimento à população no SUS em Hospitais Especializados,
Unidades Mistas, Hospitais de Pequeno Porte, Prontos Socorros, UPAs e outros

Va ri a ções

VENTILATÓRIO PULMONAR

Maranhão recebe mais
72 leitos para covid-19

• Açai lân dia
• Al to Ale gre do Ma ra nhão
• Ba ca bal
• Ca xi as
• Co li nas
• Gra jaú
• Im pe ra triz
• Ita pe cu ru-Mi rim
• Mon ção
• Par na ra ma
• Tim bi ras
• Pe drei ras
• Pe ri to ró
• Pi nhei ro
• Por to Fran co

Os lei tos

M
ais 2.191 lei tos de Su por te 
Ven ti la tó rio Pul mo nar 
pa ra aten di men to ex clu- 
si vo aos pa ci en tes con fir- 

ma dos ou com sus pei ta de Co vid-19 
fo ram au to ri za dos pe lo Mi nis té rio da 
Saú de na úl ti ma ter ça-fei ra (8).

A me di da re for ça o aten di men to à 
po pu la ção no Sis te ma Úni co de Saú- 
de (SUS) em Hos pi tais Es pe ci a li za- 
dos, Uni da des Mis tas, Hos pi tais de 
Pe que no Por te, Pron tos So cor ros, 
Uni da des de Pron to Aten di men to, 
Hos pi tais de Cam pa nha e Hos pi tais 
Ge rais.

As au to ri za ções, em ca rá ter ex cep- 
ci o nal e tem po rá rio, são des ti na das a 
22 es ta dos bra si lei ros. O va lor do re- 
pas se é de mais de R$ 31,4 mi lhões, 
cor res pon den te ao mês maio. As por- 
ta ri as que au to ri zam os lei tos es tão 
pu bli ca das no Diá rio Ofi ci al da União 
(DOU).

O es ta do do Ma ra nhão vai re ce ber 
72 lei tos de Su por te Ven ti la tó rio Pul- 
mo nar, no va lor de R$ 1.034.035,00, 
nas ci da des de:

Os lei tos de Su por te Ven ti la tó rio

A au to ri za ção

OS 72 LEITOS PARA COVID SÃO DESTINADOS A 15 CIDADES DO INTERIOR DO MARANHÃO 

Pul mo nar são vol ta dos pa ra pa ci en tes 
de Co vid-19 que não evo luí ram pa ra 
es ta do gra ve, mas que ne ces si tam de 
su por te de oxi gê nio. A au to ri za ção 
ocor re sob de man da dos es ta dos, que 
pos su em au to no mia pa ra dis po ni bi li- 
zar e fi nan ci ar quan tos lei tos fo rem 
ne ces sá ri os.

No en tan to, o Mi nis té rio da Saú de, 
em de cor rên cia do atu al ce ná rio de 
emer gên cia, dis po ni bi li za re cur sos fi- 
nan cei ros e au xí lio téc ni co pa ra o en- 
fren ta men to da do en ça – so men te em 
2021, já fo ram au to ri za dos cer ca de 4 
mil lei tos de Su por te Ven ti la tó rio Pul- 
mo nar com um in ves ti men to fe de ral 
de mais de R$ 71,2 mi lhões.

O pe di do de au to ri za ção pa ra o 
cus teio dos lei tos Co vid-19 é fei to pe- 
las se cre ta ri as es ta du ais e mu ni ci pais 
de saú de, que ga ran tem a es tru tu ra 
ne ces sá ria pa ra o fun ci o na men to 
des sas uni da des.

Os cri té ri os são ob je ti vos, pa ra dar 
ce le ri da de e le ga li da de ao pro ces so, 
ga ran tin do re cur sos ne ces sá ri os o 
mais rá pi do pos sí vel.

En tre os as pec tos ob ser va dos nas 
so li ci ta ções de au to ri za ção es tão a 
cur va epi de mi o ló gi ca do co ro na ví rus 
na re gião, a es tru tu ra pa ra ma nu ten-
ção e fun ci o na men to da uni da de in- 
ten si va e cor po clí ni co pa ra atu a ção.

DIA DOS NAMORADOS

Variação de mais de 455% em presentes

ENTRE AS JOALHERIAS, O ANEL SOLITÁRIO DE OURO 18K APRESENTOU A MAIOR VARIAÇÃO DA PESQUISA, CERCA DE 455,81%

Di vul ga da a pes qui sa re a li za da pe- 
lo Ins ti tu to de Pro te ção e De fe sa do
Ci da dão e Con su mi dor do Ma ra nhão
(Pro con/MA) re ve lou que os pre ços
de pre sen tes pa ra o Dia dos Na mo ra- 
dos po dem va ri ar até 455,81%. Es se
foi o per cen tu al en con tra do pa ra
itens co mo o anel so li tá rio de ou ro.
Além de anéis e ali an ças, tam bém fo- 
ram pes qui sa dos li vros, flo res e pro- 
du tos ele tro e le trô ni cos. “Es se tra ba- 
lho que, re gu lar men te, é re a li za do pe- 
lo Pro con/MA de mons tra que pes qui- 
sar pre ços ain da é o me lhor ca mi nho
pa ra quem quer eco no mi zar com pre- 
sen tes; além dis so, es se tam bém é um
au xí lio pa ra o con su mi dor, uma vez
que, ao apre sen tar os da dos con so li- 
da dos pa ra di fe ren tes itens e de di fe- 
ren tes for ne ce do res, au xi li a mos nas
de ci sões de com pra de quem pen sa
em ad qui rir al gum des ses pro du tos”,
afir mou a pre si den te do Pro con/MA,

Ka ren Bar ros.

