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Sinal amarelo para Doria

O ácido bate-boca entre o
novato João Doria e o vete-
rano Alberto Goldman não é
nada engrandecedor, nem
para eles, nem para o PSDB,
nem para a política e deixa
claro, claríssimo, a que nível
chegamos, além de ilustrar
como o ambiente de 2018 é
nebuloso. Tudo que sobe cai.
Todo candidato que sobe ce-
do demais tende a cair com
igual rapidez.

Eleito espetacularmente
em primeiro turno para a
principal, mais rica e mais
complexa prefeitura do
país, João Doria atribuiu-se
um personagem e saiu em
desabaladacarreiraparapu-
lar vários obstáculos de uma
só vez e chegar direto à raia
presidencial. Dez meses de-
pois da posse, ele já começa
a sentir os efeitos do excesso

de exposição.
A bem do prefeito, diga-se

que ele é um bom produto
eleitoral: razoavelmente jo-
vem, criou um estilo, oscila
entre o político e o não po-
lítico, é de um partido que,
mal ou bem, está entre os
primeirosdopaís, eécraque
em marketing. Mas, de ou-
tro lado, ele não sabe dosar
o ritmo de sua gestão e o da
sua corrida presidencial.

Como já alertara Rodrigo
Maia, presidente da Câma-
ra, “o Doria está correndo
uma maratona como se fos-
se uma corrida de cem me-
tros. Pode não ter fôlego pa-
ra chegar ao final”. Aliás, pa-
ra alegria do governador Ge-
raldo Alckmin, mais frio,
menos afoito. Esse, sim, se
preparou para uma mara-
tona.

A nova frase que tende a
ser carimbada na testa de
Doria parte de um outro au-
toproclamado candidato tu-
cano à presidência, o pre-
feito de Manaus, Arthur Vir-
gílio: ao partir para cima de
Goldman, Doria revelou um

temperamento que mistura
Donald Trump e Ciro Go-
mes, dois políticos do con-
fronto, de veia belicosa. Para
quem já foi comparado a
Fernando Collor, as novas
comparações não melho-
ram muito as coisas.

Enquanto centrava seus
ataques no petista Lula, Do-
ria não incomodava tanto o
PSDB. O problema é que ele
ampliou os alvos para in-
cluir Goldman, ex-deputa-

do, ex-governador e inte-
grante da cúpula tucana
paulista que não engole Do-
ria, aí incluídos Aloysio Nu-
nes Ferreira, José Serra e Fer-
nando Henrique, este mais
diplomaticamente.

Quem começou a briga foi
Goldman, ao dizer que Doria
“é político, sim, e um dos
pioresquenósjátivemosem
São Paulo”. Talvez já cansado
das estocadas de tucanos
paulistas, o prefeito reagiu

espumando e acusou o cor-
religionário de “improduti-
vo, fracassado e medíocre”.
A tréplica veio com novos
adjetivos nada edificantes,
com Goldman acusando o
prefeito de “raivoso, prepo-
tente, arrogante e precon-
ceituoso”.

À parte os adjetivos, há a
questão objetiva de que está
se espalhando a percepção
de que Doria cuida mais da
sua campanha presidencial
do que da gestão de São Pau-
lo. Se pôde xingar Goldman,
não convém a Doria xingar
as pesquisas – nem brigar
com a realidade.

Pelo Datafolha, o prefeito
caiu nove pontos entre os
paulistanos e tem o pior ín-
dice desde a posse. E, se per-
deu apoios em São Paulo,
nem por isso cresceu na dis-
puta presidencial. Perdeu
daqui, não ganhou de lá e
55% dos entrevistados não
votariam nele para presi-

dente. Sinal amarelo!
Se Doria apostou no ex-

cesso de exposição na mídia
e nas viagens – até oito es-
tados por mês –, o deputado
Jair Bolsonaro fez o contrá-
rio. Ignorado pela mídia,
tanto quanto Trump foi nos
EUA, e ignorando as elites
intelectuais e políticas, co-
mo Ciro Gomes já fez em
campanhas passadas, Bolso-
naro é o campeão nas redes
sociais, vive de selfies e im-
provisa comícios onde põe
os pés.

