
 
 
 
A projeção do Banco Mundial para o 
Produto Interno Bruto (PIB) do Bra-
sil em 2021 disparou de 3% para 4,5%, 
causando comemoração no governo 
e perplexidade na população que de-
pende, por exemplo, do au-
xílio emergencial de R$ 
250 mensais.  Basta ver 
que o PIB do primeiro 
semestre deste ano fi-
cou em 1,2%.

Os paradoxos
do pibão   
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No projeto, algumas penalidades estão sujeitas ao partido que sair da federação antes do prazo mínimo de quatro anos.
PÁGINA 3

Sampaio renovado e reforçado enfrenta 
hoje a Ponte Preta pelo Brasileirão

PÁGINA 11

Câmara dos deputados aprova 
urgência para projeto que 

institui federação de partidos 

Luiz Henrique 
Lula da Silva (PT) e 

Marcos Caldas (PTB) 
assumem vagas na 

assembleia legislativa
PAGINA 10

Livro do Gil do 
Vigor entre os 
mais vendidos

O ex-participante do Big 
Brother Brasil (BBB21) Gilber-
to Nogueira, o Gil, acabou de 
lançar o livro "Tem que vigo-
rar" e já conquistou o espaço 
de mais vendido em duas se-
ções da Amazon. PÁGINA 12

Arraial da Vacinação para pessoas a partir de 29 anos

PÁGINA 9

Novos públicos e vacinação em massa contra a Covid-19 na capital já vai alcançar população de 25 anos.  No esta-
cionamento do Pátio Norte Shopping, na estrada de São José de Ribamar, 41 horas de vacinação estão sendo progra-

madas para aguardar o público de Paço do Lumiar e São José de Ribamar, em sistema de drive-trhu.

DIA DOS NAMORADOS

 Presentear a pessoa amada 
nesta data demostra o carinho 

que você sente por ela e gratidão 
por fazer parte de sua vida. Confi-
ra algumas opções para presentes 

de última hora. PÁGINA 10

10 dicas de presente 
de última hora

Villa do Vinho 
Bistrô e O 

Imparcial te 
levam para uma 
noite especial.

Veja como 
participar

PÁGINA 10

FIEMA participa de 
reunião para destravar 
blocos exploratórios da 
Bacia Pará-Maranhão 

em leilões da ANP
A expectativa acerca da exploração 

de óleo e gás no Norte do Brasil, porém 
ainda sem perfurações exploratórias - 
encontrados nas águas profundas da 
Bacia Pará-Maranhão, foi o tema da 
reunião da Federação das Indústrias 
do Estado do Pará em parceria com 
a Federação das Indústrias do Esta-
do do Maranhão (FIEMA). PÁGINA 8
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Racha interno abre caminho para anular convenção do Patriota que tenta abrigar
Bolsonaro e pode acarretar na desfiliação do senador Flávio Bolsonaro

Sem par ti do

Pro du ção na ci o nal

ELEIÇÕES 2022

Decisão pode barrar
Bolsonaro no Patriota

O
Car tó rio do Pri mei ro ofí cio
de No tas do Dis tri to Fe de ral
do Nú cleo Ban dei ran te
emi tiu uma no ta de vo lu ti va

exi gin do que o pre si den te na ci o nal do
Pa tri o ta, Adil son Bar ro so, pres te mai- 
o res es cla re ci men tos so bre o quó rum
qua li fi ca do da con ven ção ocor ri da no
dia 31 de abril pa ra que pos sa re gis trar
o re sul ta do da con ven ção do par ti do.

Den tre as no ve exi gên ci as, o do cu- 
men to pe de, pa ra a ve ri fi ca ção do
quó rum qua li fi ca do pa ra ins ta la ção e
de li be ra ção acer ca da ade qua ção e al- 
te ra ção do es ta tu to na ci o nal do Pa tri- 
o ta, que Adil son apre sen te a re la ção
dis cri mi nan do os no mes dos mem- 
bros que com pa re ce ram de for ma
pre sen ci al, bem co mo aque les que
com pa re ce ram de for ma re mo ta e
que, com di rei to ao vo to, apro va ram a
re for ma es ta tu tá ria. 

E que “es cla re ça a even tu al não sa- 
tis fa ção do quó rum qua li fi ca do pa ra
ins ta la ção e de li be ra ção acer ca da
‘ade qua ção e al te ra ção do es ta tu to
na ci o nal do Pa tri o ta’”, dan do um pra- 
zo de 30 di as pa ra a re ti fi ca ção dos
itens dis pos tos.

Em no ta en vi a da nes ta quin ta-fei ra
(10/06), o vi ce-pre si den te do Pa tri o ta,
Ovas co Re sen de, afir mou que “des de
o pri mei ro mo men to, en ten de mos
que as ma no bras fei tas pe lo atu al pre- 
si den te do Par ti do não aten dia a le gis- 
la ção vi gen te, tor nan do a su pos ta
con ven ção, nu la de ple no di rei to. Da
nos sa par te, con ti nu a re mos a man ter
to tal trans pa rên cia, cum prin do to dos

os prin cí pi os le gais”.

O ocor ri do é mais um obs tá cu lo
pa ra a fi li a ção do pre si den te Jair Bol- 
so na ro ao Pa tri o ta e po de acar re tar na
des fi li a ção do se na dor Flá vio Bol so- 
na ro. O ra cha in ter no no par ti do ocor- 
re en tre du as alas. 

A pri mei ra é che fi a da por Adil son,
que de fen de a ida de Bol so na ro pa ra o
par ti do com o ob je ti vo de tor ná-lo “o
mai or do Bra sil”. 

Do ou tro la do, es tá o vi ce-pre si den- 
te Ovas co Re sen de, que re cla mou da
fal ta de diá lo go na si gla e atos in di vi- 
du ais de Bar ro so so bre a ma nei ra de
co mo o con vi te foi fei to.

Ele foi ao Tri bu nal Su pe ri or Elei to- 
ral (TSE) jun ta men te a ou tros mem- 
bros con tra Adil son, acu san do-o de
ir re gu la ri da des na or ga ni za ção da
con ven ção na ci o nal em que foi anun- 
ci a da a en tra da do fi lho do pre si den te
e de al te rar a com po si ção do co lé gio
elei to ral no sis te ma do TSE pa ra ga- 
ran tir mai o ria na vo ta ção, fa vo re cen- 
do a en tra da dos Bol so na ro, com des- 
ti tui ção de qua tro de le ga dos, dis so lu- 
ção de cin co di re tó ri os es ta du ais sem
con sul ta in ter na; além de ter pro mo- 
vi do a con ven ção sem di vul gá-la con- 
tra ri an do es ta tu to par ti dá rio.

O man da tá rio es tá

des de o fi nal de 2019

sem um par ti do,

quan do dei xou o PSL e

anun ci ou a cri a ção do

Ali an ça pe lo Bra sil. 

Co mo a le gen da fra cas sou em reu- 
nir a tem po as si na tu ras su fi ci en tes
pa ra se re gis trar no Tri bu nal Su pe ri or
Elei to ral (TSE), Bol so na ro man te ve
con ver sas com ou tras si glas, co mo PL,
Re pu bli ca nos, PTB, PRTB, PP e o pró- 
prio PSL, mas en con tra di fi cul da des
nas ne go ci a ções pa ra que acei tem
seus pro pó si tos e con tro le.

Na se ma na pas sa da, o che fe do
Exe cu ti vo si na li zou que es tá mais
pró xi mo de fe char acor do com o Pa- 
tri o ta. No fim de 2017, Bol so na ro che- 
gou a as si nar a fi cha de fi li a ção ao Pa- 
tri o ta, e atu ou na mu dan ça de no me
de Par ti do Eco ló gi co Na ci o nal (PEN)
pa ra Pa tri o ta, mas aca bou es co lhen-
do, de úl ti ma ho ra, o PSL pa ra con cor- 
rer às elei ções de 2018.

O se na dor Flá vio Bol so na ro se fi li- 
ou ao Pa tri o ta no dia 31 do mês pas sa- 
do du ran te reu nião da con ven ção. No
úl ti mo dia 1º, o che fe do Exe cu ti vo se
reu niu com Bar ro so no Pa lá cio do Pla- 
nal to, on de re ce beu con vi te ofi ci al pa-
ra mi grar pa ra a si gla ao la do de Flá- 
vio, pro me ten do dar a res pos ta em até
15 di as, o que de ve ocor rer na pró xi- 
ma se ma na.

VACINA

Anvisa autoriza teste em humanos com a Butanvac

SEGUNDO A ANVISA, O ESTUDO ENVOLVERÁ CERCA DE 6 MIL VOLUNTÁRIOS COM 18 ANOS OU MAIS

A Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia
Sa ni tá ria (An vi sa) au to ri zou, nes ta
quar ta-fei ra (9/6), a re a li za ção da pes- 
qui sa clí ni ca da va ci na Bu tan vac, pro- 
du zi da pe lo Ins ti tu to Bu tan tan. Com
o aval da agên cia, os tes tes em hu ma- 
nos po de rão ter iní cio no Bra sil.

A An vi sa in for mou, no en tan to, que
an tes que co me çar a tes tar o imu ni- 
zan te em vo lun tá ri os, o Bu tan tan de- 
ve apre sen tar in for ma ções com ple- 
men ta res so bre tes tes em an da men to
com a Bu tan vac.

“Es ta se rá a pri mei ra vez que a Bu- 
tan vac se rá apli ca da em hu ma nos e,
por is so, se rão con du zi das as fa ses clí- 
ni cas 1 e 2”, in for mou a agên cia por
meio de no ta. Se gun do a An vi sa, os
tes tes de fa se 1 e 2 da Bu tan vac se rão
fei tos com du as do ses da va ci na com
o in ter va lo de 28 di as en tre a pri mei ra
e a se gun da do se.

Pa ra dar mais ce le ri da de ao es tu do,
as fa ses 1 e 2 fo ram uni fi ca das e trans- 
for ma das em três eta pas: A, B e C.
Nes te mo men to, es tá au to ri za da a

eta pa A, que en vol ve tes tes com 400
vo lun tá ri os, e se rá ava li a do o per fil de
se gu ran ça do imu ni zan te. Com a dis- 
po ni bi li za ção e ava li a ção des ses pri- 
mei ros da dos, fi ca li be ra da a re a li za- 
ção da pró xi ma eta pa.

Ao to do, o es tu do en vol ve rá cer ca
de 6 mil vo lun tá ri os com 18 anos ou
mais e de ve ser re a li za do no Hos pi tal
das Clí ni cas (FMUSP) e no Hos pi tal
das Clí ni cas da Fa cul da de de Me di ci- 
na de Ri bei rão Pre to. Mais de ta lhes do
es tu do, co mo da ta de iní cio, de vem
ser di vul ga dos pe lo ins ti tu to pau lis ta,
que ain da não se pro nun ci ou ofi ci al- 
men te so bre a au to ri za ção.

An te ri or men te, o Bu tan tan já ha via
in for ma do que os es tu dos da Bu tan- 
vac de vem ser con du zi dos em um
pro ces so rá pi do. “Os en sai os clí ni cos
da no va va ci na de ve rão du rar cer ca de
20 se ma nas. Se rão fei tos com vo lun tá- 
ri os adul tos a par tir de 18 anos de ida- 
de. Tan to quem já to mou a va ci na
quan to quem já te ve co vid-19 po de- 
rão ser in cluí dos nos tes tes”, in for- 

mou.

A pro du ção da Bu tan vac ocor re rá
to tal men te no Bra sil e de ve ado tar a
tec no lo gia já dis po ní vel na fá bri ca de
va ci nas do Bu tan tan, uti li za da pa ra o
imu ni zan te con tra a gri pe. “Es sa va ci-
na se rá in te gral men te pro du zi da
aqui, nós não de pen de re mos de ne-
nhum in su mo, da im por ta ção de ne- 
nhum in su mo, é uma tec no lo gia que
já exis te”, res sal tou o di re tor do Bu- 
tan tan Di mas Co vas, no lan ça men to
da Bu tan vac, ain da em mar ço. Des de
o fi nal de abril, o Bu tan tan já pro duz
do ses da Bu tan vac.

A au to ri za ção do es tu do de mo rou
75 di as pa ra ser con ce di da pe la An vi- 
sa, que in for mou ter re a li za do ao lon-
go dos úl ti mos dois me ses “uma in-
ten sa tro ca de in for ma ções” com o
Bu tan tan pa ra as se gu rar que to dos os
as pec tos do es tu do fi cas sem cla ros e
dar ga ran tia de se gu ran ça aos vo lun- 
tá ri os.
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Vo to im pres so tem
mai o ria pa ra
avan çar na Câ ma ra

Ban dei ra do pre si den te Jair Bol so na ro, o vo to im pres- 
so nas elei ções de ve ser apro va do na co mis são que ana- 
li sa o te ma na Câ ma ra com aval não ape nas de go ver nis- 
tas. Le van ta men to do Es ta dão/Bro ad cast com os atu ais
32 de pu ta dos do co le gi a do mos tra que 21 são fa vo rá veis
e ape nas qua tro se opõem. Ou tros se te afir ma ram ain da
es tar in de ci sos. O pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or Elei- 
to ral (TSE), Luís Ro ber to Bar ro so, pas sou nes ta quar ta-
fei ra, 9, qua tro ho ras de ba ten do o as sun to com os par la- 
men ta res, afir mou que a me di da re pre sen ta um “re tro- 
ces so”, mas que, uma vez apro va do, o no vo sis te ma se rá
ado ta do.

Ad ver sá ri os do go ver no ve em na

im pres são do vo to uma

pos si bi li da de de au di to ria pa ra fre ar

o dis cur so de frau de elei to ral

ado ta do por Bol so na ro.

O PT e a Re de são os úni cos par ti dos que se co lo ca ram
con trá ri os à me di da na co mis são. A apro va ção no co le- 
gi a do é o pas so mais im por tan te pa ra a pro pos ta, sem a
qual a dis cus são não che ga ria aos ple ná ri os da Câ ma ra e
do Se na do.

On tem, em even to com lí de res evan gé li cos em Aná- 
po lis (GO), o pre si den te re pe tiu que a dis pu ta de 2018,
quan do se ele geu, foi frau da da; ca so con trá rio, te ria
ven ci do no pri mei ro tur no. “A frau de que exis tiu me jo- 
gou no se gun do tur no. Te nho pro vas ma te ri ais dis so”,
dis se Bol so na ro. Ape sar de ter pro me ti do, ain da em
mar ço de 2020, apre sen tar as pro vas de ir re gu la ri da des,
o pre si den te nun ca mos trou qual quer evi dên cia.

A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tui ção (PEC) em dis- 
cus são na Câ ma ra é da de pu ta da Bia Ki cis (PSL-DF),
uma das ali a das mais pró xi mas ao pre si den te. O tex to
não aca ba com a ur na ele trô ni ca, mas obri ga a im pres- 
são de com pro van tes fí si cos de vo ta ção, que de vem ser
de po si ta dos au to ma ti ca men te em uma cai xa de acrí li co
aco pla da ao equi pa men to. Com is so, o elei tor po de rá
con fe rir se o re ci bo em pa pel coin ci de com o que di gi- 
tou, mas não po de rá le var o com pro van te com ele.

Em au di ên cia on tem na Câ ma ra pa ra tra tar so bre o
te ma, Bar ro so de fen deu o sis te ma atu al de vo ta ção sob
o ar gu men to de que nun ca hou ve qual quer ca so de
frau de com pro va da na ur na ele trô ni ca des de que foi
ado ta da, em 1996.

“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 o au men to re le van te de

ris cos”, afir mou. “O que nós

fi ze mos com o sis te ma ele trô ni co

de vo ta ção foi der ro tar um pas sa do

de frau des que mar ca ram a his tó ria

bra si lei ra no tem po do vo to de

pa pel”, dis se o pre si den te do TSE.

Se gun do Bar ro so, uma vez apro va da, ha ve rá di fi cul- 
da des ope ra ci o nais pa ra co lo car o no vo for ma to em
prá ti ca já na dis pu ta de 2022, mas que a Jus ti ça Elei to ral,
res pon sá vel por or ga ni zar as elei ções nos 5.570 mu ni cí- 
pi os do País, fa rá o pos sí vel pa ra cum prir o que os par la- 
men ta res de ci di rem. “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, que eu tor ço pa ra que não ve- 
nha, mas se vi er va mos ten tar cum prir (em 2022)”, dis se
o mi nis tro, que es ti ma um cus to de R$ 2 bi lhões pa ra
subs ti tuir to dos os atu ais equi pa men tos.

Além de Bol so na ro, des de o mês pas sa do o PDT pas- 
sou a de fen der o vo to im pres so nas elei ções. In vo can do
a me mó ria do ex-go ver na dor Le o nel Bri zo la (1922-
2004), fun da dor da si gla, que cos tu ma va ata car a ur na
ele trô ni ca, o pre si den te da le gen da, Car los Lu pi, ar gu- 
men tou que a pos si bi li da de de “re con ta gem” ini be
even tu ais frau des. “Es sa é uma ban dei ra his tó ri ca do
PDT e que na da tem a ver com o Bol so na ro, que vai ten- 
tar tu mul tu ar o pro ces so elei to ral de qual quer for ma”,
afir mou o de pu ta do Pau lo Ra mos (PDT-RJ).

Ou tro in te gran te da opo si ção, o de pu ta do Jú lio Del- 
ga do (PSB-MG) de fen de um mo de lo em que nem to dos
os vo tos se ri am im pres sos, ape nas uma amos tra en tre
5% a 10% das ur nas de ca da mu ni cí pio. “Is so não iria en- 
ca re cer tan to o sis te ma e se ria ra zoá vel. Quem tem me- 
do de au di ta gem é quem quer fa zer coi sa er ra da”, ar gu- 
men tou o par la men tar.