O le van ta men to de pre ços foi re a li- 
za do no pe río do do dia 1º ao dia 6 des- 
te mês e in cluiu 14 es ta be le ci men tos
dos seg men tos flo ri cul tu ras, li vra ri as,
jo a lhe ri as e lo jas de pro du tos de tec- 
no lo gia e in for má ti ca.

En tre as jo a lhe ri as, o anel so li tá rio
de ou ro 18k apre sen tou a mai or va ri a- 
ção da pes qui sa (455,81%) e foi en- 
con tra do a R$ 430,00, na Itamaraty do
São Luís Shop ping e, por R$ 2.390,00,
na Vi va ra Ho me Sto re. Na Óti cas Maia,
o mes mo mo de lo sai a R$ 726,00 e, na
Ou za dia, do Rio Anil Shop ping, a R$
839,00. En tre os ele trô ni cos, o car re- 
ga dor por tá til te ve a mai or va ri a ção
de pre ços, sen do ven di do a R$ 59,39,
na Ibyte e, a R$ 159,00, na Na gem, va- 
ri a ção de 167,72%. Na Qua rup In for- 
má ti ca, cus ta R$99,00 e, na Uni ver sal

In for má ti ca, R$ 70,00.
Li vros co mo “Po e sia que trans for- 

ma” (Sex tan te), de Bráu lio Bes sa e
“Pro pó si to: a co ra gem de ser quem
so mos” (Best Sel ler), de Sri Prem Ba-
ba, ti ve ram di fe ren ça de pre ços de
17,70%. Os dois li vros são co mer ci a li- 
za dos por R$ 33,90 na Li vra ria The mis,
do Mo nu men tal Shop ping, e por
39,90, na Li vra ria Lei tu ra, do São Luís
Shop ping.

O le van ta men to in cluiu, ain da, os
pre ços de flo res e o item que te ve a
mai or di fe ren ci a ção foi a Orquí dea
Pha la e nop sis, ven di da por R$ 79,90
na Vi da Gar den Flo ri cul tu ra e, por R$
125,00 na Fru ta flor. Na flo ri cul tu ra
Aro ma das Flo res, o mes mo ti po de
flor sai a R$ 80,00 e, na Di cas Va ri e da-
des, a R$ 120,00.

A pes qui sa com ple ta po de ser con-
fe ri da no si te do Pro con/MA, no en de-
re ço www.pro con.ma.gov.br.

PRAIA GRANDE

Parte de telhado do
terminal desaba

ALÉM DO TELHADO, UM PEDAÇO DE UMA VIGA TAMBÉM CAIU

Por pou co não acon te ceu uma tra gé dia no Ter mi nal
de In te gra ção da Praia Gran de, em São Luís. Na ma nhã
de quar ta-fei ra (9), um pe da ço de uma vi ga de con cre to
de sa bou e, fe liz men te, nin guém fi cou fe ri do.

A vi ga faz par te da es tru tu ra do te lha do, que te ve uma
par te da ni fi ca da que tam bém caiu no chão. Se gun do a
ad mi nis tra ção do ter mi nal, o lo cal do de sa ba men to foi
na pla ta for ma 3, que te ve uma par te iso la da e vai pas sar
por ma nu ten ção de ur gên cia. O con cre to e a te lha já fo- 
ram re ti ra dos do lo cal. No iní cio do ano, mais pre ci sa- 
men te no dia 22 de fe ve rei ro, a Jus ti ça de ter mi nou a li- 
be ra ção to tal do Ter mi nal de In te gra ção da Praia Gran- 
de, pois as pla ta for mas 1 e 2 es ta vam par ci al men te in- 
ter di ta do des de ou tu bro do ano pas sa do, de vi do a pro- 
ble mas es tru tu rais, e ape nas du as pla ta for mas de pas sa- 
gei ros es ta vam fun ci o nan do.

De acor do com a Jus ti ça, a sus pen são da in ter di ção
iria di mi nuir a aglo me ra ção de pes so as no ter mi nal,
prin ci pal men te nos ho rá ri os de pi co, du ran te a pan de- 
mia de Co vid-19.

BARREIRINHAS

Obra do aeroporto
entra em fase final

O AEROPORTO DEVE SER ENTREGUE NOS PRÓXIMOS MESES

O Go ver no do Ma ra nhão, atra vés da Se cre ta ria de Es- 
ta do da In fra es tru tu ra (Sin fra), se gue in ves tin do no fo- 
men to ao tu ris mo na re gião dos Len çóis Ma ra nhen ses.
Pa ra is so, den tre as ini ci a ti vas re a li za das pe la ad mi nis- 
tra ção es ta du al es tá o no vo ae ro por to de Bar rei ri nhas,
cu ja obra en trou em fa se fi nal.