Enquanto Doria corre o
risco de perder precoce-
mente o fôlego, Bolsonaro
está se consolidando no se-
gundo lugar das pesquisas.
A eleição está no estágio de
monólogos paralelos, com
todos imaginando que Bol-
sonaro vá se desmilinguir
no primeiro embate. Já ima-
ginaram um debate ao vivo
entre ele e Ciro Gomes?
Mas... e se não?

Ele (Doria) não
sabe dosar o
ritmo de sua
gestão e o da
sua corrida
presidencial

Eliane Cantanhêde
Jornalista

UNFAIR PLAY MPF afirma, em pedido, que cartola oculta “até hoje” dinheiro ilícito de corrupção

Justiça mantém Carlos Nuzman
preso por tempo indeterminado
CONSTANÇA REZENDE
E MÁRCIO DOLZAN
Estadão Conteúdo, Rio

O juiz Marcelo Bretas, da 7ª
Vara Federal Criminal do Rio
de Janeiro, acatou pedido do
Ministério Público Federal
(MPF) e converteu, ontem, a
prisão temporária de Carlos
Arthur Nuzman em prisão
preventiva, quando não há
prazo para terminar. Bretas
também determinou a pror-
rogação da prisão temporá-
ria de Leonardo Gryner,
apontado como braço direi-
to de Nuzman.

No pedido, o MPF desta-
cou que “a ocultação do di-
nheiro ilícito produzido pe-
la corrupção sistêmica” per-
duram até hoje. Na deflagra-
ção da Operação Unfair Play,
os procuradores apontaram
para a ocultação de bens de
Carlos Arthur Nuzman, in-
cluindo 16 barras de ouro em
um cofre na Suíça.

Os procuradores também
alertaram que Carlos Arthur
Nuzman continuava a atuar
em benefício próprio, usan-
do os instrumentos do Co-
mitê Rio-2016, do qual tam-
bémépresidente,bemcomo
asuainfluênciasobreaspes-

era de R$ 5,5 milhões, mas a
liberação do montante não
foi autorizada por não pas-
sar pelas regras de gover-
nança do comitê. O Rio-2016
tem dívidas na casa dos
R$ 100 milhões.

O MPF também pediu a
prorrogação da prisão pro-
visória de Leonardo Gryner,
que está preso desde a quin-

ta-feira passada. Ele é apon-
tado pelos investigadores
como “braço direito” de Car-
los Arthur Nuzman e divide
a cela com o dirigente na
cadeia de Benfica, na zona
norte do Rio, onde estão con-
finados os investigados na
Operação Lava Jato.

Secretária
Marcelo Bretas também aca-
tou pedido do MPF e inti-
mou o COB e o Comitê
Rio-2016 a entregar em até
24 horas os e-mails da se-
cretária de Carlos Nuzman.
Os investigadores miram
mensagens trocadas por
Maria Celeste de Lourdes
Campos Pedroso com Papa
Diack, filho de Lamine Dia-
ck, ex-presidente da IAAF
(Associação Internacional
de Federações de Atletismo),
“para tratar do assunto de
pagamento de propinas”.

Em depoimento à Polícia
Federal, Maria Celeste disse
que antes mesmo da escolha
do Rio como sede dos Jogos
de 2016, Papa Diack come-
çou a fazer contato dizendo
que Carlos Arthur Nuzman
lhe devia pagamentos. A de-
fesa do cartola nega as acu-
sações.

Mauro Pimentel/ AFP Photo/ 5.10.2017

Carlos Arthur Nuzman, agora, terá de ficar preso até nova decisão da Justiça

soas que lá trabalham. Eles
citaram um e-mail do car-
tola datado de 25 de setem-
bro deste ano – portanto,
após deflagração da opera-
ção –, em que ele determi-
nava “urgência” no paga-
mento do escritório Nélio
Machado Advogados, que
atua em sua defesa.