São Luís, sexta-feira, 11 de junho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Zé Inácio (PT) e Pastor Cavalcante (PTB) pedem licença na Assembleia Legislativa e os
suplentes, Luiz Henrique Lula da Silva (PT) e Marcos Caldas (PTB) assumem vagas

DANÇA DAS CADEIRAS

Suplentes assumem
vagas na Assembleia 
SAMARTONY MARTINS

O
su plen te de de pu ta do es ta- 
du al, Luiz Hen ri que Lu la da 
Sil va (PT) vai as su mir nas 
pró xi mas se ma nas uma va- 

ga na As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra- 
nhão. Ele as su mi rá a va ga do vi ce-lí- 
der do Go ver no do Es ta do na Ca sa Le- 
gis la ti va, o de pu ta do Zé Iná cio, que 
tam bém é do Par ti do dos Tra ba lha do- 
res e que irá se li cen ci ar do car go. O 
anún cio foi fei to pe lo pró prio Zé Iná- 
cio du ran te reu nião na úl ti ma quar ta-
fei ra (9), no Pa lá cio dos Leões. A ar ti- 
cu la ção faz par te do pro ces so de 
apro xi ma ção e for ta le ci men to do PT 
jun to ao Go ver no do Ma ra nhão.

Na tu ral de São Luís, Luiz Hen ri que 
Lu la da Sil va é jor na lis ta e mem bro da 
Di re ção Na ci o nal do PT. Foi se cre tá rio 
ad jun to de Ci da des du ran te a ges tão 
do go ver na dor Jack son La go, pre si- 
den te da As so ci a ção Bra si lei ra de Rá- 
di os Co mu ni tá ri as no Ma ra nhão 
(Abra ço-MA) e ges tor subs ti tu to da 
De le ga cia de De sen vol vi men to Agrá- 
rio do Ma ra nhão du ran te o go ver no 
do pre si den te Luís Iná cio Lu la da Sil- 
va.

Por meio de su as re des so ci ais, o 
de pu ta do fe de ral li cen ci a do e atu al 
Se cre tá rio de Ar ti cu la ção Po lí ti ca do 
Ma ra nhão, Ru bens Jr (PC doB), pa ra- 
be ni zou, Luíz Hen ri que Lu la pe lo seu 
no vo de sa fio po lí ti co ago ra co mo par- 
la men tar da As sem bleia Le gis la ti va. 
“Pa ra be ni zo o lí der do PT Ma ra nhão, 
Luiz Hen ri que Lu la, que as su mi rá o 
man da to de de pu ta do es ta du al du- 
ran te li cen ça do de pu ta do Zé Iná cio.

LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA É JORNALISTA E MEMBRO DA DIREÇÃO NACIONAL DO PT

Ti ve a opor tu ni da de de ser de pu ta do 
es ta du al por dois man da tos e sei o 
quan to é hon ro sa a mis são”, dis se Ru- 
bens Jr. Na úl ti ma se ma na, o se cre tá- 
rio es ta du al de Edu ca ção, Fe li pe Ca- 
ma rão, dei xou o DEM e se fi li ou ao PT. 
Ele é pré-can di da to a de pu ta do fe de- 
ral.

Quem tam bém as su miu uma va ga 
na As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra- 
nhão foi o su plen te de de pu ta do es ta- 
du al Mar cos Cal das (PTB) com li cen- 
ça do de pu ta do Pas tor Ca val can te 
(PTB). Cal das foi em pos sa do du ran te 
a ses são ple ná ria re mo ta re a li za da na 
ma nhã da úl ti ma quar ta-fei ra (9), que 
foi pre si di da pe lo de pu ta do Othe li no 
Ne to (PC doB). Em seu pro nun ci a- 
men to, Mar cos Cal das de cla rou que 
es tá pre pa ra do pa ra con ti nu ar tra ba- 
lhan do pe lo po vo do Ma ra nhão. “É 
uma hon ra in te grar, mais uma vez, o 
ple ná rio da As sem bleia Le gis la ti va, 

que vem fa zen do um im por tan te tra- 
ba lho em prol dos ma ra nhen ses. Nós 
con ti nu a re mos nes sa lu ta em be ne fí-
cio des se po vo que eu tan to amo”.

O par la men tar acres cen tou que es- 
ta rá sem pre pre sen te pa ra tra ba lhar 
em fa vor dos mu ni cí pi os, com ações 
vol ta das prin ci pal men te à po pu la ção 
do Bai xo Par naí ba, re gião on de ele 
nas ceu. “Eu que ro agra de cer, em es- 
pe ci al, à mi nha fa mí lia, a to dos os 
meus ami gos e à clas se po lí ti ca ma ra-
nhen se que sem pre me apoi ou”, as si-
na lou.

O pre si den te da As sem bleia, de pu- 
ta do Othe li no Ne to, de se jou bo as-vin-
das ao par la men tar. “Bem-vin do de 
vol ta a es ta Ca sa, de se jo su ces so no 
de sen vol vi men to do seu tra ba lho. 
Cer ta men te, ser vi rá mui to à po pu la- 
ção, es pe ci al men te da sua re gião do 
Bai xo Par naí ba, on de Vos sa Ex ce lên- 
cia tem for te atu a ção”, dis se.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Aprovada urgência para federação de partidos

PROPOSTA  DA COMISSÃO DE REFORMA POLÍTICA DO SENADO FEDERAL ALTERA A LEI DOS PARTIDOS POLÍTICOS E A LEI DAS ELEIÇÕES 

A Câ ma ra dos De pu ta dos apro vou
nes ta quar ta-fei ra (9) o re gi me de ur- 
gên cia pa ra o Pro je to de Lei 2522/15,
pos si bi li ta que dois ou mais par ti dos
se reú nam em uma fe de ra ção e, após
o re gis tro no Tri bu nal Su pe ri or Elei to- 
ral (TSE), pos sam atu ar co mo se fos se
uma agre mi a ção úni ca, fi can do as se- 
gu ra da a iden ti da de e a au to no mia
dos par ti dos que fa zem par te da fe de- 
ra ção.

Es te Pro je to de Lei po de be ne fi ci ar
par ti dos pe que nos co mo PC- 
doB e PSOL.  A pro pos ta é de au to ria
da  Co mis são de Re for ma Po lí ti ca do
Se na do Fe de ral e al te ra a Lei dos Par ti- 
dos Po lí ti cos e a Lei das Elei ções. A fe- 
de ra ção além de ter que obe de cer a

to das as nor mas que re gem  o fun ci o- 
na men to par la men tar e a fi de li da de
par ti dá ria te rá que cum prir às se guin- 
tes re gras:

VE JA AS RE GRAS:
A fe de ra ção te rá abran gên cia na ci- 

o nal;
A fe de ra ção só po de rá ser cons ti tuí da
até a da ta fi nal do pe río do de re a li za- 
ção das con ven ções par ti dá ri as;
Só po de rão in te grar a fe de ra ção par ti- 
dos com re gis tro de fi ni ti vo no TSE;
Os par ti dos reu ni dos em fe de ra ção
de ve rão per ma ne cer fi li a dos, no mí- 
ni mo, por qua tro anos.
O pe di do de re gis tro de fe de ra ção fei- 
to ao TSE de ve rá con ter có pia da re so- 
lu ção to ma da pe la mai o ria ab so lu ta

dos vo tos dos ór gãos de de li be ra ção
na ci o nal de ca da um dos par ti dos que
fa zem par te da fe de ra ção, có pia do
pro gra ma e do es ta tu to da fe de ra ção
cons ti tuí da; e ata de elei ção do ór gão
de di re ção na ci o nal da fe de ra ção.

Al gu mas pe na li da des es tão su jei tas
ao par ti do que sair da fe de ra ção an tes
do pra zo mí ni mo de qua tro anos co-
mo uti li zar o fun do par ti dá rio, ve da- 
ção de in gres sar em no va fe de ra ção,
de ce le brar co li ga ção nas du as elei- 
ções se guin tes, além dis to, o de ten tor
de car go ele ti vo ma jo ri tá rio que se
des fi li ar, sem jus ta cau sa, do par ti do
que in te gra a fe de ra ção per de rá o
man da to.

1

2

3

De no vo, na Ale ma

Con fe rir efi cá cia

Na CPI da Co vid

“Sel va”

Sem aglo me rar (1)

Sem aglo me rar (2)

Os pa ra do xos do pi bão  
A pro je ção do Ban co Mun di al pa ra o Pro du to In ter no Bru to

(PIB) do Bra sil em 2021 dis pa rou de 3% pa ra 4,5%, cau san do co- 
me mo ra ção no go ver no e per ple xi da de na po pu la ção que de pen- 
de, por exem plo, do au xí lio emer gen ci al de R$ 250 men sais.  Bas ta
ver que o PIB do pri mei ro 1º des te ano fi cou em 1,2%. Sig ni fi ca
que não ha ven do con tra tem po na eco no mia, o in di ca dor, mul ti- 
pli ca do por qua tro tri mes tres, re al men te ba te ria nos 4,6% no fi nal
do ano. A pre vi são é que o con su mo das fa mí li as es tá sen do im- 
pul si o na do pe la no va ro da da do au xí lio emer gen ci al, em bo ra
sen do me nos da me ta de dos R$ 600 pa gos a uma quan tia du as ve- 
zes mai or de po bres, no ano pas sa do.

Com to do es se ce ná rio fa vo rá vel, no en tan to so bram per gun- 
tas sem res pos tas. A prin ci pal de las não po de ria ser ou tra: co mo o
PIB cres ce tão rá pi do, em meio a uma pan de mia re pli ca da em on- 
das su ces si vas, en quan to a ren da da po pu la ção e o de sem pre go
con ti nu am ba ten do re cor des ne ga ti vos? Le van ta men to fei to por
Da ni el Du que, pes qui sa dor do Ins ti tu to Bra si lei ro e Eco no mia da
Fun da ção Ge tú lio Var gas, mos tra que a ren da mé dia do mi ci li ar
per ca pi ta dos bra si lei ros foi de R$ 1.065 no pri mei ro tri mes tre
des te ano, uma que da de 10% em re la ção à mé dia de R$ 1.185 de
igual pe río do de 2020.

Por tan to, tra ta-se de um pa ra do xo a ser des trin cha do pe los
eco no mis tas. Pois o Ban co Mun di al diz que o avan ço dos in ves ti- 
men tos no Bra sil de ve rá ser sus ten ta do por con di ções do més ti cas
e de cré di to in ter na ci o nal be nig no. As pro je ções oti mis tas, que
to dos es pe ra mos que se con fir mem, te rão que atro pe lar ou tras,
co mo a in fla ção mais al ta em 25 anos pa ra maio, os pre ços dos ali- 
men tos dis pa ran do, as sim co mo dos com bus tí veis e ener gia elé- 
tri ca – os vi lões da in fla ção.

Co mo há mui ta gen te pro cu ran do em pre go sem achar, os eco- 
no mis tas di zem que di mi nui as pres sões sa la ri ais. Sig ni fi ca que
há uma dis ten são sa la ri al pa ra quem tem em pre go, o que au men- 
ta a con cen tra ção de ren da no país. Mes mo com o go ver no apon- 
tan do for te cri a ção de va gas for mais des de o iní cio de ano, na ou- 
tra pon ta, o de sem pre go foi re cor de no tri mes tre en cer ra do em
mar ço, com ta xa de 14,7% e um to tal de 14,8 mi lhões no de sem- 
pre go, se gun do o IB GE. A ex pli ca ção pa ra es sa con tra di ção é a dis- 
cre pân cia na re cu pe ra ção en tre os mer ca dos de tra ba lho for mal e
o in for mal, um dos efei tos no ci vos da pan de mia do co ro na ví rus.
Além do mais, não tem ha vi do re a jus te sa la ri al nas em pre sas.

Com o pro to co lar cum pri men to bo as-vin das do pre si den te
Othe li no Ne to, o su plen te de de pu ta do es ta du al, Mar cos Cal das
(PTB) as su miu, on tem, mais uma vez o man da to na As sem bleia
Le gis la ti va do Ma ra nhão, com a li cen ça do ti tu lar Pas tor Ca val- 
can te.

O de pu ta do fe de ral Edi lá zio Jú ni or (PSD) propôs pro je to à Câ- 
ma ra, obri gan do o SUS e os pla nos de saú de a dis po ni bi li za rem
tes tes de an ti cor pos neu tra li zan tes de Co vid-19, so bre tu do pa ra
ido sos. O ob je ti vo é ten ta mos trar que a chi ne sa Co ro na Vac tem
bai xa efi cá cia.

Ao ser con vi da do pe la CPI da Co vid pa ra de por, o se cre tá rio de
Saú de do Ma ra nhão, Car los Lu la, dis se ter mui to a fa lar so bre
ações de en fren ta men to. Ele não irá co mo se cre tá rio de Flá vio Di- 
no, mas co mo pre si den te do Con se lho Na ci o nal de Se cre tá ri os de
Saú de.

 

Úni ca pa la vra de Jair Bol so na ro, em fo to nas re des, com ma lo ca
de ín di os na Amazô nia, iro ni zan do o pre si den te da Ar gen ti na, Al- 
ber to Fer nán dez, pa ra quem os bra si lei ros vi e ram da sel va e os ar- 
gen ti nos che ga ram de bar co da Eu ro pa. Bes tei ra da gran de.  

 
De pois de um mês de des fi li a ção do PDT, o ex-pre fei to

de São Luís, Edi val do Jú ni or não de ci diu por qual par ti- 
do dis pu ta rá as elei ções de 2022, mui to me nos pa ra

qual car go apon ta sua lu ne ta elei to ral. Cau te lo so, Ho- 
lan da cria o fa to, mas dei xa aber ta a fi na li za ção.

 
Ao mes mo tem po em que é cer ca do pe lo man da chu va

do PL Jo si mar do Ma ra nhão zi nho, Edi val do Jr quer
pre ser var sua in de pen dên cia, fu gin do tam bém do

PTB da de pu ta da Mi cal Da mas ce no, le gen da que vi rou
ni nho de bol so na ris tas re cal ci tran tes.

 
En quan to o pre fei to Edu ar do Brai de con vi da os ‘no vi- 

nhos’ e ‘no vi nhas’ o ca das tro da va ci na em São Luís, o
go ver na dor Flá vio Di no pro pa ga o no vo “ar rai al da va- 

ci na ção” ho je à noi te, no Pá tio Nor te, com 41 ho ras sem
pa ra, a par tir de 29 anos. As sim a coi sa avan ça.

Co mo a co vid não dá tré gua no Ma ra nhão, cu jo nú me ro óbi tos
sem pre aci ma de 30 por dia des de abril, Flá vio Di no re mar cou o
en con tro com li de ran ças par ti dá ri as, pa ra de ba ter as elei ções de
2022. Se ria 31 de maio, de pois, 25 de ju nho e ago ra, 5 de ju lho.

A reu nião de Di no em pa lá cio é pa ra ou vir as li de ran ças dos 16
par ti dos que o apoi a ram em 2018, ava li ar ce ná ri os e apon tar ca- 
mi nhos. O go ver na dor quer sa ber qual o ta ma nho de seu gru po
em 2022 e quais os pro je tos de can di da tu ra de ca da qual.

São Luís, sexta-feira, 11 de junho de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
https://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/1995/lei-9096-19-setembro-1995-368874-norma-pl.html
https://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/1997/lei-9504-30-setembro-1997-365408-norma-pl.html
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RE NA TO DI O NI SIO
Po e ta, Com po si tor e Pro du tor Cul tu ral.

IVO AN SEL MO HÖHN JU NI OR
Juiz Fe de ral

Eu deponho

Ma nu se an do um exem plar do li vro, “His- 
tó ria Épi ca do Po vo Ju deu” de au to ria do sul
afri ca no, La wren ce Jof fe. Não que já não ti- 
ves se a di men são da im por tân cia his tó ri ca
de na ções, em pre sas e pes so as, en tre tan to,
fi ca es te con cei to aflo ra do com a ri que za de
de ta lhes atra vés da nar ra ti va so bre aque le
po vo, que vai das do ze tri bos, pas san do pe- 
las su ces si vas des trui ções e cer cos mi li ta res
à Je ru sa lém, vi a jan do por mi lê ni os de diás- 
po ra até a cri a ção e cons tru ção do mo der no
Es ta do de Is ra el, com o apoio da ONU. Não
tem se me lhan ça no uni ver so, po vo que te- 
nha, sob as con di ções ad ver sas mais ter rí- 
veis, por res pei to e ca ri nho, pre ser va do seus
cos tu mes e sua re li gi o si da de co mo os des- 
cen den tes de Abrahão. Es te fa zer, pos si bi li- 
tou, a meu par ti cu la rís si mo juí zo, que es te
po vo, mais que qual quer ou tro, te nha da do a
mais sig ni fi ca ti va con tri bui ção à ra ça hu ma- 
na.

To mo re fe ri do exem plo, pa ra dis cor rer
so bre a pas sa gem dos 95(no ven ta e cin co)
anos de exis tên cia, do jor nal “O IM PAR CI- 
AL”. De pro pri e da de da Em pre sa Pa co ti lha
S.A. de quan to com ele con vi vi, de sua im- 
por tân cia pa ra nos so Es ta do e Ma ra nhen si- 
da de, pos to que nes te pe río do, mui tos fa tos
e acon te ci men tos, sob seu, nem sem pre crí- 
ti co olhar, fo ram de ter mi nan tes pa ra che- 
gar mos ao Ma ra nhão de nos sos di as.

Su as pá gi nas tes te mu nha ram e re gis tra- 
ram, o país rom per, na re vo lu ção de trin ta,
com a po lí ti ca do ca fé com lei te, fa zen do

sur gir um es ta do pré-in dus tri a li za do que
abra ça va uma iné di ta le gis la ção tra ba lhis ta
e so ci al. Ates tou a cri a ção da Com pa nhia Si- 
de rúr gi ca Na ci o nal, e lo go após, a Pe tro bras
e o iní cio de nos so de sen vol vi men to nes ta
área. Fez lo as à par ti ci pa ção de nos sa for ça
ex pe di ci o ná ria, na se gun da guer ra mun di al
e jun tou pra ça aos de mo cra tas na re de mo- 
cra ti za ção de 1946, que ges tou o plu ri par ti- 
da ris mo, com in clu si ve, a le ga li za ção do Par- 
ti do Co mu nis ta. Cho rou em 51, quan do o ra- 
di ca lis mo e as in com pre en sões, di vi di ram
nos sa gen te no epi só dio co nhe ci do co mo a
gre ve de 51.