A ini ci a ti va do Go ver no do Es ta do na cons tru ção do
ae ro por to na ci da de é um pas so pa ra am pli ar os in ves ti- 
men tos no co mér cio lo cal, a vi si bi li da de das be le zas na- 
tu rais lo cais e pro por ci o nar mais co mo di da de pa ra
quem vi si ta a re gião.

Atu al men te, equi pes da Sin fra es tão tra ba lhan do nos
ajus tes fi nais pa ra a en tre ga da obra, re a li zan do ser vi ços
de pin tu ra ge ral, le trei ro, ins ta la ção dos ele va do res no
ter mi nal de pas sa gei ros e ser vi ços de aca ba men to. A
obra con ta com in ves ti men to de R$ 9 mi lhões, exe cu ta- 
da com re cur sos fe de rais e do Go ver no do Es ta do.

A es tru tu ra dis põe de es pa ço pa ra em bar que, de sem- 
bar que, ba nhei ros no pri mei ro e se gun do pa vi men to,
in cluin do ins ta la ções pró pri as pa ra pes so as com de fi ci- 
ên cia fí si ca, sa guão, área de ex po si ção, lo jas e um ane xo
pa ra área ad mi nis tra ti va. A ca pa ci da de de pou so e de co- 
la gem pa ra ae ro na ves do mo de lo A319 com ca pa ci da de
mé dia de 120 pas sa gei ros. Já o ter mi nal te rá ca pa ci da de
pa ra aten der 300 pes so as por dia.

De acor do com o cro no gra ma de exe cu ção, o ae ro- 
por to de Bar rei ri nhas se rá en tre gue ain da no pri mei ro
se mes tre des te ano.

São Luís, quinta-feira, 10 de junho de 2021
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Jogador maranhense, que atua no 4 de julho, afirma que torcedores do Tricolor paulista
enviaram mensagens para conta pessoal de sua filha, em uma rede social

Filha de Chico Bala
leva “hate” na internet

O
ma ra nhen se Chi co Ba la, la- 
te ral-es quer do do 4 de Ju- 
lho, de 28 anos, pas sou por 
mo men tos de tris te za, que 

ge rou re vol ta. Ele re ve lou que sua fi- 
lha re ce beu uma en xur ra da men sa- 
gens ne ga ti vas a seu res pei to por par- 
te de tor ce do res do São Pau lo.

No de sem bar que da equi pe no Pi- 
auí, on tem, quar ta-fei ra (9), de pois da 
der ro ta do 4 de Ju lho por 9 a 1 pa ra o 
Tri co lor Pau lis ta, o jo ga dor afir mou 
que não con si de ra que es sas pes so as 
se jam tor ce do res de ver da de da equi- 
pe pau lis ta, e que sua es po sa pre ci sou 
até que apa gar al guns co men tá ri os 
mal do sos.

Por fim, Chi co Ba la re ve lou um de- 
se jo. “Eu não de vo nem cha mar es sas 
pes so as de tor ce do res do São Pau lo. 
Eles fo ram no Ins ta gram da mi nha fi- 
lha di zen do que o pai de la era inú til, 
não pres ta va. Por mais que se ja cri an- 
ça, ela en ten de. E a mãe de la so fre de- 
mais com is so. Só pe ço a Deus que 
per doe es sas pes so as. Pa ra as pes so as 
de ver da de, eu man do bei jo no co ra- 
ção. Pa ra as fal sas, man do um abra ço. 
Is so não vai ti rar meu bri lho”, re ve lou 
Chi co Ba la.

Eles fo ram no Ins ta gram 

da mi nha fi lha di zen do 

que o pai de la era inú til, 

não pres ta va. Por mais 

que se ja cri an ça, ela 

en ten de

Chi co Ba la foi ti tu lar nos dois con-

O que é um ha ter

CHICO BALA FOI TITULAR NAS PARTIDAS CONTRA O SÃO PAULO NA COPA DO BRASIL

fron tos do 4 de Ju lho con tra o São 
Pau lo. Tan to na par ti da de ida, on de o 
clu be pi aui en se foi ven ce dor, quan to 
no jo go de vol ta, quan do o Tri co lor 
con se guiu go le ar por 9 x 1.

Du ran te a se ma na, o ape li do cu ri o- 
so de Chi co Ba la ga nhou re per cus são 
nas re des so ci ais jun to de sua his tó ria. 
Em meio a la men ta ção por con ta das 
men sa gens en vi a das à sua fi lha, o jo- 
ga dor ce le brou a re per cus são po si ti va 
so bre sua his tó ria.

“Eu fi quei mui to fe liz pe los meus 
ami gos, meus pais, que até cho ra ram. 
Foi ex tra or di ná rio. De on de eu saí e 
pa ra on de eu es tou. Mui tas pes so as 
que rem sa ber on de co me cei. É só o 
co me ço. Te nho cer te za que Deus tem 

gran des coi sas pa ra mim”, com ple tou 
o atle ta.