O pagamento solicitado

Nuzman é
acusado de
comprar votos
para eleição do
Rio como sede
da Olimpíada

CORRUPÇÃO

Doleiro diz
que escondia
dinheiro
para Cabral

ROBERTA PENNAFORT
Estadão Conteúdo, Rio

O delator Renato Chebar, do-
leiro que revelou o esquema
de ocultação, no exterior, de
dinheiro de propina recebi-
da pelo ex-governador do
Rio Sérgio Cabral (PMDB),
confirmou, em depoimento
ao juiz da 7ª Vara Federal
Criminal, Marcelo Bretas,
ontem, que operava, com o
irmão, Marcelo Chebar, con-
tas num total de US$ 100
milhões, em bancos na Suí-
ça, Andorra, Luxemburgo,
Uruguai e Bahamas.

O dinheiro era depositado
em diversas contas de modo
a não se levantar suspeitas.
Domingo, os dois irmãos
confirmaram que trabalha-
ram para o peemedebista
desde 2000, quando ele ain-
da era deputado estadual.

“Quando ele se tornou go-
vernador (em 2007), o vo-
lume de negócios aumentou
substancialmente. Eu e meu
irmão não tínhamos condi-
ções de dar conta. Chegavam
os reais à minha mão, e mi-
nha função era transfor-
má-los em dólar no exterior.
Isso até 2014. De 2014 até
2016, se inverteu”, disse Re-
nato Chebar.

Se pôde
xingar
Goldman,
não convém a
Doria xingar
as pesquisas

Pregão Eletrônico nº 18/2017
Processo Nº. 23066.044998/2017-41. Objeto: Registro de preços para
eventual aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, para atender
as necessidades do Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard
Santos, unidade integrante do Complexo Hospitalar e de Saúde/UFBA.
Abertura: 30/10/2017 às 09:30 horas (horário de Brasília). Edital no sítio
www.comprasnet.gov.br Tel.: (71) 3283-5842/5841 Fax: 3283-5841/5847/5846.

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO

COMPLEXO HOSPITALAR
E DE SAÚDE/UFBA MINISTÉRIO DA

EDUCAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 75/2017
Processo Nº. 23066.042638/2017-13.Objeto: Registro de preços para
eventual aquisição de INSUMOS COM COMODATO DE EQUIPAMENTO
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES
CLÍNICA E TOXICOLÓGICAS DA FACULDADE DE FARMÁCIA, unidade
integrante do Complexo Hospitalar e de Saúde/UFBA. Abertura: 31/10/2017
às 09:00 horas (horário de Brasília). Edital no sítio www.comprasnet.gov.br
Tel.: (71) 3283-5842/5841 Fax: 3283-5841/5847/5846.

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO

COMPLEXO HOSPITALAR
E DE SAÚDE/UFBA MINISTÉRIO DA

EDUCAÇÃO

Processo nº. 23520.011016/2017-21
O objeto da presente licitação é a registro de preços para eventual
contratação de serviços de empresa especializada para a prestação de
serviços continuados, de atividades auxiliares na categoria demotorista, para
atender às demandas da Universidade Federal do Oeste da Bahia – UFOB
e seus Campi, compreendidos em Barreiras, Barra, Bom Jesus da Lapa,
Luís Eduardo Magalhães e Santa Maria da Vitória, em seus veículos oficiais,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e
seus anexos. Abertura: 23/10/2017 às 09:00h (Horário de Brasília). Edital
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br Tel.: (77) 3614-3524.

Érika Renata Martins Mertens
Pregoeira

PREGÃO SRP 18/2017

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
OESTE DA BAHIA MINISTÉRIO DA

EDUCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005-2017. Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada,
para construção de cobertura de uma quadra poliesportiva na sede do município de Itanhém Ba, com
recursos oriundos do MEC/FNDE. Tipo: Menor Preço Global. Data de Abertura: 25/10/2017 às 09:00,
no Salão de Reuniões da prefeitura. O edital e seus anexos poderão ser adquiridos na sede da prefeitura
de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas. Outros esclarecimentos através do telefone 73-
3295-2062. Itanhém-BA, 05 de outubro de 2017. Jomário Teixeira Prates-Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHEM

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 005/2017-FMS/BA
A Pregoeira da Prefeitura Mun. de Ibotirama através do Fundo Mun. de Saúde comunica aos interessados
que se encontra aberta a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 005/2017-FMS/BA, do tipo
menor preço por lote, tendo como objeto Registro de Preços para a futura e eventual contratação de empresa
especializada em serviços de manutenção corretiva e preventiva com reposição de peças originais e genuínas
nos equipamentos odontológicos dos consultórios das unidades de saúde deste município, que será realizada
no dia 24 de outubro de 2017, às 08:30 h, na sala de Licitações desta Prefeitura. O edital e as informações
poderão ser adquiridos na sede da Prefeitura das 8:00 às 12:00 h pelo telefone 77 3698-1108. Joelma P. dos
Santos - Pregoeira.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017-PMI/BA.
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Ibotirama comunica aos interessados que se encontra aberta a licitação
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017-PMI/BA, do tipo menor preço por lote, tendo como objeto
a aquisição de madeira de eucalipto tratada para confecção de parques Infantis e iluminação publica deste
município, que será realizada no dia 24 de outubro de 2017, às 8:30h, na sala de Licitações desta Prefeitura. O
edital e as informações serão obtidas na sede da Prefeitura das 8:00 às 12:00h, pelo telefone (77) 3698-1512
- Ibotirama-Ba, 14 de julho de 2017-Joelma P. dos Santos - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
CNPJ N: 13.798.152/0001-23

AVISODAHOMOLOGAÇÃO: Homologa o PPSRP64/17. Objeto: aquisição de vasilhames e recar-
ga de agua mineral e gás GLP. Vencedora: J G Filho ME; CNPJ: 00.715.451/0001-05 - lote I - valor
R$ 174.100,00, valor global 232.600,00, vigência até 03/09/17. //// Homologa a TP 02/17. Objeto:
execução de obras de infraestrutura de urbanização doBairro Vila Nova. Vencedora: Ijitec Prestação
de Serviço de Transporte Escolar, Limpeza e Reforma Ltda; CNPJ: 04.109.057/0001-84, valor R$
1.468.159,37. //// Homologa o Credenciamento 01/17. Objeto: credenciamento de laboratórios para
realização de exames laboratoriais, ao preço da tabela SAI/SUS. Habilitadas as empresas: Biocli-
nica Medical Diagnosis Ltda; CNPJ: 34.406.363/0001-43, Carivaldo Batista de Oliveira Junior & Cia
Ltda ME; CNPJ: 05.764.795/001-28, Carlos Gustavo Spinola Macedo ME; CNPJ: 08.365.584/0001-
00, com vigência até 03/09/17. Ruy Barbosa/Bahia, 06/10/17. Luíz Claudio Miranda Pires. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017
A pregoeira torna público aos interessados a realização da seguinte licitação: OBJETO: Con-
tratação de empresa especializada para especializada para realização de serviços de locação
de software web para processamento da folha de pagamento com contracheque on-line, pla-
nejamento e compras municipais e Setor de Tributos e nota fiscal eletrônica, de acordo com as
condições estabelecidas no Anexo I do Edital. DATA: 24/10/2017. HORA: 09H00MIN. Informa-
ções através do e-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br ou pelo telfax (075) 3634-3977. Cópia do
Edital pelo endereço www.amargosa.ba.io.org.br. Carla Souza Oliveira. Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2017/SRP
A pregoeira realizará licitação em 25/10/2017 ás 10H00MIN, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.
br. N° da Licitação: 692442. Seleção das melhores Propostas de Preço, com limite máximo de
valor, visando a eventual aquisição de equipamentos de informática para atender as necessi-
dades dos diversos órgãos e secretarias municipais, mediante Sistema de Registro de Preços.
Informações e-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br ou pelo tel (75) 3634-3977. Cópia do Edital
www.amargosa.ba.io.org.br. Carla Souza Oliveira - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
CNPJ N: 13.825.484/0001-50