É fa to, que não se ca lou, quan do a ne gra
noi te da his tó ria do país, es tu pran do o es ta- 
do de di rei to e des res pei tan do as ga ran ti as
in di vi du ais impôs, por for ça das ar mas, a di- 
ta du ra mi li tar. Mes mo sob as ame a ças das
bo tas do ile gí ti mo po der, con ti nu ou dan do
gua ri da a lu ta dos tra ba lha do res ru rais e de- 
nun ci an do as atro ci da des co me ti das con tra
Ma no el da Con cei ção e o as sas si na to de Ruy
Fra zão.

 
Es tes re la tos, co me çam a in te ra gir co mi- 

go a par tir de 1975, quan do na con di ção de
co bra dor de li vros, es te foi meu pri mei ro
em pre go, e o exer cia na Dis tri bui do ra Sa ber,
de pro pri e da de do meu ami go Íta lo Aze ve- 
do, quan do era ins ta do a com pa re cer ao ve- 
lho ca sa rão da rua Afon so Pe na, pa ra a co- 
bran ça de fun ci o ná ri os da Rá dio Ri ba mar e
do jor nal, am bos ti nham o mes mo en de re ço.
Es ta mi nha ati vi da de me apro xi mou de Jo sé
Ri ba mar Ro cha, que tem pos de pois, foi meu
com pe ten te as ses sor de im pren sa na Co li- 

seu, a quem sou de ve dor eter no do ca ri nho.
Sem pes ta ne jar, sou fe liz em afir mar que seu
ca ri nho e in que bran tá vel ca rá ter, ve lho Go-
jo ba, foi fi a dor de mui to da ima gem que cul- 
ti vei des te pe rió di co.

O bá si co do cur so de his tó ria e mi nha fre- 
né ti ca par ti ci pa ção no mo vi men to es tu dan- 
til, me apro xi mou a par tir de 79, quan do o
mes mo ain da era re pór ter fo to grá fi co, des ta
icó ni ca fi gu ra do jor na lis mo ma ra nhen se,
cha ma do Rai mun do Bor ges, sua tem pe ran-
ça e equi lí brio fo ram, de ou tra for ma, im por- 
tan tes pa ra se di men tar meu ca ri nho pe lo O
Im par ci al.

Acom pa nhei, as ve zes co mo ator, ou tras
co mo es pec ta dor, por ve zes cho ran do e ou- 
tras em co me mo ra ção, to da sa ga do ma tu ti- 
no na de fe sa da re de mo cra ti za ção e do es ta- 
do de di rei to. Fi ze mos a lu ta da Anis tia Am- 
pla Ge ral e Ir res tri ta que trou xe de vol ta Nei- 
va Mo rei ra, par ti ci pa mos da lu ta pe los di rei-
tos hu ma nos e cho ra mos na der ro ta da
emen da Dan te de Oli vei ra, que não apro va-
da no con gres so, se ria mar co fun dan te da re- 
de mo cra ti za ção, com tan tos de mi nha ge ra- 
ção à fren te.

Ago ra quan do ve jo o li mi ar des ta épo ca,
quan do as sis to as no vas tec no lo gi as, ve loz- 
men te so la pan do o le al pú bli co dos jor nais
im pres sos, não sei se cho ro pe lo ve lho ou me
ale gro com o no vo, não dei xo en tre tan to, de
con fes sar meu amor à His tó ria e le ga do des- 
te ma tu ti no, ao fa zê-lo uti li zo os ver sos do
imor tal po e ti nha” que não se ja imor tal pos to
que é cha ma, mas que se ja in fi ni to en quan to
du re” com to das as vê ni as e ben çãos da me- 
mó ria.

Rua Grande

Acho que há mais de dez anos não an da va
na Rua Gran de, ou quin ze. A re for ma fi cou
pron ta an tes da pan de mia, mas ho je em dia
eu ra ra men te vou ao cen tro. Faz tem po que a
mi nha vi da atra ves sou a pon te. O cen tro é
ago ra um lu gar pa ra pas sei os nos tál gi cos,
ida ao te a tro, vez ou ou tra re sol ver al gu ma
coi sa no car tó rio que se re cu sa a mu dar. Pa ro
o car ro no Lar go do Car mo, tam bém re for- 
ma do, ajus to a más ca ra, pro me to ao fla ne li- 
nha um tro ca do na vol ta. O ca lor nes tes di as
es tá de mais.

Es tá mais bo ni ta. En ter ra ram os fi os elé- 
tri cos, pa ra le le pí pe dos no vos, ban cos de
ma dei ra. Não ha via ban cos na mi nha épo ca. 
Per ce bo que a ci da de con ti nua no cen tro, a
Rua Gran de con ti nua cheia, pes so as de lá
pra cá, su bin do e des cen do, fa zen do com- 
pras nas lo jas e nas ban cas dos ca melôs.

Ne la e nas trans ver sais, rou pas, CDs,
brin que dos im por ta dos, cha péus, som bri- 
nhas, fru tas… E pro du tos no vos: más ca ras,
de pa no, li sas, flo ri das, com es cu do de ti mes,
pa ra cri an ças, com a Hel lo Kit ou o Ho mem
Ara nha. E um es pan ta-mos qui to chi nês nu- 
ma cai xa com pri da e es trei ta. Fi co cu ri o so,
mas não pa ro.

Na pri mei ra qua dra, num dos no vos ban- 
cos de ma dei ra, um ra paz mal tra pi lho, ca be- 
lo su jo e des pen te a do. Com uma sa co la no
om bro, cheia de coi sas e ba gu lhos, ele fa la
al to, so zi nho, re cla ma, bri ga com al guém in- 
vi sí vel. Ho je sei que so fre de al gum dis túr bio
men tal. Mas as cri an ças ti nham me do. Me
afas to, mas o me do é do ví rus, ele es tá sem
más ca ra. Aliás, más ca ra não é o no me ade- 
qua do. O ade re ço que qua se to do mun do
usa de via ter o no me de “por ta-quei xo”.

Umas pou cas co brem as bo cas, mas os na ri- 
zes res pi ram e sol tam go tí cu las à von ta de.

Na que le pré dio fi ca va o con sul tó rio do
meu den tis ta. Nun ca ti ve me do de den tis ta.
Ti nha rai va da es pe ra e das cri ses de tos se
de le. Fu ma va de mais, me dei xa va de bo ca
aber ta pa ra ir ba fo rar na me sa. E den tro da
mes ma sa la! O ab sur do an tes era nor mal.
Mor reu de en fi se ma, quan do eu já ti nha tro- 
ca do de den tis ta.

En gra ça do, nun ca pres tei aten ção nas ca- 
sas da Rua Gran de. Têm uns ca sa rões bo ni- 
tos, umas sa ca das com pro te ção de fer ro, al- 
guns ter ra ços e es ca das na en tra da, ou tros
até com azu le ja ria por tu gue sa. A fa cha da do
Ci ne Éden ain da guar da o no me, mas há
tem po é a Ma ri sa. Lem bro do úl ti mo fil me,
dos Tra pa lhões, po rém sem Di di; o quar te to
ha via bri ga do.

Nas ma nhãs de sá ba do, a Rua Gran de era
o pas seio com mi nha mãe e ir mãos. Des cer a
rua api nha da de gen te, a mão aper ta da com
me do de me per der. A ca da es qui na, ela en- 
con tra va uma ami ga, uma co nhe ci da ou um
pa ren te. E da na va-se a con ver sar. A gen te só
que ria to mar um sor ve te de co co e quem sa- 
be um pre sen te da Brin que do lân dia. Mas
eram ho ras de con ver sas de adul to.

O ca sa rão da an ti ga Mes bla es tá fe cha do;
tam bém o da Lo brás. Alu gam-se. Ape sar da
cri se, a Rua Gran de re sis te, em bo ra pa re ça
ha ver mais vi da – e ven da – en tre os ca melôs
do que den tro das lo jas. Qual mar que tei ro
in ven tou que gri ta ria e mú si ca ruim atra em
cli en tes? Tal vez o mes mo que ain da in sis te
nos pan fle tos. Fu jo da mai o ria, mas não es- 
ca po do “Cré di to Fá cil – Di nhei ro Ago ra –
Mes mo com No me no SPC”.

Na pró xi ma es qui na, o Cai ça ra pa re ce
bem con ser va do, com sua tra di ci o nal cor
be ge ou sei lá. No pri mei ro ar ra nha-céus da
ci da de, com oi to an da res de apar ta men tos e

ga le ria no tér reo, já mo ra ram fa mí li as de
clas se mé dia-al ta. Ho je não sei, di zem que a
mai o ria é de imi gran tes das lo jas da pa ra le la
Rua da Paz.

Não é da mi nha épo ca, mas an tes do Cai- 
ça ra ha via ali uma igre ja, Nos sa Se nho ra da
Con cei ção dos Mu la tos, de mo li da pa ra a
cons tru ção do edi fí cio nos anos 40. A he re sia
se ria a cau sa dos sui ci das. Ou ape nas era o
lu gar mais al to pra se jo gar? Al guém co nhe ce
quem con fir me es sa len da ur ba na?

Che go à me ta de. A rua pa re ce me nor. Era
mais lar ga, mais com pri da e mais cheia. Cer- 
te za que era. Ti nha me do da que la mul ti dão
quan do saia da es co la no fim da tar de e des- 
cia, da Rua do Pas seio, pas san do pe la Pra ça
da Ale gria (o no me que ten ta exor ci zar o lo- 
cal on de se en for ca vam es cra vos), até o cur- 
so de in glês, na Rua do Sol.

Ho je so men te o ca lor me in co mo da. Não
ve jo nin guém ven den do o “sor ve te de ame- 
ba” e ten to es pan tar o aba fa do com as lem- 
bran ças. Ali na trans ver sal, eu com pra va os
bo tões do fu te bol na Ca sa Wa quim; aque le
quar tei rão to do é das Lo jas Ame ri ca nas; no
Edi fí cio Itacolomy, fi quei pre so na por ta do
ele va dor, mi nha mãe ner vo sa, es tá va mos in- 
do no con sul tó rio do Dr. Or lan do, pe di a tra.

Já no fi nal – ou no co me ço – a re par ti ção
on da mi nha mãe tra ba lha va. Só as pa re des!
Leio na pla ca que vai ser um shop ping po pu-
lar. Fi nal men te na es qui na, o Ci ne Pas seio.
Ago ra uma lo ja de rou pas. Dá sau da des das
tar des de sá ba dos, com o Su per man ou o no-
vo Star Wars.

Fa ço o mes mo per cur so de vol ta. No va- 
men te no Lar go do Car mo, ago ra sem o Abri- 
go e o cal do de ca na com pas tel de an tes, o
fla ne li nha foi em bo ra. En con tro um sor ve- 
tei ro, fi nal men te.

» JA NAÍ NA DAL LAN
En ge nhei ra flo res tal, mem bro do ti me de es pe ci a lis tas da
ONU pa ra Mu dan ças Cli má ti cas (RIT) e CEO da Car bo next

Sal var a Amazô nia
ao al can ce de to dos

To dos os anos a Or ga ni za ção das Na ções Uni das (ONU) ele ge
um pro ble ma am bi en tal com o qual o pla ne ta pre ci sa li dar pa ra
ser o te ma do Mês do Meio Am bi en te. É uma for ma de cha mar a
aten ção pa ra ques tões es sen ci ais que nem sem pre re ce bem a
aten ção de vi da. Em 2021, é a res tau ra ção de ecos sis te mas.

Pa ra um país co mo o Bra sil, que tem 60% da mai or flo res ta tro- 
pi cal do mun do, es se é um as sun to que não de ve ria sair nun ca da
pau ta. Mas sa be mos que, na prá ti ca, ape sar das ques tões am bi en- 
tais es ta rem ga nhan do ca da vez mais vi si bi li da de e re le vân cia, es- 
pe ci al men te com os pi la res ESG, ain da es tá mui to lon ge do ide al e
do ne ces sá rio. A co me çar pe lo pou co co nhe ci men to que te mos
so bre a Amazô nia e, prin ci pal men te, a res pei to do que ca da um
po de fa zer pa ra pre ser vá-la. Va le lem brar que em tor no de 50%
das emis sões de Ga ses de Efei to Es tu fa no Bra sil são pro ve ni en tes
do des ma ta men to da Amazô nia.

Sim, a pre ser va ção da Amazô nia es tá ao al can ce de to dos nós,
es pe ci al men te das em pre sas. Não dá mais pa ra es pe rar que po lí- 
ti cos fa çam o que de ve ri am fa zer. Te mos, cla ro, que vo tar com
cons ci ên cia e co brar que fa çam o que é pre ci so, mas pas sou da
ho ra de en vol ver o mer ca do nes se pro pó si to de for ma prá ti ca e in- 
ten si va. Só as sim con se gui re mos dar o sal to ne ces sá rio pa ra in ter- 
rom per o pro ces so de des trui ção da flo res ta. Ela é mui to mais que
um con jun to es plên di do de ár vo res mi le na res. É a mai or bi o di- 
ver si da de do glo bo ter res tre, com cer ca de 60 mil es pé ci es de
plan tas e ani mais — um ecos sis te ma riquís si mo que es tá cla man- 
do por so cor ro.

E é pos sí vel que pes so as fí si cas e ju rí di cas aju dem a re ver ter a
si tu a ção dra má ti ca de des trui ção que te mos acom pa nha do nos
úl ti mos anos. O ca mi nho é in ves tir em pro je tos de REDD (Re du- 
ção de Emis sões Pro ve ni en tes de Des ma ta men to e De gra da ção
Flo res tal — com o ob je ti vo de pre ser var áre as imen sas na Amazô- 
nia Le gal que so frem gran des pres sões de des ma ta men to) pa ra
que avan cem além dos 2 mi lhões de hec ta res atu ais pa ra a me ta
ne ces sá ria de 50 mi lhões em to da a Flo res ta Amazô ni ca até 2030.

Pa ra is so, bas ta que ca da com pa nhia e to dos os ci da dãos que
pu de rem adi ci o nar mais uma con ta de con su mo a seu rol de bo le- 
tos men sais de ci dam com pen sar su as emis sões de CO², por meio
de pro je tos de ge ra ção de cré di to de car bo no na Amazô nia. Sim, é
sim ples des se jei to, mas de pen de da von ta de e com pro me ti men- 
to de ca da um. Afi nal, o mer ca do de cré di to de car bo no no Bra sil
ain da é vo lun tá rio.

Is so quer di zer que o go ver no não es ta be le ce um te to de emis- 
são de CO², não ta xa as in dús tri as que ul tra pas sa rem a co ta, nem
con tro la quan to ca da com pa nhia de ve ria com pen sar. Tam pou co
re gu la es se mer ca do, a fim de ga ran tir que te nha con di ções de se
de sen vol ver e ge rar ri que zas pa ra o país, co mo já fi ze ram Chi le,
Colôm bia e Ca na dá pa ra ci tar ape nas três exem plos.

Por tan to, te mos que nos mo bi li zar pa ra ca da um fa zer a sua
par te, mas, tam bém, pa ra exi gir que o go ver no fe de ral fa ça a de le,
que é pro te ger a flo res ta e re gu la men tar o mer ca do de cré di tos de
car bo no pa ra au men tar os pro je tos de RE ED . É pre ci so pre ser var
a na tu re za e in te grar as co mu ni da des lo cais; e, ao mes mo tem po,
pro mo ver o de sen vol vi men to sus ten tá vel da re gião.

A com pen sa ção de emis sões de car bo no com a po lí ti ca de cré- 
di tos é ape nas o iní cio de um ci clo de pro je tos. Com a ma ta em pé,
é pos sí vel ex plo rar, de for ma res pon sá vel, to da a po ten ci a li da de
de su as ri que zas na tu rais e cul tu rais pa ra di ver sos mer ca dos, co- 
mo saú de, cos mé ti ca e ali men ta ção, in te gran do as co mu ni da des
e flo res ta à so ci e da de mo der na. Os pro je tos de REDD são es sen ci- 
ais pa ra con ser var mos a bi o di ver si da de, es ta bi li da de cli má ti ca e
as sim che gar mos a uma eco no mia de bai xo car bo no.

Pro te ger a flo res ta, ape sar de pa re cer al go dis tan te, é mui to
mais ba ra to e efi ci en te que qual quer pro je to de re flo res ta men to
ado ta do por tan tas em pre sas. Com R$ 100 é pos sí vel pre ser var um
hec ta re da Amazô nia por meio de pro je tos de cré di tos de car bo no
vo lun tá ri os. En quan to re cu pe rar um hec ta re de área des ma ta da
cus ta cer ca de R$ 10 mil a R$ 25 mil, de pen den do da téc ni ca uti li- 
za da. O cál cu lo con si de ra ape nas ár vo res e não con ta bi li za to do o
ecos sis te ma que é pre ser va do e que, in fe liz men te, não se re cu pe- 
ra com a ve lo ci da de de um re plan tio.

Há mui tas em pre sas bem in ten ci o na das que co lo cam gran de
vo lu me de re cur sos em pro je tos sus ten tá veis, mas com bai xo re- 
tor no pa ra o meio am bi en te. É pos sí vel au men tar ex po nen ci al- 
men te a ta xa de re tor no e sal var a Amazô nia. Por is so, pro po nho
que use mos a pro vo ca ção da ONU pa ra as su mir a par te que nos
ca be na pre ser va ção de um dos ecos sis te mas mais im por tan tes
do mun do.