Eli mi na do na com pe ti ção na ci o nal 
após o pla car elás ti co, res ta ago ra ao 4 
de Ju lho vol tar su as aten ções pa ra Sé-
rie D do Cam pe o na to Bra si lei ro. O Co-
lo ra do en tra em cam po no pró xi mo 
sá ba do, quan do en ca ra o Im pe ra triz, 
na Are na Ytacoatiara, pe la 2ª ro da da 
da 4ª Di vi são.

Ha ter é um ter mo usa do na in ter net 
pa ra clas si fi car pes so as que pos tam 
co men tá ri os de ódio ou crí ti ca sem 
mui to cri té rio. Di fe re-se de um trol, 
que tem um com por ta men to di fe ren te.

NO SPORT

Maranhense Márcio
Araújo está sem contrato

O VOLANTE MÁRCIO ARAÚJO JÁ NEGOCIA COM DUAS EQUIPES

O ma ra nhen se Már cio Araú jo en cer rou o con tra to
com o Sport no úl ti mo dia 1º de ju nho, mas se gue trei- 
nan do no CT do Leão. Is so por que o vo lan te con ta com o
bom re la ci o na men to no Ru bro-ne gro pa ra po der man- 
ter a for ma fí si ca en quan to acer ta o vín cu lo com o no vo
clu be pa ra a tem po ra da de 2021. “Ele é bom pro fis si o- 
nal, de re la ci o na men to bom com o clu be. Pe diu pa ra
con ti nu ar em trei na men to en quan to es tá acer tan do
com um clu be da re gião” ex pli ca o ge ren te de fu te bol do
Sport, Nei Pan dol fo.

Nos bas ti do res, os re pre sen tan tes do vo lan te tem du- 
as si tu a ções en ca mi nha das e fal tam ape nas de ta lhes fi- 
nan cei ros pa ra de fi nir o fu tu ro do atle ta nes ta tem po ra- 
da. As con ver sas, in clu si ve, es tão em an da men to des de
o mês pas sa do, uma vez que sa bia-se que o con tra to
com o Sport não se ria re no va do.

En quan to aguar da o des fe cho do ca so, Már cio Araú jo
se gue par ti ci pan do das mo vi men ta ções – prin ci pal- 
men te de con di ci o na men to e pre pa ra ção fí si ca.

Do no de um cur rí cu lo com pas sa gens por clu bes co- 
mo Fla men go, Pal mei ras e Atlé ti co-MG, o vo lan te che- 
gou ao Sport em ou tu bro do ano pas sa do – a pe di do do
en tão téc ni co Jair Ven tu ra. Te ve uma sequên cia de três
par ti das co mo ti tu lar, mas não se fir mou na es ca la ção.

Nes ta tem po ra da, Már cio dis pu tou qua tro jo gos –
sen do três co mo ti tu lar ain da com Jair. Des de a de mis- 
são do trei na dor, no en tan to, no iní cio de abril, o vo lan te
só atu ou por 11 mi nu tos. A úl ti ma par ti da pe lo Sport
acon te ceu no dia 10 de abril, sain do do ban co con tra o
Tre ze, pe la Co pa do Nor des te.

Re sul ta dos
• A.A. Bal sas Fut sal 7 x 0 Vil la No va (QF)
• Sam paio Arai o ses 5 x 2 A.C. Pe ni el ou Tú -
nel F.C (QF)
• A.C. Vi a na 1 x 6 As so ci a ção Atlef (QF)
• Ip pon Cru zei ro Ap cef 3 x 1 A.D. Atle tas do
Fu tu ro (QF)

FUTSAL

Definidas as semifinais do Estadual

IPPON CRUZEIRO APCEF É UMA DAS EQUIPES QUE SEGUEM COM CHANCES DE TÍTULO DO ESTADUAL

As se mi fi nais do 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),
já es tão de fi ni das.

No úl ti mo fim de se ma na, fo ram re a li za- 
dos os qua tro jo gos das quar tas de fi nal do
tor neio es ta du al. To das as par ti das ocor re- 
ram no Gi ná sio da Ap cef, no bair ro do Ca- 
lhau, em São Luís.

Das 16 equi pes que co me ça ram na dis- 
pu ta, ape nas o A.A. Bal sas Fut sal, o Sam- 
paio Arai o ses, o Ip pon Cru zei ro Ap cef e a
As so ci a ção Atlef se guem com chan ces de
con quis tar o tí tu lo.

O pri mei ro ti me a ca rim bar va ga às se- 
mi fi nais foi o A.A. Bal sas Fut sal.

No úl ti mo sá ba do (5), a equi pe bal sen se
não te ve di fi cul da des pa ra des pa char o Vil- 
la No va: vi tó ria tran qui la por 7 a 0. O úl ti mo
ad ver sá rio do Bal sas nas se mi fi nais se rá o
Ip pon Cru zei ro Ap cef que, no do min go (6),
der ro tou o A.D. Atle tas do Fu tu ro por 3 a 1.

Quem tam bém é se mi fi na lis ta des ta edi- 

ção do Cam pe o na to Ma ra nhen se é o Sam- 
paio Arai o ses. A equi pe do in te ri or do Es ta- 
do go le ou o Tú nel F.C. por 5 a 2 e, na pró xi- 
ma fa se, vai en ca rar a As so ci a ção Atlef, que
eli mi nou o A.C. Vi a na por 6 a 1.

As da tas e ho rá ri os das se mi fi nais do Es- 
ta du al Adul to de Fut sal ain da se rão de fi ni-
dos pe la Fe fus ma du ran te a se ma na. Va le
des ta car que o Cam pe o na to Ma ra nhen se
de Fut sal – edi ção 2020 es ta va pre vis to pa ra
ocor rer no se gun do se mes tre do ano pas- 
sa do.

No en tan to, não pô de ser re a li za do na
épo ca de vi do às res tri ções oca si o na das pe- 
la pan de mia do no vo co ro na ví rus (co vid-
19).

Jo ga do res fa zem tes te de Co vid

CBF al te ra ho rá rio

FLAMENGO

Plano  para ter os “selecionáveis”
O Fla men go vol ta a cam po ho je pa ra fa- 

zer sua es treia na Co pa do Bra sil, con tra o
Co ri ti ba, e o clu be mon tou uma lo gís ti ca
pa ra po der con tar com os cin co jo ga do res
con vo ca dos pa ra a se le ção bra si lei ra. Ga- 
bi gol, Ever ton Ri bei ro, Ro dri go Caio, Ger- 
son e Pe dro che gam na ca pi tal pa ra na en- 
se. 

O apro vei ta men to na par ti da se rá fei to
de acor do com a ava li a ção da co mis são
téc ni ca, já que se rá mui to pou co tem po
de re cu pe ra ção. A quan ti da de de mi nu tos
que ca da um atu ar na úl ti ma ter ça se rá
um da do im por tan te pa ra a de ci são. Por
cau sa de do res no jo e lho di rei to, Ro dri go
Caio foi pou pa do do trei no da Se le ção
des ta se gun da e se rá re a va li a do.

Os atle tas que fo rem con vo ca dos pa ra a
Co pa Amé ri ca só vão se apre sen tar na se- 
le ção bra si lei ra na sex ta-fei ra, dia 11.

O ti me tem dois des fal ques con fir ma- 
dos. Ar ras ca e ta, que es tá com Co vid, e Is- 
la. O Chi le en fren tou a Bo lí via na ter ça, e
não se rá pos sí vel que o la te ral se apre sen- 
te em tem po pa ra en ca rar o Co ri ti ba.

A se le ção bra si lei ra prin ci pal, que tem
Ga bi gol, Ever ton e Ro dri go Caio, en fren- 
tou o Pa ra guai, em As sun ção, e a de le ga- 
ção re tor nou ao Bra sil lo go após o jo go.

Tam bém na ter ça, a se le ção olím pi ca dis- 
pu tou amis to so com a Sér via, no es tá dio
Es tá dio Ka ra dor de. Pe dro e Ger son, que
fo ram ti tu la res, che ga ram ao Bra sil, na
ma nhã de ho je e se gui ram pa ra Cu ri ti ba.

O Fla men go, atra vés do su per vi sor Ga- 
bri el Skin ner e do ge ren te de Saú de e Al to
Ren di men to do Fla men go, Mar cio Tan nu- 
re, en trou em con ta to com a co mis são
téc ni ca das se le ções do Bra sil pa ra au xí lio
na re a li za ção dos exa mes de Co vid, que
pre ci sam ser fei tos 72h da par ti da con tra o
Co ri ti ba.

A CBF al te rou o ho rá rio de Co ri ti ba x
Fla men go, na par ti da de ida da ter cei ra fa- 
se da Co pa do Bra sil. O jo go es ta va pre vis- 
to pa ra as 21h30 (ho rá rio de Bra sí lia) e
ago ra se rá às 19 ho ras de ho je, no Es tá dio
Cou to Pe rei ra, em Cu ri ti ba. A al te ra ção
ocor reu a pe di do da pró pria da CBF co mo
um ajus te de ta be la.

A se gun da par ti da – que de fi ne a va ga
pa ra as oi ta vas de fi nal – se rá no dia 16 de
ju nho, quar ta-fei ra, no Ma ra ca nã. O jo go
es tá pre vis to pa ra as 21h30.

São Luís, quinta-feira, 10 de junho de 2021
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No longa, que chega nesta quinta-feira (10/06) às plataformas digitais, times de Brasil e
Argentina disputam uma partida decisiva de futebol

Fá bri ca

Co mo se ins cre ver?

FILME

“O último jogo” é
comédia sobre futebol

O
que acon te ce ria se Bra sil e
Ar gen ti na ti ves sem que se
en fren tar em cam po pe la
úl ti ma vez? No fu te bol pro- 

fis si o nal, ape sar das con fu sões nos
bas ti do res nos úl ti mos di as, é di fí cil
ima gi nar que es sa ri va li da de um dia
se en cer re. Po rém, na tra ma fic tí cia de
“O úl ti mo jo go” é pos sí vel ver co mo
se ria es se ce ná rio a par tir do mi cro- 
cos mo do es por te ama dor.

A co mé dia, que che ga nes ta quin- 
ta-fei ra (10/06) às pla ta for mas di gi- 
tais, se pas sa em du as ci da des fron tei- 
ri ças ima gi ná ri as, on de o em ba te en- 
tre seus ti mes vai mui to além da bo la.