São Luís, sexta-feira, 11 de junho de 2021
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A farmacêutica norte-americana Pfizer e sua parceria alemã BioNTech proporcionarão
200 milhões de doses em 2021 e 300 milhões na primeira metade de 2022,

COOPERAÇÃO

EUA vai doar 500
milhões de vacinas

O
pre si den te dos Es ta dos Uni- 
dos (EUA), Joe Bi den, pla ne- 
ja com prar da Pfi zer 500 mi- 
lhões de do ses da va ci na 

con tra o no vo co ro na ví rus e doá-las 
pa ra mais de 90 paí ses. Ao mes mo 
tem po, ele pe de que as de mo cra ci as 
do mun do fa çam sua par te pa ra aju- 
dar a aca bar com a pan de mia, dis se a 
Ca sa Bran ca.

O anún cio da do a ção de 

va ci nas – a mai or já fei ta 

por qual quer país – 

che ga de pois de Bi den 

se en con trar com 

pre si den tes das ou tras 

eco no mi as avan ça das 

do G7 na In gla ter ra.

“O ob je ti vo da do a ção é sal var vi das 
e en cer rar a pan de mia, além de for ne- 
cer o fun da men to de ações adi ci o nais 
a se rem anun ci a das nos pró xi mos di- 
as”, in for mou a Ca sa Bran ca.

A far ma cêu ti ca nor te-ame ri ca na 
Pfi zer e sua par ce ria ale mã Bi oN Te ch 
pro por ci o na rão 200 mi lhões de do ses 
em 2021 e 300 mi lhões na pri mei ra 
me ta de de 2022, que os EUA en tão 
dis tri bui rão a 92 paí ses de ren da bai xa 
e à União Afri ca na.

AS VACINA SERÃO DISPONIBILIZADAS A UM PREÇO SEM MARGEM DE LUCRO

As va ci nas, que se rão pro du zi das 
nas ins ta la ções nor te-ame ri ca nas da 
Pfi zer, se rão dis po ni bi li za das a um 
pre ço sem mar gem de lu cro.

“Nos sa par ce ria com o go ver no dos 
EUA aju da rá a le var cen te nas de mi- 
lhões de do ses de nos sa va ci na aos 
paí ses mais po bres do mun do o mais 
ra pi da men te pos sí vel”, dis se o exe cu- 
ti vo-che fe da Pfi zer, Al bert Bour la.

As no vas do a ções se so mam às cer- 
ca de 80 mi lhões de do ses que 
Washing ton já pro me teu do ar até o 
fim de ju nho e aos US$ 2 bi lhões con- 
tin gen ci a dos pa ra o pro gra ma Co vax, 
li de ra do pe la Or ga ni za ção Mun di al 
da Saú de (OMS), e a Ali an ça Glo bal 
pa ra Va ci nas e Imu ni za ção (Ga vi), 
acres cen tou o go ver no nor te-ame ri- 
ca no..

A Ga vi e a OMS sau da ram a ini ci a ti- 
va, mas gru pos de ati vis mo an ti po- 
bre za pe di ram que se fa ça mais pa ra 

au men tar a pro du ção mun di al de va-
ci nas.

“Cer ta men te es ses 500 mi lhões de 
do ses de va ci na são bem-vin das, já 
que aju da rão mais de 250 mi lhões de 
pes so as, mas is so ain da é uma go ta no 
oce a no com pa ra do à ne ces si da de em 
to do o mun do”, dis se Ni ko Lu si a ni, 
que co man da a uni da de de va ci nas da 
Ox fam Amé ri ca.

“Pre ci sa mos de uma trans for ma- 
ção ru mo à fa bri ca ção de va ci na mais 
dis tri buí da, pa ra que pro du to res qua- 
li fi ca dos de to do o mun do pos sam 
pro du zir bi lhões a mais de do ses de 
bai xo cus to em seus pró pri os ter mos, 
sem res tri ções de pro pri e da de in te- 
lec tu al”, acres cen tou Lu si a ni em co- 
mu ni ca do.

Bi den apoia a dis pen sa de di rei tos 
de pro pri e da de in te lec tu al de al gu- 
mas va ci nas, mas não exis te con sen so 
in ter na ci o nal so bre co mo pro ce der.

VIAGEM ESPACIAL

Missão para Vênus programada para 2030

A SONDA ENVISION FOI  SELECIONADA PELO COMITÊ DO PROGRAMA CIENTÍFICO DA ESA POR SUA TECNOLOGIA “REVOLUCIONÁRIA”

A Agên cia Es pa ci al Eu ro peia (ESA)
se le ci o nou, nes ta quin ta-fei ra (10/6),
a son da En Vi si on pa ra uma mis são a
Vê nus pro gra ma da pa ra 2030, a fim de
en ten der co mo es se pla ne ta se tor nou
um in fer no tó xi co ina bi tá vel. A de ci- 
são vem uma se ma na de pois que a
NA SA anun ci ou du as no vas mis sões
pa ra Vê nus, Da vin ci+ e Ve ri tas, en tre
2028 e 2030. 

A son da En Vi si on, que com pe tia
com ou tro pro je to cha ma do The seus,
foi fi nal men te se le ci o na da pe lo co mi- 
tê do pro gra ma ci en tí fi co da ESA por
sua tec no lo gia “re vo lu ci o ná ria”, ex pli- 
cou a agên cia (22 Es ta dos-mem bros)
em um co mu ni ca do. 

O or bi ta dor em bar ca rá uma sé rie
de ins tru men tos eu ro peus que ofe re- 
ce rão “uma vi são glo bal do pla ne ta,
de seu nú cleo in ter no à al ta at mos fe- 
ra, a fim de de ter mi nar co mo e por

que Vê nus e a Ter ra evo luí ram de for- 
ma tão di fe ren te”. Em bo ra Vê nus te- 
nha apro xi ma da men te o mes mo ta- 
ma nho e com po si ção da Ter ra, so freu
mu dan ças cli má ti cas dra má ti cas,
evo luin do “em uma at mos fe ra tó xi ca
e en vol ta em den sas nu vens ri cas em
áci do sul fú ri co”, ex pli cou a ESA.

A opor tu ni da de de

lan ça men to mais

pró xi ma pa ra En Vi si on é

2031, e ou tras op ções

são pos sí veis em 2032 e

2033.

Após a de co la gem, En Vi si on le va rá
cer ca de 15 me ses pa ra che gar ao seu
des ti no e ou tros 16 me ses pa ra che gar
à sua ór bi ta elíp ti ca fi nal, na qual irá
os ci lar en tre 220 e 540 km do pla ne ta. 

Os es pec trô me tros a bor do irão
mo ni to rar os ga ses na at mos fe ra e
ana li sar a com po si ção da su per fí cie,
“pro cu ran do por quais quer mu dan- 
ças re la ci o na das a si nais de vul ca nis- 
mo ati vo”. 

Um ra dar for ne ci do pe la NA SA en- 
vi a rá ima gens e ma pas da su per fí cie.
Um ins tru men to tam bém per mi ti rá
son dar a es tru tu ra in ter na do pla ne ta
e seu cam po gra vi ta ci o nal. A mis são
an te ri or da ESA, Ve nus Ex press (2005-
2014), cen trou-se prin ci pal men te na
in ves ti ga ção at mos fé ri ca.

VI O LÊN CIA

Mor te de Kath len
pro vo ca gran de
co mo ção no Rio e no país

A mo de lo e de sig ner de in te ri o res Kath len de Oli vei ra
Ro meu, de 24 anos e grá vi da de qua tro me ses, foi mor ta
na úl ti ma ter ça-fei ra du ran te uma tro ca de ti ros en tre
po li ci ais e cri mi no sos, no bair ro do Lins de Vas con ce los,
Zo na Nor te do Rio de Ja nei ro. Se gun do a Po lí cia Mi li tar,
ela foi en con tra da fe ri da lo go de pois do con fron to, ocor- 
ri do na lo ca li da de co nhe ci da co mo Be co do 14, no Com- 
ple xo do Lins. A De le ga cia de Ho mi cí dio da Ca pi tal apu- 
ra de on de par tiu o dis pa ro que ma tou a jo vem, cu jo cor- 
po foi se pul ta do no fi nal da tar de de on tem, no ce mi té- 
rio do Ca tum bi, no Cen tro do Rio.

Ela foi atin gi da en quan to ia vi si tar a

fa mí lia na co mu ni da de on de

nas ceu, cres ceu e da qual saiu há

ape nas um mês exa ta men te por

cau sa da ges ta ção e pe lo me do da

vi o lên cia. Ela vi veu ali com a mãe, a

avó e um tio, mas de ci diu se mu dar

re cen te men te com a mãe e o

com pa nhei ro da mãe.

“Eu ti rei ela de lá (do Lins) por cau sa da vi o lên cia. No- 
ven ta e no ve por cen to da co mu ni da de são pes so as de
bem. A mes ma ope ra ção que tem cons tan te men te lá,
es se ti ro ao al vo na nos sa área, na Zo na Sul não tem”,
dis se o pai de Kath len, Lu ci a no Gon çal ves, da por ta do
Ins ti tu to Mé di co Le gal.

Grá vi da de qua tro me ses, ela ha via pos ta do, três di as
an tes, uma sequên cia de fo tos no Ins ta gram pa ra re gis- 
trar sua fe li ci da de com o be bê que es ta va pa ra che gar. A
fa mí lia tam bém es ta va ani ma da. “Eu brin ca va com mi- 
nha fi lha: o meu ne to vai nas cer com os pais for ma dos,
acres cen tou Lu ci a no.

Kath len es ta va à es pe ra da en tre ga do apar ta men to
que com pra ra, pa ra cons truir a pró pria fa mí lia com o
na mo ra do, Mar ce lo Ra mos — con for me re la tou a ami ga
Ca ro lin ne Car nei ro, 28, com quem di vi dia as ven das de
uma bu ti que da Zo na Sul ca ri o ca.

Pa ra o co or de na dor do Mo vi men to Ne gro Uni fi ca do
do Dis tri to Fe de ral (MNU-DF), Geovanny Sil va, o sis te- 
ma de se gu ran ça pú bli ca, so bre tu do a Po lí cia Mi li tar,
ne ces si ta de re for mu la ção. “Re ce be mos com mui ta dor
a no tí cia da mor te da Kath len. Is so re for ça a ne ces si da de
de trei na men to co ti di a no e acom pa nha men to psi co ló- 
gi co das po lí ci as mi li ta res pa ra que não ame a cem, so- 
bre tu do, as vi das de pes so as ne gras. Es ta mos can sa dos
de es tar sob ris co fí si co e psi co ló gi co”, ana li sou.

O pre fei to do Rio, Edu ar do Pa es, cri ti cou a mor te de
Kath len. “O que a gen te não po de é co me çar a achar que
es sas tra gé di as são na tu rais. Que uma mo ça sai à rua
grá vi da, jo vem, e to ma um ti ro do na da. Não po de mos
per der a ca pa ci da de de in dig na ção di an te de tais fa tos.
Es sas pes so as não são só nú me ros”, dis se.

Pa es co men tou ain da que não quer cul par “fu la no ou
si cra no” sem a de vi da apu ra ção, mas afir mou que é pre- 
ci so pen sar nu ma no va po lí ti ca de se gu ran ça. “Que
pren da mais, con de ne mais, in ves ti gue mais e ma te me- 
nos. Tem gen te que gos ta de mor te; eu não gos to”, afir- 
mou.

Por meio de mo ta, o go ver na dor Cláu dio Cas tro se
ma ni fes tou so men te no co me ço da noi te, de pois que o
cor po de Kath len ha via si do se pul ta do e mais de 24 ho- 
ras após a mor te da jo vem. “O go ver na dor Cláu dio Cas- 
tro la men ta pro fun da men te a mor te da jo vem Kath len
Ro meu, 24 anos, grá vi da de qua tro me ses. As in ves ti ga- 
ções so bre as cir cuns tân ci as que le va ram à mor te de
Kath len es tão a car go da Po lí cia Ci vil”, diz o tex to.

São Luís, sexta-feira, 11 de junho de 2021
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OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de imagem-tomografia para

atender à demanda do Hospital Regional de Barreirinhas, administrado pela EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item.

DATA DA ABERTURA: 05/07/2021, às 08h30, horário de Brasília-DF.

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, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 

maiane.lobao@emserh.ma.gov.br.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 08 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 LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 187/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 76.857/2021 – EMSERH

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1278/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO - CPL, torna público que realizará licitação na modalidade CHAMADA PÚBLICA, Nº 
002/021, cujo objeto trata da Para Inscrição de profissionais formados em comunicação, publicidade 
ou marketing, ou que atuem em uma dessas áreas, para compor a Subcomissão Técnica que 
analisará e julgará as propostas técnicas apresentadas em licitação a ser realizada pela Prefeitura 
Municipal de Santa Inês - MA, na modalidade concorrência, tipo “Melhor Técnica”, objetivando 
contratar agência de propaganda para a prestação de serviços de publicidade, em atendimento a 
Lei 12.232/2010 e subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993.e suas alterações. O período de inscrição 
será do dia 11/06/2021 a 28/06/2021, na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada nas 
dependências da Prefeitura Municipal, situada à Av. Luiz Muniz, 1005 - Centro - Santa Inês/MA. O 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Central de Licitação 
de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente em 
mídia removível (pendrive ou cd), adquirido de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da 
importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) através de DAM (documento de arrecadação municipal), 
pelo portal da transparência do município:  http://santainespm.meu-cloud.com:8078/Transparencia//. 
Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Central de Licitação, no horário 
de expediente ou por e-mail, no endereço eletrônico: licitacoessantaines@gmail.com.

Santa Inês - MA, 09 de junho de 2021.
Carlos Daniel Andrade Lopes - Presidente da Comissão

Aviso de licitação PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2021-SRP. A Prefeitura Municipal de Cachoeira 
Grande/ MA, através da Secretária Municipal de Administração por força do Decreto 005/2021, torna 
público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, 
do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, decreto municipal 009/2021, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Eletrônica, do 
tipo menor preço por item. Objeto: Registro de preços para futura e eventual Contratação de Empresa 
para fornecimento de impressos gráficos para atender as demandas de Diversas Secretarias do Município 
de Cachoeira Grande/MA. A realização da sessão será no dia 24 de junho de 2021- às 08h00 no endereço 
eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital completo está disponível para consulta e 
retirada nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br e www.cachoeiragrande.-
ma.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail cplcgma@hotmail.com, 11/06/2021, 
Acácio Abreu Pinho Filho, Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Aviso de licitação PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021-SRP. A Prefeitura Municipal de Cachoeira 
Grande/ MA, através da Secretária Municipal de Administração por força do Decreto 005/2021, torna 
público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, 
do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, decreto municipal 009/2021, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Eletrônica, do 
tipo menor preço por item. Objeto: Registro de preços para futura e eventual Contratação de Empresa 
para fornecimento de equipamentos e suprimentos de Informática para atender as demandas de 
Diversas Secretarias do Município de Cachoeira Grande/MA. A realização da sessão será no dia 24 de 
junho de 2021- às 15h00 no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital 
completo está disponível para consulta e retirada nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspub-
licas.com.br e www.cachoeiragrande.ma.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail 
cplcgma@hotmail.com, 11/06/2021, Acácio Abreu Pinho Filho, Secretaria Municipal de Administração e 
Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO – MA
AV CONSTANTINO GEORGIANO RABELO, S/N – CENTRO
CNPJ: 06.003.891/0001-16

Aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021-SRP. A Prefeitura Municipal de Presidente 
Juscelino/ MA, através de seu pregoeiro torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, 
sob a égide da Lei nº 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores 
e da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, Decreto Municipal nº: 004/2021, 
Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo menor preço por ITEM. Objeto: Registro de 
preços para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada em serviço de locação de veículos para 
atender as demandas de Diversas Secretarias do Município de Presidente Juscelino/MA. Data da Abertura: 
dia 24 de Junho de 2021, às 08:00 hs, na Sala de reunião da Comissão Central de Licitação, situada na 
Avenida Constantino Georgiano Rabelo, s/n, no Centro de Presidente Juscelino/MA, sendo presidida pelo 
Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta e 
download gratuito no site: www.presidentejuscelino.ma.gov.br/portal/portal-editais-licitacao ou no prédio 
onde funciona a Comissão Central de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, 
exclusivamente, através de documento de arrecadação municipal (DAM). Presidente Juscelino, 11/06/2021, 
Daniel Nina Nunes, Secretário Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO – MA
AV CONSTANTINO GEORGIANO RABELO, S/N – CENTRO
CNPJ: 06.003.891/0001-16

Aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021-SRP. A Prefeitura Municipal de Presidente 
Juscelino/ MA, através de seu pregoeiro torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, 
sob a égide da Lei nº 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores 
e da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, Decreto Municipal nº: 004/2021, 
Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo menor preço por ITEM. Objeto: Registro de 
preços para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada em serviço de locação de Máquinas 
Pesadas para atender a demanda do Município de Presidente Juscelino/MA. Data da Abertura: dia 24 de 
Junho de 2021, às 10:00 hs, na Sala de reunião da Comissão Central de Licitação, situada na Avenida 
Constantino Georgiano Rabelo, s/n, no Centro de Presidente Juscelino/MA, sendo presidida pelo Pregoeiro 
desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta e download 
gratuito no site: www.presidentejuscelino.ma.gov.br/portal/portal-editais-licitacao ou no prédio onde 
funciona a Comissão Central de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, 
exclusivamente, através de documento de arrecadação municipal (DAM). Presidente Juscelino, 11/06/2021, 
Daniel Nina Nunes, Secretário Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO – MA
AV CONSTANTINO GEORGIANO RABELO, S/N – CENTRO
CNPJ: 06.003.891/0001-16

Aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021-SRP. A Prefeitura Municipal de Presidente 
Juscelino/ MA, através de seu pregoeiro torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, 
sob a égide da Lei nº 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores 
e da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, Decreto Municipal nº: 004/2021, 
Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo menor preço por ITEM. Objeto: Registro de 
preços para futura e eventual Aquisição de Material de Construção para atender as demandas de Diversas 
Secretarias do Município de Presidente Juscelino/MA. Data da Abertura: dia 24 de Junho de 2021, às 14:00 
hs, na Sala de reunião da Comissão Central de Licitação, situada na Avenida Constantino Georgiano Rabelo, 
s/n, no Centro de Presidente Juscelino/MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta e download gratuito no site: www.presidente-
juscelino.ma.gov.br/portal/portal-editais-licitacao ou no prédio onde funciona a Comissão Central de 
Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos 
mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de 
documento de arrecadação municipal (DAM). Presidente Juscelino, 11/06/2021, Daniel Nina Nunes, 
Secretário Municipal de Administração.