O lon ga é uma adap ta ção do ro- 
man ce “O fan ta sis ta” (2006), do chi le- 
no Her nán Ri ve ra Le te li er. Fas ci na do
pe la his tó ria, o di re tor bra si lei ro Ro- 
ber to Stu dart de ci diu trans por tar a
tra ma, ori gi nal men te am bi en ta da en- 
tre dois vi la re jos no De ser to do Ata ca- 
ma, pa ra o con tex to da ri va li da de se- 
cu lar en tre Bra sil e Ar gen ti na, vi vi da
nos mu ni cí pi os in ven ta dos Gua pa, do
la do de lá, e Be le zu ra, do la do de cá.

“Eu me en can tei por es sa li te ra tu ra.
Não en xer guei co mo um fil me lo go de
ca ra, mas fi cou na mi nha ca be ça, por
ter uma nar ra ti va pe cu li ar, um sur re a- 
lis mo, um hu mor di fe ren te, com per- 
so na gens mui to úni cos”, diz ele. Stu- 
dart con ta que, anos de pois de ter se
en can ta do por es sa his tó ria, re sol veu 
“trans for má-la em um fil me que ex- 
plo ras se a ri va li da de en tre bra si lei ros
e ar gen ti nos no fu te bol”. “O úl ti mo jo- 
go” é o pri mei ro lon ga de fic ção do di- 

re tor.
An tes de le, Stu dart di ri giu dois do- 

cu men tá ri os, “Pra lá do mun do”
(2013) e “Mad dogs” (2015). Ele as si na
o ro tei ro de “O úl ti mo jo go” jun to com
Eci la Pe dro so. A adap ta ção, ele diz, foi
de sa fi a do ra, so bre tu do pe lo gran de
nú me ro de per so na gens do ro man ce
ori gi nal. “Em al guns ca sos, pe ga mos
qua tro ou cin co per so na gens e os
trans for ma mos em um”, con ta.

O pro ta go nis ta, no en tan to, se
man te ve in tac to. “Ex pe di to, o Fan ta- 
sis ta, era o nos so le me. Seu de sen vol- 
vi men to é mui to pa re ci do com o do li- 
vro”, co men ta o di re tor so bre o per so- 
na gem in ter pre ta do por Bru no Be lar- 
mi no. Ele sur ge quan do a ci da de de
Be le zu ra es tá pres tes a se tor nar des- 
po vo a da por cau sa da de sa ti va ção da
fá bri ca de mó veis que em pre ga qua se
to dos os ci da dãos lo cais.

De ori gem des co nhe ci da, o mis te- 
ri o so ho mem se apre sen ta pe la al cu- 
nha de “O Fan ta sis ta da Bo la Bran ca”,
co mo se fos se um ar tis ta cir cen se, cu- 
jos nú me ros apre sen ta dos em pra ça
pú bli ca são tru ques com bo la fei tos
com sua no tá vel ha bi li da de. Ele lo go
se tor na a es pe ran ça be le zu e ren se pa- 
ra aque le que se rá o úl ti mo jo go con- 
tra o ti me de Gua pa, na Ar gen ti na.

A ri va li da de en tre as ci da des é cul- 
ti va da há dé ca das, em mui tos as pec- 
tos, mas es pe ci al men te no fu te bol,
com vá ri as dis pu tas vi o len tas en tre as
equi pes lo cais.

A tra ma do fil me co me ça nu ma se- 
gun da-fei ra e se de sen ro la dia após
dia pe la se ma na que an te ce de es se jo- 
go fi nal. Com seu ti me com ba li do por
le sões e sub ju ga do pe los ri vais ar gen- 
ti nos, o trei na dor Ar lin do (Nor ber to
Pres ta) ten ta rá de tu do pa ra con ven- 
cer Ex pe di to a fi car na ci da de até do- 
min go e re for çar o ti me no em ba te. O
que não se rá ta re fa fá cil, já que o ar tis- 
ta da bo la é pres si o na do a ir em bo ra
por sua es po sa, cha ma da ape nas de “A
Rui va” (Betty Bar co).

Pa ra dis su a di-lo de ir em bo ra, a po-
pu la ção lo cal apos ta em vá ri os ar ti fí- 
ci os, in clu si ve a se du ção. O pro ces so
de con ven cer o cra que fo ras tei ro a jo- 
gar vi ra uma de bo cha da re de de ar- 
ma ções e trai ções. Ne la en tram Lo la
(Ju li a na Schal ch), ca sa da com o go lei-
ro do ti me, mas na da fi el a ele, e Ca li- 
fór nia (Pe dro La min), ca mi sa 10 de
Be le zu ra, que vê seu pres tí gio ame a- 
ça do pe lo no vo jo ga dor, em bo ra te-
nha gran de im por tân cia nes sa ar ti cu-
la ção “ex tra cam po”.

“To do lu gar mui to pe que no, e eu já
vi si tei mui tos pro du zin do do cu men- 
tá ri os pe lo Bra sil, tem um uni ver so
par ti cu lar. As pes so as gi ram em tor no
de uma ou du as coi sas que mo vi men- 
tam a ci da de. A pa que ra, as trai ções,
is so faz par te, por que as op ções de en- 
tre te ni men to são pou cas nu ma ci da- 
de pe que na. Pro cu ra mos tra zer es ses
ele men tos e de mos uma fan ta si a da
pa ra in se rir nes se am bi en te do fil me,
que é um pou co ir re al, fei to com me- 
tá fo ras”, diz Stu dart.

INSTITUTO VALE

Treinamento para Lei de Incentivo à Cultura

SERÃO REALIZADAS AULAS SEMANAIS, DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO, AO VIVO PELO YOUTUBE DO INSTITUTO CULTURAL VALE

O Ins ti tu to Cul tu ral Va le lan ça rá no
pró xi mo dia 15 de ju nho a se gun da
edi ção de seu pro gra ma de for ma ção
on li ne pa ra apoi ar pro du to res cul tu- 
rais na for ma ta ção de pro je tos e ca- 
das tro na Lei Fe de ral de In cen ti vo à
Cul tu ra (LIC), atra vés do Pro gra ma
Na ci o nal de Apoio à Cul tu ra (Pro nac).
Or ga ni za ções tra di ci o nais, as so ci a- 
ções ou pro du to ras de to do o Bra sil
po de rão aces sar o trei na men to, que é
gra tui to e vi sa a es ti mu lar a pro du ção
cul tu ral no país.

Se rão re a li za das au las se ma nais, de
15 de ju nho a 15 de ju lho, ao vi vo pe lo
YouTube do Ins ti tu to Cul tu ral Va le. Ao
fi nal, ha ve rá uma li ve pa ra es cla re ci- 
men to de dú vi das e aque les que se
ins cre ve rem pre vi a men te no si te do
Ins ti tu to Cul tu ral Va le re ce be rão uma
cer ti fi ca ção. As au las se rão gra va das e
dis po ni bi li za das pos te ri or men te no
ca nal do Ins ti tu to no YouTube.

Além dis so, os par ti ci pan tes tam- 
bém te rão a pos si bi li da de de aces sar o
con teú do do trei na men to re a li za do

em 2020, que con sis te em cin co mó- 
du los com vi de o au las gra va das e um
ma nu al, dis po ni bi li za dos em ins ti tu- 
to cul tu ral va le.org As prin ci pais per- 
gun tas e res pos tas so bre a for ma ta ção
e o ca das tro dos pro je tos tam bém se- 
rão dis po ni bi li za das no si te do Ins ti- 
tu to Cul tu ral Va le.

“O Ins ti tu to Cul tu ral Va le bus ca de- 
mo cra ti zar o aces so e fo men tar a ar te,
a cul tu ra, o co nhe ci men to e a di fu são
de di ver sas ex pres sões ar tís ti cas bra- 
si lei ras, ao mes mo tem po em que
con tri bui pa ra o for ta le ci men to da
eco no mia cri a ti va. De sen vol ve mos a
se gun da edi ção do trei na men to em
for ma ta ção de pro je tos e ca das tro na
Lei Fe de ral de In cen ti vo à Cul tu ra le- 
van do em con ta as ne ces si da des e su- 
ges tões de pro du to res cul tu rais de to- 
do o Bra sil. Es pe ra mos que, com es ta
ini ci a ti va, mais pro du to res cul tu rais
pos sam es tru tu rar seus pro je tos, on- 
de quer que es te jam”, afir ma Ch ris ti a- 
na Sal da nha, ge ren te do Ins ti tu to Cul- 
tu ral Va le.

To do o con teú do foi ela bo ra do pa ra
apre sen tar, de ma nei ra di dá ti ca, co- 
mo for ma tar e ca das trar o pro je to,
con si de ran do as in for ma ções so bre a
Lei Fe de ral de In cen ti vo à Cul tu ra e o
sis te ma Sa lic, do Mi nis té rio do Tu ris- 
mo.

O con teú do foi de sen vol vi do por
He nil ton Me ne zes, ex-Se cre tá rio de
Fo men to e In cen ti vo à Cul tu ra e au tor
do li vro “A Lei Rou a net mui to além
dos (f)atos” (Edi to ra Loyola, 2016) e
Su el len Mo rei ra, es pe ci a lis ta em ge-
ren ci a men to de pro je tos e con sul to ra
em ela bo ra ção e cap ta ção de re cur sos
pa ra pro je tos por meio de leis de in-
cen ti vo.

O trei na men to em for ma ta ção de
pro je tos e ca das tro na Lei Fe de ral de
In cen ti vo à Cul tu ra é gra tui ta. Pa ra se
ins cre ver, aces se ins ti tu to cul tu ral va-
le.org, a par tir de 10 de ju nho.

ANIMAÇÃO

“Ron Bugado” ganha
pôster oficial

RON BUGADO DEVE ESTREAR NOS CINEMAS EM OUTUBRO

O fil me de ani ma ção Ron Bu ga do, pri mei ro lan ça- 
men to ci ne ma to grá fi co do es tú dio de ani ma ção Locks- 
mith Ani ma ti on e 20th Century Stu di os, es treia nos ci- 
ne mas bra si lei ros em bre ve. A ani ma ção, que abor da a
ami za de en tre um ga ro to do en si no fun da men tal e seu
robô de fei tu o so, ga nhou pôs ter e trai ler ofi ci ais.