Câmara Municipal de Monção
CNPJ: 10.366.128/0001-27
Praça da Saudade, s/nº, Centro – Monção/MA
CEP: 65.360-000

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial SRP nº 01/2021/CPL. A Câmara Municipal de Vereadores de Monção, 
por meio do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, instituída pela Portaria nº 002/2021, torna público aos 
interessados que, com base legal: Lei n° 10.520/02, aplicando-se, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993, Lei 
Complementar nº 123/06 e demais normas pertinentes à espécie, Decreto Federal nº 7.892/13 e demais 
legislações aplicáveis, realizará no dia 24 de junho de 2021 às 08h30min, licitação na modalidade Pregão 
Presencial SRP nº 01/2021, do tipo menor preço por item, objetivando registro de preço pelo prazo de 12 (doze) 
meses para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de material de consumo 
para atender as demandas da Câmara Municipal. Local: Praça da Saudade, s/n, Centro, Monção/MA. O Edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da Câmara Municipal, no horário de 08 às 12hs, de 2ª a 
6ª feira, para consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial da Câmara Municipal de Vereadores de 
Monção (https://www.cmmoncao.ma.gov.br/). Conforme medidas de prevenção a contaminação pelo 
COVID-19, e seguindo orientações expressas, conforme Ofício Circular nº 083/2020/Maranhão/CGU, referente ao 
Proc. Adm. nº 00209.100074/2020-61 e Decisão Normativa TCE/MA nº 35, de 13/05/2020, fica vedado a presença, 
na sessão, de representantes das empresas, agentes de compras e membros da Comissão pertencentes ao 
grupo de risco. Monção/MA, 08 de junho de 2021. Luis Alfredo Garcês Anjos - Presidente da Câmara Municipal 
de Vereadores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2021. O município de Nina Rodrigues, através da Prefeitura Municipal de Nina 
Rodrigues, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna pública aos interessados que, com base na Lei n° 
10.520/02, Decreto Municipal n° 03/07 e subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, fará realizar às 09h:00 (nove) horas no dia 25 de junho de 2021, tendo por objeto a Contratação de 
empresa para prestação dos serviços de testes e análises técnicas de amostragem de vigilância da qualidade da 
água para o consumo humano, conforme os itens discriminados no Termo de Referência. A presente licitação será 
realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Rui Fernandes Costa, Centro, Nina 
Rodrigues – MA e será presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estão a 
disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h:00 (oito horas) às 12h:00 (doze 
horas) e poderá ser obtido mediante recolhimento da importância de R$ 100,00 (cem) reais, também estarão 
disponível no meio eletrônico: https://ninarodrigues.ma.gov.br, onde poderá ser consultado ou solicitado 
gratuitamente pelo email licitacaopmnina@hotmail.com. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo 
Telefone (98) 99185-1853 – Nina Rodrigues – MA.

Nina Rodrigues - MA, 10 de Junho de 2021.
Raimundo Nonato Silva Junior

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2021. O município de Nina Rodrigues, através da Prefeitura Municipal de Nina 
Rodrigues, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna pública aos interessados que, com base na Lei n° 
10.520/02, Decreto Municipal n° 03/07 e subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, fará realizar às 11h:00 (onze) horas no dia 25 de junho de 2021, tendo por objeto a Contratação de 
empresa na Prestação de Serviços Técnicos de Projetos de Divulgação de Atos, Obras, Serviços, todo e qualquer 
tipo de publicidade, movimento festivo, artístico, etc. no Município de Nina Rodrigues de interesse desta 
Administração Pública. A presente licitação será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na 
Praça Rui Fernandes Costa, Centro, Nina Rodrigues – MA e será presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. 
O Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h:00 
(oito horas) às 12h:00 (doze horas) e poderá ser obtido mediante recolhimento da importância de R$ 100,00 (cem) 
reais, também estarão disponível no meio eletrônico: https://ninarodrigues.ma.gov.br, onde poderá ser consultado 
ou solicitado gratuitamente pelo email licitacaopmnina@hotmail.com. Esclarecimentos adicionais, no mesmo 
endereço ou pelo Telefone (98) 99185-1853 – Nina Rodrigues – MA.

Nina Rodrigues - MA, 10 de Junho de 2021.
Raimundo Nonato Silva Junior

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2021. O município de Nina Rodrigues, através da Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues, 
por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna pública aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, 
Decreto Municipal n° 03/07 e subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará 
realizar às 14h:00 (catorze) horas no dia 25 de junho de 2021, tendo por objeto a Contratação de empresa para 
fornecimento de solução em Sistema Informatizado Integrado de Gestão Hospitalar, sob a modalidade de Locação 
com o intuito de tornar a gestão mais eficiente, racionalizando assim os recursos e garantindo maior eficiência e 
qualidade na assistência à saúde da população de Nina Rodrigues/MA. A presente licitação será realizada na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Rui Fernandes Costa, Centro, Nina Rodrigues – MA e será 
presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h:00 (oito horas) às 12h:00 (doze horas) e poderá ser obtido mediante 
recolhimento da importância de R$ 100,00 (cem) reais, também estarão disponível no meio eletrônico: https://ninaro-
drigues.ma.gov.br, onde poderá ser consultado ou solicitado gratuitamente pelo email licitacaopmnina@hotmail.-
com. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo Telefone (98) 99185-1853 – Nina Rodrigues – MA.

Nina Rodrigues - MA, 10 de Junho de 2021.
Raimundo Nonato Silva Junior

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REPETIÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2021

PREGÃO PRESENCIAL – nº 29/2021.  O Município de Nina Rodrigues, através da Prefeitura Municipal de Nina 
Rodrigues, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna pública aos interessados que com base na Lei n° 
10.520, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, fará realizar às 16h:00 (dezesseis) horas 
no dia 25 de Junho de 2021, tendo por objeto a Contratação de empresa(s) para fornecimento de serviço de rede 
provimento de rede de internet banda larga (internet) através de link dedicado (banda garantida) com um IP público, 
com instalação e configuração de equipamentos compatíveis com necessidade deste serviço, para prover a necessida-
de das secretarias do município de Nina Rodrigues/MA. A presente licitação será realizada na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Praça Rui Fernandes Costa, Centro, Nina Rodrigues – MA e será presidida pelo 
Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 
2ª a 6ª feira, no horário das 08h:00 (oito horas) às 12h:00 (doze horas) e poderá ser obtido mediante recolhimento da 
importância de R$ 100,00 (cem) reais, também estarão disponível no meio eletrônico: https://ninarodrigues.ma.gov.br, 
onde poderá ser consultado ou solicitado gratuitamente pelo email licitacaopmnina@hotmail.com. Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço ou pelo Telefone (98) 99185-1853 – Nina Rodrigues – MA.

Nina Rodrigues/MA, 10 de Junho de 2021.
Raimundo Nonato Silva Junior

Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.447.833/0001-81

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 019/2021

A Prefeitura Municipal de Pio XII, Estado do Maranhão, Através do Senhor Telson da Cruz Oliveira, 
Secretário Municipal de Administração, instituído pela portaria 004/2021 de 01 de janeiro de 2021, 
torna público que realizará às 09h00min (nove horas) horário local do dia 28 de junho de 2021, na 
Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, 
Pio XII/MA, Licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, que será julgada 
pelo seu Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, instituída pela Portaria nº 111/2021 de 25 de fevereiro 
de 2021, tendo por objeto o Registro de preços para contratação de empresa visando a eventual, 
futura e parcelada aquisição de pneus, câmaras de ar e escapamentos par atender as necessida-
des das diversas Secretarias do Município de Pio XII/MA, conforme Edital e Anexos, na forma da Lei 
Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 008/2021 e nº 009/2021, Decreto 
Federal nº 7.892/2013 e suas alterações, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complemen-
tar n° 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e aplicando-se subsidiariamente no que couberem a 
Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à 
disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min, 
onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente pelo sitio oficial www.pioxii.ma.gov.br. 
Esclarecimentos: adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail pioxiicpl@gmail.com, esclarecemos 
ainda para todos os fins que a presente licitação será realizada em espaço amplo, respeitando todos os 
critérios recomendados pelo Ministério da Saúde quanto ao distanciamento social, aos presentes será 
obrigatório o uso de mascaras, e ainda disponibilizaremos de álcool em gel aos senhores licitantes e a 
todos que acompanharem a devida sessão.

Pio XII - MA, 01 de junho de 2021.
Telson da Cruz Oliveira

Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 004/2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.447.833/0001-81

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 020/2021

A Prefeitura Municipal de Pio XII, Estado do Maranhão, Através do Senhor Telson da Cruz Oliveira, 
Secretário Municipal de Administração, instituído pela portaria 004/2021 de 01 de janeiro de 2021, 
torna público que realizará às 09h00min (nove horas) horário local do dia 29 de junho de 2021, na 
Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, 
Pio XII/MA, Licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, que será julgada 
pelo seu Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, instituída pela Portaria nº 111/2021 de 25 de fevereiro 
de 2021, tendo por objeto o Registro de preços para contratação de empresa visando a eventual, 
futura e parcelado fornecimento de utensílios de cozinha e cadeira plásticas, em atendimento as 
necessidades das secretarias diversas da Prefeitura Municipal de Pio XII/MA, conforme Edital e 
Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 008/2021 
e nº 009/2021, Decreto Federal nº 7.892/2013 e suas alterações, Lei Complementar n° 123/2006 alterada 
pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e aplicando-se subsidiariamente 
no que couberem a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus 
Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 
08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente pelo sitio oficial 
www.pioxii.ma.gov.br. Esclarecimentos: adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail pioxiicpl@g-
mail.com, esclarecemos ainda para todos os fins que a presente licitação será realizada em espaço 
amplo, respeitando todos os critérios recomendados pelo Ministério da Saúde quanto ao distancia-
mento social, aos presentes será obrigatório o uso de mascaras, e ainda disponibilizaremos de álcool 
em gel aos senhores licitantes e a todos que acompanharem a devida sessão.

Pio XII - MA, 01 de junho de 2021.
Telson da Cruz Oliveira

Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 004/2021.

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE PIO XII - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.447.833/0001-81

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021

A Prefeitura Municipal de Pio XII, Estado do Maranhão, Através do Senhor Telson da Cruz Oliveira, 
Secretário Municipal de Administração, instituído pela portaria 004/2021 de 01 de janeiro de 2021, 
torna público que realizará às 09h00min (nove horas) do dia 30 de junho de 2021, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, localizada na Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, Pio XII/MA, Licitação na 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, que será julgada pela Comissão Permanen-
te de Licitação (CPL) que tem por presidente o Sr.º Neemias de Oliveira Ripardo Garreth, instituídos pela 
Portaria nº 112/2021 de 25 de fevereiro de 2021, tendo por objeto a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de reforma e adequação do prédio da prefeitura 
municipal de Pio XII/MA, conforme Edital e seus Anexos, na forma da Lei n° 8.666/93, Decreto Federal 
nº 9.412/2018, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei 
Complementar nº 155/2016 e suas demais legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à 
disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min, 
onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente pelo sitio oficial www.pioxii.ma.gov.br. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail pioxiicpl@gmail.com, esclarecemos 
ainda para todos os fins que a presente licitação será realizada em espaço amplo, respeitando todos os 
critérios recomendados pelo Ministério da Saúde quanto ao distanciamento social, aos presentes será 
obrigatório o uso de mascaras, e ainda disponibilizaremos de álcool em gel aos senhores licitantes e a 
todos que acompanharem a devida sessão.

Pio XII - MA, 01 de junho de 2021.
Telson da Cruz Oliveira

Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA-GERAL  DA COLÔ-
NIA DE PESCADORES Z-179

A Colônia de Pescadores Z-179 de São Raimundo das Mangabei-
ras-MA, representado por seu presidente Geovane Tavares Costa, 
portador do RG 017776152001-5 SSP/MA, inscrito no CPF n. 
001.365.843-30, vem CONVOCAR todos os sócios da Colônia 
para participar da Assembleia Geral a ser  realizada ás 08:00 horas 
do dia 19/06/2021, na  Igreja Matriz, localizada na Praça da 
Matriz, s/n - Centro, São Raimundo das Mangabeiras/MA, CEP 
65.840-000, para deliberarem acerca da seguinte ordem do dia: I) 
ratificação da alteração estatuária; II) ratificação da desfiliação da 
FECOPEMA ; III) ratificação da prestação de contas dos anos de 
2018, 2019 e 2020 e IV) demais deliberações de interesse da 
categoria.

São Raimundo das Mangabeiras, 10 de junho de 2021.
GEOVANE TAVARES COSTA
Presidente da Colônia Z-179

AVISO DE ERRATA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.002/2021 (SRP). O Municí-
pio de Santo Amaro do Maranhão, Poder Executivo, por intermédio da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, comunica aos interes-
sados a seguinte retificação no Aviso de Licitação do Pregão acima identifi-
cado que tem com objeto a seleção de mais vantajosa para fornecimento 
de gêneros alimentícios (tipo formulados) destinados a merenda escolar da 
Rede Municipal de Ensino do Município de Santo Amaro do Maranhão/MA. 
“ONDE SE LÊ: às 10h00min horas do dia 18 de junho de 2021. LEIA-SE: às 
10h00min horas do dia 24 de junho de 2021. Esclarecimento adicional no 
mesmo endereço, ou através do E-mail: cplsantoamaro.ma@gmail.com. ou 
na página portal.santoamaro.ma.gov.br. Município de Santo Amaro do 
Maranhão (MA), 08 de junho de 2021. Ana Celia da Silva Souza Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura Portaria: 105/2021.
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Es tí mu lo e té dio

En con tran do no vos pro ces sos

Tempos de pandemia

Hábitos para o tédio não
matar a criatividade

Q
uan do a es cri to ra Ca ro li ne Top per man se mu- 
dou de Van cou ver, no Ca na dá, pa ra Var só via,
na Polô nia, em 2013, sua cri a ti vi da de flo res- 
ceu. Ca mi nhar pe las ru as de pa ra le le pí pe do

re ple tas de ca fés a en chia de ins pi ra ção.
“Sou aque le ti po de pes soa que en con tra [a cri a ti vi da- 

de] fo ra de mim. Gos to mui to de ir a ga le ri as de ar te, ler
um li vro e ob ser var as pes so as”, diz ela.

Quan do a pan de mia de co vid-19 co me çou, Top per- 
man ha via se mu da do de vol ta pa ra o Ca na dá, pa ra uma
pe que na ci da de nos ar re do res de To ron to.

Com as ati vi da des re du zi das em de cor rên cia do lock- 
down, Top per man ad mi te que pas sou os dois me ses se- 
guin tes cho ran do.

“Eu re al men te sen ti bas tan te es se iso la men to, por que
eu es ta va so zi nha na mai or par te do tem po.”

As sim co mo vá ri as pes so as, ela pas sou a tra ba lhar so- 
men te re mo ta men te e so freu com a fal ta de in te ra ção
pre sen ci al.

Um dos tra ba lhos que ela es ta va ter mi nan do era es- 
cre ver um ar ti go que des cre via um em pre en di men to
imo bi liá rio.

An tes, ela an da ria pe la pro pri e da de e usa ria es tí mu- 
los vi su ais co mo ins pi ra ção — al go que ela não po dia fa- 
zer du ran te o lock down.

Ela tam bém é co fun da do ra de um gru po de es cri to res
e es ta va mi nis tran do ofi ci nas em On tá rio — quan do o
gru po mi grou pa ra o mun do vir tu al, ela sen tiu mui ta di- 
fi cul da de.

“Tra ba lho mui to me lhor quan do pos so re la xar e sair
com as pes so as, ser mais ca su al e tro car idei as”, diz ela.

Pa ra mui tas pes so as co mo Top per man, o iso la men to
e a fal ta de es tí mu lo ma tam a cri a ti vi da de.

Mas pa ra ou tros, a so li dão ali men ta o pen sa men to
cri a ti vo.

Pa ra ca da in di ví duo com blo queio cri a ti vo du ran te o
lock down, há vá ri os que es tão pro du zin do mais do que
nun ca.

Afi nal, o que há no lock down que pa re ce blo que ar cri- 
a ti va men te al gu mas pes so as en quan to per mi te que ou- 
tras pros pe rem?

À me di da que as res tri ções con ti nu am, en ten der on- 
de e co mo po de mos en con trar fon tes de ins pi ra ção po- 
de aju dar quem es tá com di fi cul da de de li dar com o iso- 
la men to a re cu pe rar a cri a ti vi da de.

So mos fas ci na dos pe la cri a ti vi da de. É um cam po bas- 
tan te es tu da do, mas os ci en tis tas ain da es tão pes qui- 
san do os pro ces sos de pen sa men to que ge ram lam pe jos
de ins pi ra ção.

Scott Barry Kauf man, psi có lo go de Los An ge les e co- 
au tor do li vro Wi red To Cre a te: Un ra ve ling the Mysteries
of the Cre a ti ve Mind (“Pro gra ma do pa ra cri ar: des ven- 
dan do os mis té ri os da men te cri a ti va”, em tra du ção li- 
vre), des cre ve a cri a ti vi da de co mo uma com bi na ção de
ca rac te rís ti cas e há bi tos que po dem pa re cer con tra di tó- 
ri os.

Por exem plo, du as ca rac te rís ti cas co muns im por tan- 
tes são a aber tu ra a no vas ex pe ri ên ci as e a ca pa ci da de
de se sen tir con for tá vel com os pró pri os pen sa men tos,
diz ele.