Ron Bu ga do con ta a his tó ria de Barney, um es tu dan te
an tis so ci al do en si no fun da men tal, e Ron, seu no vo dis- 
po si ti vo di gi tal men te co nec ta do, que an da, fa la e é, su- 
pos ta men te, seu “Me lhor Ami go fo ra da Cai xa”. Os di- 
ver ti dos pro ble mas de fun ci o na men to do Ron, co lo ca- 
dos con tra o pa no de fun do da era da mí dia so ci al, lan- 
çam a du pla em uma jor na da re ple ta de ação, na qual
me ni no e robô acei tam a ma ra vi lho sa con fu são de uma
ami za de ver da dei ra.

A ani ma ção con ta com as vo zes de Za ch Ga li fi a na kis
(Uma obra no tem po), Jack Dylan Gra zer (Sha zam!), Oli- 
via Col man (The crown), Ed Helms (The of fi ce) Jus ti ce
Smith (Ju ras sic World: Rei no ame a ça do), Rob Delaney
(De ad po ol 2), Kylie Can trall (Gabby Du ran: Ba bá de ali- 
ens), Ri car do Hur ta do (Os Gold bergs), Mar cus Scrib ner
(Black-ish) e Tho mas Bar bus ca (Chad).

O fil me é di ri gi do pe lo ve te ra no da Pi xar Je an-Phi lip- 
pe Vi ne (story ar tist de Car ros 3 e O bom di nos sau ro) e a
co fun da do ra da Locks mith Sa rah Smith (Ope ra ção pre- 
sen te). A co di re ção fi ca com Oc ta vio Ro dri guez (story
ar tist de Vi va – A vi da é uma fes ta e Os In crí veis 2). O ro- 
tei ro é es cri to por Pe ter Baynham (Ope ra ção pre sen te;
Bo rat – O se gun do me lhor re pór ter do glo ri o so país Ca- 
za quis tão vi a ja à Amé ri ca; Bo rat: Fi ta de ci ne ma se guin- 
te) e Sa rah Smith. Ju lie Lockhart (Shaun, o car nei ro: O
fil me; Pi ra tas pi ra dos), tam bém co fun da do ra da Locks- 
mith, e La ra Breay são pro du to ras, com a pre si den te da
Locks mith, Eli sa beth Mur do ch, Smith e Baynham atu- 
an do na pro du ção exe cu ti va.

TURISMO

Empresa anuncia cruzeiro
temático de Friends

FANA WORLD TRAVEL DEVE OCORRER EM MAIO DE 2022

“Vo cê es tá par tin do pa ra uma aven tu ra com seus me- 
lho res ami gos”. É o que pro me te o no vo cru zei ro te má ti- 
co “Crui se With Fri ends”, ins pi ra do no se ri a do dos anos
1990, Fri ends. Os fãs do pro gra ma po dem se ani mar pa- 
ra mais es sa no vi da de e co me çar a se pla ne jar pa ra em- 
bar car nes sa vi a gem que es tá pre vis ta pa ra 2022.

O cru zei ro Fa na World Tra vel, no na vio Celebrity
Equi nox, pre vê ati vi da des te má ti cas li ga das ao se ri a do e
te rá ca pa ci da de pa ra 500 pas sa gei ros. De acor do com o
si te da agên ci as de vi a gens, pa ra se hos pe dar no na vio,
as ca bi nes va ri am en tre R$ 8,3 mil em uma ca bi ne sim- 
ples a R$ 15,3 mil pa ra a ca bi ne com suí te e va ran da, por
pes soa.

“Mer gu lhe em to das as coi sas de Fri ends, des de ves- 
tir-se co mo seu per so na gem fa vo ri to até tes tar seus co- 
nhe ci men tos em um jo go de per gun tas e res pos tas e
mui to, mui to mais. Seus sen ti dos ga nha rão vi da en- 
quan to vo cê ex pe ri men ta en tre te ni men to per so na li za- 
do e uma abun dân cia de ale gria ao lon go do ca mi nho”,
é o que pro me te a agên cia.

A da ta do cru zei ro é de 15 a 21 de maio de 2022, par- 
tin do de Fort Lau der da le, no es ta do da Fló ri da, nos Es ta- 
dos Uni dos. O iti ne rá rio in clui Key West, Fló ri da, Ge or- 
ge town, Grand Cayman e Co zu mel, no Mé xi co, an tes de
re tor nar ao des ti no ini ci al.

“Pre pa re-se pa ra co mer co mo Joey, brin car co mo
Chan dler, co zi nhar co mo Mo ni ca, fa zer com pras co mo
Ra chel, pra ti car io ga co mo Pho e be e ca var co mo Ross”,
fi na li zou ci tan do os seis pro ta go nis tas do se ri a do, res- 
pec ti va men te in ter pre ta dos por Matt Le Blanc, Matthew
Perry, Courteney Cox, Jen ni fer Anis ton, Li sa Ku drow e
Da vid Schwim mer.

São Luís, quinta-feira, 10 de junho de 2021
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