San di Mann, pro fes so ra de psi co lo gia da University of
Cen tral Lan cashi re, no Rei no Uni do, e au to ra do li vro
The Sci en ce of Bo re dom: Why Bo re dom Is Go od (“A ci- 
ên cia do té dio: por que o té dio é bom”, em tra du ção li- 
vre), des ta ca dois fa to res opos tos es pe cí fi cos co mo ne- 

ces sá ri os pa ra a cri a ti vi da de: es tí mu lo e té dio.
Se gun do ela, a res pos ta das pes so as ao té dio mui tas

ve zes de ter mi na se elas são ca pa zes de ex plo rar a cri a ti- 
vi da de em tem pos de so li dão.

Aque les que nor mal men te ti ram sua cri a ti vi da de de
al go no vo po dem ser mais pro pen sos a se vol tar pa ra os
dis po si ti vos ele trô ni cos no iso la men to, por que é uma
for ma de es tí mu lo.

Co mo re sul ta do, po dem sen tir mais di fi cul da de em
dei xar o té dio do mi ná-los, que é o que eles pre ci sam pa- 
ra ser mais cri a ti vos.

“Se vo cê dei xar o té dio se ins ta lar, sua men te vai va- 
gar, vo cê vai con se guir um pou co mais de cri a ti vi da de”,
ex pli ca.

Mann afir ma, no en tan to, que há uma do se ide al pa ra
o té dio, uma vez que em ex ces so po de dre nar sua ener- 
gia.

E o iso la men to po de mui to bem ter le va do o té dio um
pou co além des se li mi te ide al.

É o ca so de Dan nie-Lu Carr, co a ch de li de ran ça, di re- 
to ra de te a tro e can to ra/com po si to ra de Sus sex, no Rei- 
no Uni do.

An tes da pan de mia, Carr po dia ser cri a ti va so zi nha;
ela se ins pi ra va con ver san do com as pes so as em even- 
tos e, em se gui da, re fi na va su as idei as du ran te uma vi a- 
gem lon ga e so li tá ria de trem ou avião.

Mas du ran te o lock down, sem a ex plo são de es tí mu- 
los pa ra in ter rom per lon gos pe río dos de iso la men to,
Carr achou mais di fí cil ser cri a ti va.

“Acho que no iso la men to, é um es pa ço men tal di fe- 
ren te. Quan do vo cê es tá pro cu ran do por is so, vo cê fi ca
aquém”, diz ela.

Ela tam bém sen te fal ta da ins pi ra ção que sur ge ao
tra ba lhar jun to com ou tras pes so as. An tes da pan de mia,
ela es ta va gra van do um ál bum.

“Eu me en con tra va com meu pro du tor, e a gen te se
di ver tia no es tú dio. De re pen te, ti ve mos que tra ba lhar
re mo ta men te, e achei mui to va zio.”

Ela sen te fal ta de al guém pa ra tro car idei as.
“Acho que per de mos aque la al qui mia que po de acon- 

te cer quan do vo cê es tá com al guém em uma sa la”, ava- 
lia.

Aque les que al can çam seu “pon to ide al de té dio”, co- 
mo diz Mann, são mais ca pa zes de ex plo rar a cri a ti vi da- 
de du ran te lon gos pe río dos de iso la men to.

A ame ri ca na Ka tie Ruiz, de 36 anos, ar tis ta e vi a jan te
pro lí fi ca, foi for ça da a fi car em San Di e go (Es ta dos Uni- 
dos), sua ci da de na tal, quan do a pan de mia de co vid-19
co me çou.

An tes da pan de mia, Ruiz es ta va cons tan te men te em
mo vi men to, con ci li an do vá ri as obri ga ções di fe ren tes —
co mo dar au las e ser ba bá — além de seus pro je tos de ar- 
te.

A vi da agi ta da da va a ela mui ta ins pi ra ção, mas mui- 
tas ve zes ela não con se guia en con trar tem po ou ener gia
men tal pa ra trans for mar es sa ins pi ra ção em tra ba lho
cri a ti vo.

“Mui tas ve zes te nho idei as flu tu an do na mi nha ca be- 
ça, mas le va tem po e re fle xão pa ra re al men te dar vi da a
elas”, ex pli ca.

Des de o iní cio da pan de mia, Ruiz te ve um ano ar tis ti- 
ca men te mui to pro du ti vo, cri an do mais de 40 pin tu ras e
es cul tu ras.

“Ho nes ta men te, as obras que es tou cri an do na pan- 
de mia são coi sas em que ve nho pen san do há cin co
anos”, re ve la.

“Acho que ti ve um bur nout an tes da pan de mia in do a
to das as ex po si ções de ar te e even tos, en tão foi uma boa

pau sa.”
Di to is so, ela es tá co me çan do a sen tir fal ta de al guns

as pec tos de sua vi da pré-pan de mia.
“Es tou de fi ni ti va men te pron ta pa ra ver ar te e ami gos,

e ter mi nha vi da so ci al de vol ta.”

Pa ra aque les que es tão com di fi cul da de de aces sar
sua cri a ti vi da de nes tes tem pos es tra nhos, no en tan to,
po de va ler a pe na re ver seu pro ces so cri a ti vo e até mes- 
mo re de fi nir o que se ria um es tí mu lo útil.

Kauf man, que diz tam bém es tar so fren do com a fal ta
de in te ra ção pre sen ci al, sus pei ta que uma das ra zões
pe las quais al guns in di ví du os po dem não ser ca pa zes de
ex plo rar sua cri a ti vi da de é que eles es tão “pre sos aos ve- 
lhos mé to dos de co mo o pro ces so cri a ti vo de ve ser”.

Ele de sa fia as pes so as a ex pan di rem o sig ni fi ca do de
“no vas ex pe ri ên ci as”.

“A aber tu ra à ex pe ri ên cia não pre ci sa mor rer por que
vo cê es tá pre so em ca sa.”

Por exem plo, no vas “ex pe ri ên ci as in ter nas”, co mo es- 
cre ver um diá rio, pra ti car me di ta ção e mind ful ness
(aten ção ple na), são to das aces sí veis. O re gis tro das
emo ções, diz Kauf man, já mos trou aju dar na cri a ti vi da- 
de.

Pa ra aque les cu jos pro ces sos cri a ti vos nor mal men te
en vol vem co la bo ra ção, Kauf man su ge re par ti ci par de
gru pos vir tu ais ou con ver sar com pes so as cu jos in te res- 
ses e idei as são di fe ren tes.

Quan do vo cê tem es sas con ver sas re gu lar men te,
acres cen ta ele, “a cri a ti vi da de es tá fa da da a sur gir em al- 
gum mo men to”.

Kauf man diz acre di tar que há “opor tu ni da des re ais”
pa ra li be rar a cri a ti vi da de se as pes so as es ti ve rem dis- 
pos tas a pen sar de ma nei ra di fe ren te.

O se gre do, se gun do ele, é acei tar que o mé to do an ti go
não é mais viá vel.

Na ver da de, es ta be le cer um no vo pro ces so cri a ti vo
foi exa ta men te o que aju dou Top per man.

“Um dia, de re pen te, me ocor reu que me for mei em
ci ne ma na uni ver si da de por que era uma pes soa vi su al”,
diz ela.

“Lem brei que tam bém sou boa em fo to gra fia e co me- 
cei a ver fo tos no meu ce lu lar.”

Usan do su as fo tos de vi a gem co mo mo ti va ção, ela co- 
me çou a es cre ver re gu lar men te e aca bou se re co nec tan- 
do com um ve lho ami go.

Jun tos, eles de ci di ram trans for mar seus re gis tros em
um li vro, ten do seu ami go co mo edi tor.

Ela tam bém co me çou a ca mi nhar re gu lar men te, e
aca bou co nhe cen do sua ci da de a pé.

E diz que ver es cul tu ras em ge lo, jun to com a ar te lo- 
cal, a aju dou a man ter a men te es ti mu la da e a ge rar no- 
vas idei as.

Pa ra Carr, por sua vez, mar car lon gos en con tros vir tu- 
ais pa ra to mar ca fé com seu pro du tor a aju dou a com ba- 
ter a so li dão e a frus tra ção de cri ar no iso la men to.

Tan to ela quan to Top per man di zem que a coi sa mais
útil foi se li ber tar da pres são pa ra cri ar — al go que es pe- 
ci a lis tas e pro fis si o nais de cri a ção con cor dam ser cru ci- 
al pa ra o pro ces so cri a ti vo.

“Se vo cê abrir mão da me ta fi nal, é mais pro vá vel que
con si ga al gu ma coi sa”, diz Carr.

“O prin ci pal é não se es tres sar em ter que ser cri a ti- 
vo”, acres cen ta Top per man.

“No mi nu to em que co me ço a me for çar, é o mo men- 
to em que meu cé re bro des li ga.”

São Luís, sexta-feira, 11 de junho de 2021
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Novos públicos e vacinação em massa contra a Covid-19 na capital já vai alcançar
população de 25 anos

Ar rai al em Ti mon

COVID-19

Vacinação em ritmo
acelerado na  Ilha
PATRÍCIA CUNHA

P
ú bli co jo vem a par tir de 25 
anos já po de se ca das trar na 
pla ta for ma Va ci na São Luís 
pa ra ob ter a va ci na ção con tra 

a Co vid-19 na ca pi tal. O ca das tra men- 
to é ne ces sá rio pa ra ga ran tir o quan ti- 
ta ti vo de do ses pa ra o pú bli co con vo- 
ca do a com pa re cer aos pon tos de va- 
ci na ção. Pa ra se ca das trar bas ta aces- 
sar https://sa o luis.ma.gov.br/va ci na- 
sa o luis. O anún cio fei to pe lo pre fei to 
de São Luís, Edu ar do Brai de, veio 
acom pa nha do do no vo ca len dá rio de 
va ci na ção pa ra o fi nal de se ma na.

Nes ta sex ta-fei ra (11), se rão va ci na- 
das pes so as com 34 e 33 anos já ca das- 
tra das na pla ta for ma Va ci na São Luís. 
No sá ba do (12), é a vez das pes so as de 
32 e 31 anos; e no do min go (13), o pú- 
bli co de 30 anos.

To dos os 9 pon tos de va ci na ção da

A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 FUNCIONA ATÉ O DOMINGO NA GRANDE ILHA 

Se cre ta ria Mu ni ci pal de Saú de es ta- 
rão fun ci o nan do: Cen tro Mu ni ci pal 
de Va ci na ção UNDB (Re nas cen ça), 
Cen tro Mu ni ci pal de Va ci na ção (Mul- 
ti cen ter Se brae, no Coha fu ma), dri ve-
th ru no Es pa ço Re ser va (ao la do do 
Shop ping da Ilha, 2 es pa ços na Uni- 
ver si da de Es ta du al do Ma ra nhão (dri- 
ve-th ru e Cen tro de Va ci na ção, 2 es pa- 
ços na Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra- 
nhão (dri ve-th ru e Cen tro de Con ven- 
ções), dri ve-th ru Ceu ma Re nas cen ça 
(en tra da pe la Via Ex pres sa), e Cen tro 
de Va ci na ção Se nai BR-135.

Em to dos os di as, pe la ma nhã, a va- 
ci na acon te ce pa ra os nas ci dos de ja- 
nei ro a ju nho e, no pe río do da tar de, 
os nas ci dos de ju lho a de zem bro. É 
ne ces sá rio le var do cu men to ofi ci al 
com fo to e com pro van te de re si dên-
cia.

A pre fei tu ra tam bém anun ci ou a 
va ci na ção pa ra ges tan tes e puér pe ras 
de 30 anos ou mais sem co mor bi da- 
des, no do min go, dia 13, no Cen tro 
Mu ni ci pal de Va ci na ção, no Mul ti cen- 
ter Se brae (Coha fu ma) e no Cen tro de 
Con ven ções da UF MA.

Arraial da Vacinação para pessoas a partir de 29 anos
No ou tro la do da ci da de, no es ta ci- 

o na men to do Pá tio Nor te Shop ping,
na es tra da de São Jo sé de Ri ba mar, 41
ho ras de va ci na ção es tão sen do pro- 
gra ma das pa ra aguar dar o pú bli co de
Pa ço do Lu mi ar e São Jo sé de Ri ba- 
mar, em sis te ma de dri ve-trhu.

É a se gun da edi ção do Ar rai al da
Va ci na ção, do go ver no do es ta do, via
Se cre ta ria de Es ta do da Saú de, com
par ti ci pa ção da Se cre ta ria de Es ta do
da Cul tu ra. As ati vi da des co me çam no
dia 11 (sex ta-fei ra), às 19h, e vão até as
12h do dia 13 (do min go) inin ter rup ta- 
men te. Ha ve rá mú si ca com te má ti ca
ju ni na. Pes so as a par tir de 29 anos po- 
dem se va ci nar.

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.  “No Pá tio Nor- 
te é só che gar e va ci nar. Ain da ou ve as

mú si cas das nos sas fes tas ju ni nas e
ga nha min gau de mi lho. 41 ho ras con- 
se cu ti vas de va ci na ção”, anun ci ou o
go ver na dor Flá vio Di no.

No Pá tio Nor te é só

che gar e va ci nar. Ain da

ou ve as mú si cas das

nos sas fes tas ju ni nas e

ga nha min gau de mi lho.

41 ho ras con se cu ti vas de

va ci na ção.

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.
O se cre tá rio de Es ta do da Saú de,

Car los Lu la, res sal ta que a es tra té gia
vai re sul tar no avan ço da va ci na ção
na re gião. “To do em pe nho do Go ver-
no do Es ta do vi sa ga ran tir a ce le ri da-
de na va ci na ção con tra a Co vid-19 em
to do o Ma ra nhão. A mo bi li za ção exe- 
cu ta da na Gran de Ilha ago ra che ga a
Ti mon, com o ob je ti vo de va ci nar
mais e mais rá pi do. Es ta é uma ação
con jun ta en tre Es ta do e Pre fei tu ra,
que mais uma vez so mam for ças pa ra
pro te ger vi das con tra es te ví rus”, dis- 
se.

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.

To do em pe nho do

Go ver no do Es ta do vi sa

ga ran tir a ce le ri da de na

va ci na ção con tra a

Co vid-19 em to do o

Ma ra nhão. A

mo bi li za ção exe cu ta da

na Gran de Ilha ago ra

che ga a Ti mon, com o

ob je ti vo de va ci nar mais

e mais rá pi do.

PESSOAS DESAPARECIDAS

Perícia realiza abertura
de coleta de DNA

PERÍCIA OFICIAL CONTARÁ COM PONTO DE COLETA ESPECIAL

A Pe rí cia Ofi ci al de Na tu re za Cri mi nal re a li za rá, faz
ho je, sex ta-fei ra (11), às 10h, no au di tó rio da Se cre ta ria
de Se gu ran ça Pú bli ca, uma ce rimô nia que mar ca rá o
iní cio da co le ta de ma te ri al ge né ti co de fa mi li a res de
pes so as de sa pa re ci das. A ação faz par te da Cam pa nha
Na ci o nal de Co le ta de DNA de Fa mi li a res de Pes so as De- 
sa pa re ci das, de sen vol vi da pe lo Mi nis té rio da Jus ti ça e
Se gu ran ça Pú bli ca (MJSP), em par ce ria com os es ta dos.

As co le tas se rão re a li za das de 14 a 18 ju nho e, no Ma- 
ra nhão, se rão re a li za das nos se guin tes pon tos: em São
Luís, no Ins ti tu to de Ge né ti ca Fo ren se (IGF), no Ins ti tu- 
to Mé di co Le gal de São Luís (IML) e no Ins ti tu to de Pe rí- 
cia pa ra a Cri an ça e Ado les cen te (IP CA). Já no in te ri or,
os lo cais de co le tas se rão o Ins ti tu to de Cri mi na lís ti ca de
Im pe ra triz (LAF/ Im pe ra triz) e o Ins ti tu to de Cri mi na lís- 
ti ca de Ti mon (LAF/ Im pe ra triz).

Além dos pon tos já ci ta dos, a Pe rí cia Ofi ci al con ta rá
com um pon to de co le ta es pe ci al lo ca li za do na Pra ça
De o do ro, que con ta rá com uma ten da pa ra re ce ber os
fa mi li a res dos de sa pa re ci dos.

O ma te ri al co le ta do se rá ar ma ze na do no Ban co Na ci- 
o nal de Per fis Ge né ti cos, no qual se rá cru za do com um
por meio de ma te ri al ge né ti co do pró prio fa mi li ar ou
por meio de al gum item de uso pes so al do de sa pa re ci do.
Va le lem brar que o ser vi ço de co le ta dos fa mi li a res con- 
ti nu a rá sen do re a li za do pe la Pe rí cia Ofi ci al mes mo após
o fim da cam pa nha nos lo cais ci ta dos.

A ação é uma par ce ria da Pe rí cia Ofi ci al de Na tu re za
Cri mi nal com a Po lí cia Ci vil, Po lí cia Fe de ral e Mi nis té rio
Pú bli co.

BEM-ESTAR

Creche e espaços
públicos na Liberdade

OS ESPAÇOS SÃO À MARGEM DA AVENIDA JACKSON LAGO

O Go ver no do Ma ra nhão, por meio da Se cre ta ria de
Es ta do das Ci da des e De sen vol vi men to Ur ba no (Se cid),
es tá con cluin do a cons tru ção de um con jun to de equi- 
pa men tos pú bli cos, à mar gem da Ave ni da Jack son La go
(an ti ga IV Cen te ná rio), bair ro da Li ber da de, em São
Luís. A ação in te gra as ações do pla no de ur ba ni za ção
pa ra a área do pro je to PAC Rio Anil.

Den tre as cin co cons tru ções no lo cal, es tão uma cre- 
che, uma qua dra po li es por ti va, pis ta de ska te e uma pra- 
ça, que pro por ci o na rão mais bem-es tar e la zer à po pu- 
la ção da área. A de le ga cia e um ba ta lhão da Po lí cia Mi li- 
tar do Ma ra nhão (PM MA) es tão com obras em fa se con- 
clu são. Re cen te men te, na mes ma re gião, foi en tre gue
uma Es co la Dig na com 12 sa las e qua dra po li es por ti va.

A cre che vai aten der cer ca de 150 cri an ças. O am bi en- 
te pos sui 574 m² com qua tro sa las, re fei tó rio, área de la- 
zer, fral dá rio, so lá rio, lac tá rio, de pó si to, hi gi e ni za ção,
sa la de pro fes so res, ad mi nis tra ção, sa ni tá ri os,
playground, al mo xa ri fa do, co pa, co zi nha, rou pa ria, la- 
van de ria, ves tiá ri os, jar dim, des pen sa, li xei ra co le ti va,
va ran da, cen tral de gás e ser vi ço de car ga e des car ga.
Atu al men te, es tão sen do re a li za dos os ser vi ços de con- 
cre ta gem de pi so, ins ta la ções elé tri cas e hi dráu li cas e
co lo ca ção de re ves ti men to ce râ mi co.

A pra ça con ta com área de ca mi nha da, qui os que,
aca de mia ao ar li vre, pis ta de ska te, ur ba ni za ção com- 
ple ta com aces si bi li da de, playground e es pa ço de re cre- 
a ção com qua dra po li es por ti va.

O es pa ço on de vi vi am mi lha res de fa mí li as em pa la fi- 
tas, ago ra pos sui in fra es tru tu ra e ur ba ni za ção, com a
exe cu ção de obras de re es tru tu ra ção viá ria com pa vi- 
men ta ção fei ta em blo cos de con cre to e im plan ta ção de
dre na gem plu vi al pro fun da e su per fi ci al. As in ter ven- 
ções be ne fi ci a rão mais de 15 mil fa mí li as dos bair ros Li- 
ber da de, Cam boa, Fé em Deus e Ale ma nha.

São Luís, sexta-feira, 11 de junho de 2021
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A investigação faz parte de inquérito para investigar grupos criminosos com
envolvimento em roubos contra instituições financeiras e a transportadoras de cargas

His tó ri co

MARANHÃO

PF desarticula grupo
que “lavava dinheiro”

A
Po lí cia Fe de ral no Ma ra nhão 
de fla grou na ma nhã de on- 
tem, quin ta-fei ra (10), a Ope- 
ra ção He sío do, com o ob je ti- 

vo de de sar ti cu lar fac ção cri mi no sa 
com ra mi fi ca ção em vá ri os es ta dos da 
fe de ra ção, in clu si ve no es ta do do Ma- 
ra nhão, res pon sá vel por trá fi co de ar- 
mas, dro gas, cri mes vi o len tos e la va- 
gem de di nhei ro.

A in ves ti ga ção faz par te do des do- 
bra men to de um inqué ri to po li ci al 
ins tau ra do ini ci al men te pa ra in ves ti- 
gar gru pos cri mi no sos com en vol vi- 
men to em rou bos con tra ins ti tui ções 
fi nan cei ras e a trans por ta do ras de 
car gas no in te ri or ma ra nhen se.

Du ran te o trans cor rer das in ves ti- 
ga ções, re ve lou-se de for ma in ci si va a 
exis tên cia, em al gu mas re giões do in- 
te ri or do Ma ra nhão, de pes so as li ga- 
das a fac ção cri mi no sa com atu a ção 
em âm bi to na ci o nal, sen do an ga ri a- 
dos in dí ci os pa ra acre di tar que os in- 
ves ti ga dos pos sam es tar in te gra dos 
àque la fac ção cri mi no sa, ou, ao me- 
nos, es tar au xi li an do em su as ati vi da- 
des ilí ci tas, es pe ci fi ca men te den tro 
de cé lu las cri mi no sas atu an tes em de- 
ter mi na das ci da des co mo Ca xi as e Ti- 
mon.

Os in ves ti ga dos te ri am ta re fas bem 
de fi ni das den tro do gru po cri mi no so, 
al guns com a in cum bên cia de se rem o 
bra ço ar ma do do gru po, re a li zan do 
co bran ças de dí vi das, ou tros por re a li- 
za rem a ven da de dro gas e ar mas e al- 
guns por se rem ope ra do res fi nan cei- 
ros pa ra la va gem de di nhei ro.

A Po lí cia Fe de ral re pre sen tou ju di- 
ci al men te pe ran te o Juí zo da 1ª Va ra 
Cri mi nal da Co mar ca de São Luís, es- 
pe ci a li za da em cri mes pra ti ca dos por 
or ga ni za ções cri mi no sas, ten do si do 
de fe ri dos 24 man da dos de bus ca e

OPERAÇÃO DA PF INVESTIGA VÁRIOS CRIMES, INCLUSIVE LAVAGEM DE DINHEIRO

apre en são, 14 man da dos de pri são 
tem po rá ria, além de cons tri ção pa tri- 
mo ni al. Os man da dos es tão sen do 
cum pri dos nas ci da des de Ca xi as, Ti- 
mon e Te re si na.

Pa ra cum pri men to das me di das 
cau te la res fo ram em pre ga dos 102 Po- 
li ci ais Fe de rais, com apoio da Po lí cia 
Ci vil de São Luís, que trou xe cães fa re- 
ja do res, além dos gru pos tá ti cos do 
Co man do de Ope ra ções Tá ti cas – COT 
e apoio aé reo do Co man do de Avi a ção 

Ope ra ci o nal – CA OP, gru pos es ses es- 
pe ci a li za dos em ope ra ções de al to ris- 
co.

Os en vol vi dos, ca so con de na dos, 
po dem res pon der em te se pe la prá ti-
ca de cri mes de or ga ni za ção cri mi no- 
sa, la va gem de di nhei ro, trá fi co de 
dro gas e pos se ile gal de ar ma de fo go, 
ti pi fi ca dos, res pec ti va men te, nos arts. 
2º da Lei 12.850/13, art. 1º da Lei 
9.613/96, art. 33, “ca put” da Lei 
11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03.

Gaeco também desarticula facção interestadual

O Gru po de Atu a ção Es pe ci al de
Com ba te às Or ga ni za ções Cri mi no sas
(Ga e co) do Mi nis té rio Pú bli co do Ma- 
ra nhão, em par ce ria com o Ga e co do
Pi auí, Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão e Ins- 
ti tu to de Cri mi na lís ti ca de Ti mon
tam bém de fla gra ram, na ma nhã de
on tem, a Ope ra ção Mor ma ço.

O ob je ti vo da ope ra ção foi de sar ti- 
cu lar uma fac ção com atu a ção in te- 
res ta du al. Fo ram al vos pes so as fí si cas
e ju rí di cas em Te re si na-PI, Ti mon e
Ca xi as, no Ma ra nhão. Pa ra le la men te
e de for ma ar ti cu la da, as Su pe rin ten- 
dên ci as da Po lí cia Fe de ral nos dois es- 
ta dos re a li za ram a Ope ra ção He sío do,
que tem al vos em co mum com a Ope- 
ra ção Mor ma ço.

As in ves ti ga ções, ini ci a das há cer ca
de um ano, mos tra ram que a or ga ni- 
za ção cri mi no sa tem um sis te ma de
la va gem de di nhei ro so fis ti ca do, com
a uti li za ção de em pre sas pa ra o es co a- 
men to dos va lo res re sul tan tes de ne- 
gó ci os com dro gas ilí ci tas, ar mas de
fo gos, veí cu los e pe ças de au to mó veis,
além de ou tras ati vi da des.

Por meio de al guns in ves ti ga dos e
de pes so as li ga das a eles, o di nhei ro

era apli ca do em agên ci as de veí cu los,
are nas es por ti vas e aqui si ção de imó- 
veis, além de ou tros seg men tos em- 
pre sa ri ais. Es sa ma no bra fi nan cei ra
ti nha a cla ra in ten ção de di fi cul tar o
ras tre a men to dos va lo res.

Após Re pre sen ta ção for mu la da pe- 
lo Ga e co ma ra nhen se, a 1ª Va ra Cri mi- 
nal do Ter mo Ju di ciá rio de São Luis-
MA, que atua no pro ces sa men to e jul- 
ga men to dos cri mes de or ga ni za ções
cri mi no sas, de ter mi nou o se ques tro
de bens mó veis e imó veis ava li a dos
em apro xi ma da men te R$8 mi lhões,

além de blo queio de ati vos fi nan cei- 
ros di ver sos. Ain da con for me as in- 
ves ti ga ções foi pos sí vel de tec tar mo- 
vi men ta ções de ati vos dos in ves ti ga-
dos que che ga ram pró xi mo aos R$90
mi lhões.

Em me a dos de 2020, o Ga e co do
MP MA re me teu in for ma ções à Su pe- 
rin ten dên cia da Po lí cia Fe de ral em
Te re si na, re pas san do a no tí cia de que
tra fi can tes es ta ri am so li ci tan do au to- 
ri za ções de re gis tros de ar ma de fo go
na ca pi tal pi aui en se.

A par tir daí, a Su pe rin ten dên cia Re-
gi o nal do Pi auí de sen ca de ou a ope ra- 
ção In te gra ção I, com o Gru po de Atu-
a ção Es pe ci al no Com ba te às Or ga ni- 
za ções Cri mi no sas do Ma ra nhão, em
9 de se tem bro do mes mo ano.

Em se gui da, os da dos co lhi dos fo- 
ram com par ti lha dos com a Su pe rin- 
ten dên cia da Po lí cia Fe de ral ma ra- 
nhen se, vi a bi li zan do a ati vi da de de
ho je, en quan to cou be ao GA E CO-MA
de fla grar a ope ra ção Mor ma ço, atin-
gin do em cheio o pa trimô nio da or ga- 
ni za ção cri mi no sa.

40 VAGAS

CRF/MA abre inscrições
para Concurso Público

AS INSCRIÇÕES PODEM SER REALIZADAS ATÉ DIA 12 DE JULHO

O Con cur so Pú bli co do Con se lho Re gi o nal de Far má- 
cia do Ma ra nhão (CRF/MA) es tá com ins cri ções aber tas.
Ao to do são 40 va gas (4 efe ti vas e 36 de re ser va) pa ra car- 
gos de As sis ten te Ad mi nis tra ti vo (ní vel mé dio) e Far ma- 
cêu ti co Fis cal (ní vel su pe ri or).

Os sa lá ri os são de R$ 2.426,24 pa ra ní vel mé dio e de
R$ 5.287,00 pa ra ní vel su pe ri or. Tam bém tem be ne fí ci os
co mo tí que te-ali men ta ção no va lor de R$ 1.050,00 por
mês, pla no de saú de e va le-trans por te. A jor na da de tra- 
ba lho de 40 ho ras se ma nais.

As ins cri ções, com ta xas de R$ 63 e R$ 70, po dem ser
fei tas pe lo si te www.qua drix.org.br até o dia 12 de ju lho.

Os can di da tos se rão ava li a dos atra vés de pro va ob je- 
ti va, com du ra ção de 3h, com ques tões de múl ti pla es- 
co lha, com cin co al ter na ti vas e pon tu a ção má xi ma de
100 pon tos. Os can di da tos de ní vel su pe ri or pas sa rão
por uma se gun da eta pa, a ava li a ção de tí tu los com en vio
de do cu men ta ção.

Os can di da tos apro va dos e con vo ca dos se rão lo ta dos
na se de do Con se lho, em São Luís, ou nas sec ci o nais no
in te ri or do es ta do.

A pro va es tá pre vis ta pa ra 15 de agos to de 2021.

PEDRO DO ROSÁRIO

Pai é preso por estuprar
a filha por 10 anos

O SUSPEITO ESTUPRAVA A FILHA DESDE QUE ELA TINHA 6 ANOS

Em con ti nui da de à ope ra ção “Aca len to”, de fla gra da
em to do ter ri tó rio na ci o nal de com ba te à vi o lên cia in- 
fan to-ju ve nil, a Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, na ma nhã de
on tem, quin ta-fei ra (10), deu cum pri men to a um man- 
da do de pri são pre ven ti va con tra um ho mem pe la prá ti- 
ca dos cri mes de es tu pro e es tu pro de vul ne rá vel co me- 
ti dos con tra a pró pria fi lha, uma ado les cen te de 16 anos,
na ci da de de Pe dro do Ro sá rio.

A pri são te ve co mo ba se os re la tos da pró pria ví ti ma
que pro cu rou a po lí cia afir man do que seu pai man ti nha
re la ção se xu al com ela des de seus 6 anos de ida de, fa tos
que per du ra ram até os di as atu ais.

A ví ti ma ten tou por du as ve zes fu gir de ca sa pa ra es- 
ca par dos abu sos, con tu do nas du as ve zes o au tor a abri- 
gou a re tor nar pa ra a re si dên cia. Após a se gun da ten ta ti- 
va de fu ga, a ví ti ma pro cu rou a De le ga cia Es pe ci al da
Mu lher de Pi nhei ro e de la tou os fa tos cri mi no sos, re sul- 
tan do, após in ves ti ga ções, na pri são do au tor.

São Luís, sexta-feira, 11 de junho de 2021
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Sampaio Corrêa vai contar com reforços e com jogadores "renovados" para encarar a
Ponte Preta, hoje, no Estádio Castelão, pela terceira rodada da Série B

SÉRIE B

Sampaio renovado e
reforçado contra  Ponte

O
Sam paio Cor rêa trei nou for- 
te com um ob je ti vo em 
men te; bus car a pri mei ra vi- 
tó ria no Cam pe o na to Bra si- 

lei ro da Sé rie B, ho je, sex ta-fei ra (11), 
di an te da Pon te Pre ta, no Es tá dio Cas- 
te lão. A par ti da é vá li da pe la se gun da 
ro da da da com pe ti ção na ci o nal.

A equi pe Tri co lor deu pros se gui- 
men to à pre pa ra ção du ran te to da a 
se ma na, com ati vi da des agi ta das no 
CT Jo sé Car los Ma ci ei ra. A pro gra ma- 
ção era com trei na men to in te gra do, 
en vol ven do a par te fí si ca, tá ti ca e téc- 
ni ca, co man da da pe la co mis são téc- 
ni ca.

De vol ta aos trei nos após cum prir o 
pe río do de iso la men to por con ta da 
Co vid, o vo lan te Fer rei ra de mons tra 
oti mis mo com a pró xi ma par ti da. “Foi 
um pe río do di fí cil, lon ge dos trei na- 
men tos, da qui lo que mais amo fa zer, 
mas gra ças a Deus pas sou e ago ra es- 
tou à dis po si ção pa ra aju dar a equi pe 
a bus car a nos sa pri mei ra vi tó ria na 
com pe ti ção. Se rá um jo go di fí cil, não 
tem co mo ser di fe ren te, mas es ta mos 
fo ca dos pa ra su pe rar as di fi cul da des e 
bus car es ses três pon tos”, de cla rou.

Gra ças a Deus pas sou e 

ago ra es tou à dis po si ção 

pa ra aju dar a equi pe a 

bus car a nos sa pri mei ra 

vi tó ria

Re no va ções

SAMPAIO TERÁ O MEIA ROMARINHO À DISPOSIÇÃO  PARA ENCARAR A PONTE PRETA

FREDSON FERREIRA AUDIOVISUAL

Pa ra o du e lo con tra a Pon te, o téc- 
ni co Fe li pe Su ri an de ve ter to dos os 
no vos con tra ta dos à dis po si ção. O la- 
te ral Luís Gus ta vo e o go lei ro Luiz Da- 
ni el já ga nha ram con di ções de jo go na 
úl ti ma quar ta-fei ra (9). Já o meia Ro- 
ma ri nho apa re ceu no Bo le tim In for- 
ma ti vo Diá rio (BID) da CBF no iní cio 
da tar de de on tem, quin ta-fei ra (10). 
Des sa for ma os três re for ços es tão à 
dis po si ção do co man do téc ni co.

O gru po bo li vi a no fe chou a pre pa- 
ra ção pa ra o con fron to con tra a Ma ca- 
ca on tem, em mo vi men ta ção no CT 

no pe río do da tar de.

A Bo lí via tam bém re no vou os con- 
tra tos de atle tas que es tão no gru po, 
co mo o za guei ro Pau lo Sé rio e o ata- 
can te Pi men ti nha, que se gui am trei- 
nan do nor mal men te no clu be, só no 
aguar do da de fi ni ção. Com no vos 
con tra tos as si na dos, a di re to ria já os 
re gu la ri zou e os no mes apa re ce ram 
tam bém na tar de de on tem no BID da 
CBF, sen do que o téc ni co Su ri an po de 
con tar com os atle tas con tra a Pon te.

Veja o provável time da Macaca contra o Tricolor

A Pon te Pre ta de sem bar cou em São
Luís, na úl ti ma quar ta-fei ra (9), pa ra o
jo go con tra o Sam paio. Na ba ga gem, o
téc ni co Gil son Klei na le vou três no vas
op ções e tam bém uma es ca la ção pra- 
ti ca men te de fi ni da pa ra o du e lo, às
19h de ho je, con tra o Sam paio.

Com a do cu men ta ção re gu la ri za da
(os no mes fo ram pu bli ca dos no BID
du ran te o dia), o la te ral-di rei to Ke vin
e meia Fes sin es tão en tre os re la ci o na- 
dos.

Quem tam bém fi ca à dis po si ção de
Klei na pe la pri mei ra vez é o ata can te
Ri chard, que es ta va em pro ces so de
re cu pe ra ção fí si ca des de a che ga da ao
clu be e pas sou a trei nar com o elen co
no iní cio da se ma na.

Os três vão co me çar no ban co de
re ser vas, já que a ten dên cia é que
Klei na re pi ta a es ca la ção do em pa te
por 1 a 1 com o Vas co, no úl ti mo do- 
min go.

A prin cí pio, os ín di ces de des gas te
fí si co não pre o cu pam pa ra o pró xi mo
jo go. Se ne nhum im pre vis to acon te- 

cer até sex ta, a Pon te de ve en trar em
cam po com Ygor Vi nhas, Fe li pe Al bu- 
quer que, Ed nei, Ru an Re na to e Ra fa el
San tos; Dawhan e Léo Nal di; Nil ti nho,
Moi sés, Re na ti nho e Ca mi lo. “En ten- 
do que va mos ter que fa zer va ler um
jo go de ca da vez pa ra evo luir. Não po- 
de mos pen sar no Cru zei ro sem ca na- 
li zar to das as for ças no jo go do Sam- 
paio. Quan do vo cê co lo ca atle tas que
não vêm jo gan do há mui to tem po
num jo go pe sa do as sim, tem que ver
co mo é a re cu pe ra ção des ses atle tas.
Vão ser pro ces sos. É uma sequên cia
di fí cil. Mas tem que su pe rar. Im por- 
tan te é en trar com men ta li da de po si- 
ti va pa ra cri ar iden ti da de”, dis se Klei- 
na.

O trei na dor tam bém fa lou so bre o
que es pe ra en con trar no Cas te lão. “A
gra ma de lá é pe sa dís si ma, o que pro- 
vo ca um des gas te gran de du ran te o
jo go. A di men são tam bém ain da pa re- 
ce que é mai or. O Sam paio es tá acos- 
tu ma do a jo gar nes sa si tu a ção. Eles
im pri mem uma si tu a ção mui to for te

nos jo gos lá. Te mos de ser in te li gen- 
tes, não sig ni fi ca que não se re mos
agres si vos e in ten sos. Va mos ten tar
neu tra li zar os pon tos for te de les, que
são a saí da rá pi da com os la te rais, a
ve lo ci da de no ata que e a bo la pa ra da
com o Da ni el Cos ta. Tem a tem pe ra-
tu ra tam bém, por is so va mos fa zer o
re co nhe ci men to. Is so tam bém in flu-
en cia”, com ple tou.

O vo lan te Lu cas Cân di do foi ou tro
que te ve o con tra to pu bli ca do no BID
nes ta quar ta-fei ra, mas ain da con ti- 
nua em pro ces so de re cu pe ra ção fí si- 
ca.

Tam bém con ti nu am fo ra o za guei- 
ro Rayan (le são mus cu lar), o meia
Thal les (ede ma mus cu lar na co xa) e o
ata can te Jo si el (iso la do após ter tes ta- 
do po si ti vo pa ra Co vid-19), além do
za guei ro Cleylton e do ata can te Ro- 
dri gão, anun ci a dos nos úl ti mos di as e
que ain da não es tão re gu la ri za dos.

De pois de um pon to em du as ro da- 
das, a Pon te tam bém vai em bus ca da
pri mei ra vi tó ria na Sé rie B.

Adul to Fe mi ni no

Sub-16 Mas cu li no

Pro gra ma ção

A BO LA VAI RO LAR

Se mi fi nais do
Es ta du al de Fut sal
in ci am ho je

A Fe de ra ção de Fut sal do Ma ra nhão (Fe fus ma) con- 
fir mou as da tas das se mi fi nais e fi nais das ca te go ri as
Adul to Mas cu li no e Adul to Fe mi ni no do Cam pe o na to
Ma ra nhen se de Fut sal – edi ção 2020. De acor do com o
cro no gra ma da en ti da de, a par tir de ho je, sex ta-fei ra
(11), no Gi ná sio da Ap cef, a bo la co me ça a ro la pa ra de fi- 
nir os fi na lis tas dos tor nei os es ta du ais. Os cam peões das
du as ca te go ri as se rão co nhe ci dos no do min go (13), a
par tir das 15h30.

O pri mei ro fi na lis ta do Es ta du al Adul to Mas cu li no se- 
rá de fi ni do nes ta sex ta-fei ra (11). Às 21h, Sam paio Arai- 
o ses e As so ci a ção Atlef se en fren tam por um lu gar na de- 
ci são. A se gun da se mi fi nal se rá en tre Bal sas Fut sal e Ip- 
pon Cru zei ro Ap cef e ocor re rá no sá ba do (12), a par tir
das 10h30, no Gi ná sio Cos ta Ro dri gues.

Va le des ta car que em ca so de em pa te no tem po nor- 
mal, a dis pu ta vai pa ra a pror ro ga ção. Per sis tin do a
igual da de no pla car, os fi na lis tas se rão co nhe ci dos nas
co bran ças de pê nal tis.

Já no Es ta du al Adul to Fe mi ni no, as du as se mi fi nais
ocor re rão no sá ba do pe la ma nhã. Às 7h45, o CAD/Athe- 
nas en ca ra o Bal sas Fut sal/AFC e, na sequên cia, às 9h15,
CT Sports e Pa ler mo de ci dem a ou tra va ga pa ra a fi nal do
tor neio.

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).

A Fe fus ma tam bém di vul gou a pro gra ma ção do Ma- 
ra nhen se Sub-16 Mas cu li no. No do min go, ha ve rá três
jo gos no Gi ná sio da Ap cef: A.D. 2 de Ju lho x Au ro ra Fut- 
sal, CAD Ju ven tu de do Co ro a do x Ju ven tus Academy e
CT Sports x In de pen den te Ju ni ors. Já na se gun da-fei ra
(14), a ro da da se rá con cluí da com as se guin tes par ti das:
Ju ven tus Academy x Re al MV Mai o bão, Ip pon Cru zei ro x
Au ro ra Fut sal, Ins ti tu to Izi a ne Cas tro x CT Sports e Red
Bull Re den ção x CAD Ju ven tu de do Co ro a do.

Sex ta-fei ra (11/6) / Gi ná sio da Ap cef
21h – Sam paio Arai o ses x As so ci a ção Atlef (SF Adul to
Mas cu li no)

Sá ba do (12/6) / Gi ná sio Cos ta Ro dri gues
7h45 – CAD/Athe nas x Bal sas Fut sal/AFC (SF Adul to Fe- 
mi ni no)
9h15 – CT Sports x Pa ler mo (SF Adul to Fe mi ni no)
10h30 – Ip pon Cru zei ro Ap cef x Bal sas Fut sal (SF Adul to
Mas cu li no)

Do min go (13/6) / Gi ná sio da Ap cef
12h30 – A.D. 2 de Ju lho x Au ro ra Fut sal (Sub-16 Mas cu li- 
no)
13h30 – CAD Ju ven tu de do Co ro a do x Ju ven tus Academy
(Sub-16 Mas cu li no)
14h30 – CT Sports x In de pen den te Ju ni ors (Sub-16 Mas- 
cu li no)
15h30 – Fi nal Adul to Mas cu li no
17h15 – Fi nal Adul to Fe mi ni na

Se gun da-fei ra (14/6) / Gi ná sio da Ap cef
19h45 – Ju ven tus Academy x Re al MV Mai o bão
21h – Ip pon Cru zei ro x Au ro ra Fut sal

Se gun da-fei ra (14/6) / Gi ná sio Cos ta Ro dri gues
19h15 – Ins ti tu to Izi a ne Cas tro x CT Sports
20h30 – Red Bull Re den ção x CAD Ju ven tu de do Co ro a- 
do
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FIM DE SEMANA

Museu de Gastronomia 
comemora dois anos
U

m es pa ço no co ra ção do 
Cen tro His tó ri co de São 
Luís que guar da his tó ri as 
so bre os ma ra nhen ses con- 

ta das a par tir da cu li ná ria. Es se é o 
Mu seu da Gas tro no mia Ma ra nhen se, 
que com ple ta dois anos de fun ci o na- 
men to nes te do min go (13). Pa ra mar- 
car a da ta, o lo cal re ce be uma de co ra- 
ção ex clu si va pa ra a oca sião, além da 
apre sen ta ção de cai xei ras que to ca rão 
seus ins tru men tos mu si cais das ja ne- 
las do ca sa rão que abri ga o mu seu, fa- 
zen do alu são à Fes ta do Di vi no Es pí ri- 
to San to.

O es pa ço es ta rá aber to 

pa ra vi si ta ção das 14h30 

às 18h aten den do 

gru pos de até cin co 

pes so as, de vi do às 

me di das sa ni tá ri as 

vi gen tes.

O Mu seu fi ca lo ca li za do na Rua da 
Es tre la, 82, Cen tro. Des de a sua aber- 
tu ra, já pas sou por di ver sas mo di fi ca- 
ções pa ra es tar atu a li za do e apre sen- 
tar no vi da des aos vi si tan tes.

“Es te ano, já re a li za mos tro ca de 
pe ças do acer vo, cri a mos uma web sé- 
rie te má ti ca, cri a mos um es pa ço ins- 
ta gra má vel, lan ça mos au di o guia e o 
guia em Li bras. Es ta mos em um pro- 
ces so de atu a li za ção cons tan te do es- 
pa ço, on de quem vi si tar pe la pri mei ra 
vez e quem re vi si tar tam bém vai en- 
con trar sur pre sas so bre o Ma ra nhão”,

Pro gra ma ção

O ESPAÇO ESTARÁ ABERTO PARA VISITAÇÃO DAS 14H30 ÀS 18H 

ex pli cou o se cre tá rio mu ni ci pal de 
Tu ris mo, Sau lo San tos.

O Mu seu da Gas tro no mia Ma ra- 
nhen se con ta com áre as de re pre sen- 
ta ção da cul tu ra ma ra nhen se que en- 
vol vem a gas tro no mia, de no mi na das 
‘Es ta ções’. Na ‘Ca si nha da Ro ça’, por 
exem plo, há vá ri os itens so bre os cos- 
tu mes do in te ri or do Ma ra nhão em 
re la ção à cu li ná ria. Já na ‘Na tu re za Vi- 
va’, es tão as re pre sen ta ções dos prin- 
ci pais ali men tos dis po ní veis na na tu- 
re za, co mo os fru tos do mar. A ‘Ca sa 
das Tu lhas’ apre sen ta aos vi si tan tes a 
gran de va ri e da de de pro du tos en con- 
tra dos no Es ta do. Na es ta ção dos fes- 
te jos, a ‘Fes ta do Di vi no Es pí ri to San- 
to’ tem des ta que com uma de co ra ção 
que re me te às co mi das apre ci a das 
du ran te o even to.

No am bi en te, o vi si tan te é re ce bi do 
por um guia de tu ris mo, que con ta a 
his tó ria do Ma ra nhão atra vés dos ali- 

men tos. O tour tam bém po de ser fei to 
in di vi du al com um fo ne de ou vi do, 
es cu ta do atra vés do Spotify ou Go o gle 
Pod cast ou as sis ti do em li bras via 
YouTube. É uma im por tan te va lo ri za- 
ção da cul tu ra e tra di ção fei ta pe la 
Pre fei tu ra de São Luís.

De vi do às res tri ções de pú bli co, a 
Se tur op tou por re a li zar apre sen ta ção 
de cai xei ras nas sa ca das do Mu seu pa- 
ra quem es ti ver pas san do na Rua da 
Es tre la das 16h30 e às 18h. Tam bém 
ha ve rá uma de co ra ção es pe ci al na fa- 
cha da, em ho me na gem aos dois anos 
de fun ci o na men to do es pa ço.

Na Pra ça da Cri an ça, ao la do do 
Mu seu, ha ve rá a co mer ci a li za ção de 
ali men tos tí pi cos do Ma ra nhão. As vi- 
si ta ções, nes te dia, se rão mais di nâ- 
mi cas, pa ra aten der ao pú bli co que 
qui ser vi si tar o mu seu.

DIA DOS NAMORADOS

Orquestra lança
“Duos Sinfônicos”

MICHEL E EMILIA (JESUS ALEGRIA DOS HOMENS – BACH)

A ex pe ri ên cia da Or ques tra Sinfô ni ca Bra si lei ra com
gra va ções re mo tas du ran te a pan de mia, com ca da mú- 
si co em sua ca sa, aca ba de ren der mais um ál bum. “Du- 
os Sinfô ni cos” se rá lan ça do no dia 12 de ju nho e con ta rá
com oi to fai xas in ter pre ta das em di ver sos for ma tos de
du os. A se le ção se rá dis po ni bi li za da nas prin ci pais pla- 
ta for mas de stre a ming de áu dio.

O ál bum con ta com o pa tro cí nio da Bro ok fi eld As set
Ma na ge ment, uma das mai o res ges to ras de ati vos al ter- 
na ti vos do mun do, com mais de 120 anos de atu a ção no
Bra sil, e que é par cei ra da Fun da ção OSB em um pa co te
de ações on-li ne que se rão re a li za das ao lon go de 2021,
in cluin do con cer tos, li ves com ba te-pa pos e diá lo gos
edu ca ci o nais, acer vo di gi tal pa ra alu nos de mú si ca e
lan ça men tos de obras mu si cais em pla ta for mas di gi tais.

A pri mei ra fai xa de “Du os Sinfô ni cos” traz uma obra
do ale mão Johann Se bas ti an Ba ch. “Je sus Ale gria dos
Ho mens” con ta com in ter pre ta ção do vi o li nis ta Mi chel
Bes s ler e da vi o lon ce lis ta Emi lia Va lo va. Na sequên cia, o
duo for ma do por Da vid Chew (vi o lon ce lo) e Thi a go
Mei ra (flau ta) in ter pre ta “Ave Ma ria”, que o fran cês
Char les Gou nod es cre veu com ba se no Pre lú dio nº1 do
Li vro I de O Cra vo Bem Tem pe ra do, de Ba ch.

Nas du as pró xi mas fai xas do dis co, obras do fran cês
Clau de Debussy. “Rê ve rie” é exe cu ta da por Jor ge Pos tel
(oboé) e Ro dri go Fo ti (ma rim ba), en quan to o duo de
“Mo ça dos Ca be los de Li nho”, com ar ran jo de Jes sé Sa- 
doc, ga nha in ter pre ta ção do trom bo nis ta Rapha el Pai- 
xão e da vi o lon ce lis ta Li si a ne de los San tos.

Uma das mai o res mar cas da OSB, a mú si ca bra si lei ra
não po de ria fi car de fo ra do pro je to. De An dré Meh ma ri,
“Con tras tes pa ra Vi o lon ce lo” te rá seus qua tro mo vi- 
men tos in ter pre ta dos pe los vi o lon ce lis tas Ri car do San- 
to ro e Pau lo San to ro. São eles: “Nor des ti na dos”, “Val sa
de Es qui na”, “Con tra pon to Cai pi ra” e “For ro bo dó”.

HOLLYWOOD

“ET de Varginha” vira documentário

O DOCUMENTÁRIO DA FOX APRESENTA ENTREVISTAS COM TESTEMUNHAS OCULARES IMPORTANTES

Uma das his tó ri as mais po pu la res do
Bra sil aca ba de ga nhar um do cu men tá rio
ame ri ca no. Chei os de mis té ri os, os even tos
de 1996 em Var gi nha (MG), on de mo ra do- 
res re la ta ram ter vis to um ET e um OV NI,
ago ra se rão di vul ga dos no fil me: Var gi nha
The Roswell of Bra zil, sequên cia de Ja mes
Fox pa ra The Phe no me non.

O do cu men tá rio vai

abor dar po ten ci ais

en con tros ex tra ter res tres

com hu ma nos e vai re la tar

o ca so de Var gi nha sob a

pers pec ti va dos mo ra do res

e das ga ro tas que ti ve ram o

en con tro pró xi mo ao ser

des cri to co mo “ca be çu do,

pe le ole o sa e olhos

ver me lhos”.

Na épo ca dos acon te ci men tos, Var gi nha
foi iso la da por equi pes mi li ta res e, co mo
res pos ta, du as cri a tu ras fo ram cap tu ra das.

O po li ci al mi li tar lo cal Mar co Che re se
mor reu em cir cuns tân ci as mis te ri o sas
após su pos ta men te ter ma nu se a do uma
das cri a tu ras.

O do cu men tá rio da Fox apre sen ta en tre- 
vis tas com tes te mu nhas ocu la res im por- 
tan tes, es pe ci a lis tas e ofi ci ais, e che ga rá às
pla ta for mas di gi tais em fe ve rei ro de 2022.

AMAZON

Livro do Gil do Vigor entre os mais vendidos

NA LISTA GERAL DE LIVROS MAIS VENDIDOS PELA AMAZON, TEM QUE VIGORAR É O 59º COLOCADO

O ex-par ti ci pan te do Big Brother Bra sil
(BBB21) Gil ber to No guei ra, o Gil, aca bou
de lan çar o li vro Tem que vi go rar e já con- 
quis tou o es pa ço de mais ven di do em du- 
as se ções da Ama zon. A obra es tá no pos to
nas se ções Me mó ri as e Bi o gra fi as de lí de- 
res e pes so as no tá veis, des ban can do
obras co mo Con fis sões, de San to Agos ti- 
nho, Uma ter ra pro me ti da, do ex-pre si- 
den te dos EUA Ba rack Oba ma, e No tas so- 
bre o lu to, da es cri to ra ni ge ri a na Chi ma- 
man da Ngo zi Adi chie.

Na lis ta ge ral de li vros mais ven di dos
pe la Ama zon, Tem que vi go rar é o 59º co- 
lo ca do e o se gun do co lo ca do na pá gi na
so bre Bi o gra fi as e ca sos ver da dei ros. No
si te, o li vro fí si co do eco no mis ta é ven di do

por R$ 23,32 e o ebo ok por R$ 19,90.
No li vro, Gil con ta os mo men tos pre fe- 

ri dos no BBB21, a in fân cia em Per nam bu- 
co e as di fi cul da des que pas sou na vi da,
co mo quan do te ve que mo rar na rua. O
eco no mis ta re la ta, ain da, os mo men tos
de vi o lên cia do pai con tra a mãe, a re la ção
com a fé e a igre ja, co mo a edu ca ção o sal- 
vou e a des co ber ta da se xu a li da de e pro- 
ces so de au to co nhe ci men to e acei ta ção.

Tem que vi go rar traz de poi men tos de
Ja ci ra, mãe de Gil, e de Xu xa Me neghel e
De bo rah Sec co, além de um di ver ti do di- 
ci o ná rio com os me mes e bor dões do eco- 
no mis ta pa ra os lei to res vi go ro sos apren- 
de rem ain da mais da ca chor ra da e do re- 
go zi jo.

São Luís, sexta-feira, 11 de junho de 2021

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

