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Seguro-desemprego em atraso deve ser liberado a partir de hoje (22)

Nacional

Os trabalhadores com dificuldade de acesso ao seguro-desemprego deverão ter o benefício liberado até esta quarta-feira 
(22). A informação é da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. 

Congresso retoma análise de 
projetos com impactos no orçamento 
municipal a partir de 3 de fevereiro
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A Agência Nacional de 
Energia  E l ét r ica  (Aneel ) 
decidiu hoje (21) homologar 
parcialmente o resultado do 
Leilão A-6 de 2019. O certame 
é destinado à contratação de 
novos empreendimentos de 
geração de energia a partir de 
fontes diversas, como hidrelé-
trica, eólica, solar fotovoltaica 
e termelétrica (a partir de 
biomassa, de gás natural e 
de carvão mineral nacional). 
O início do suprimento de 
energia está previsto para 1º 
de janeiro de 2025.

De acordo com a agência, 
dos 91 empreendimentos 
contratados, 58 atenderam 
aos requisitos estipulados 
no edital. No total, foram 
contratados 27 empreendi-
mentos hídricos, dos quais 
19 são pequenas centrais 
hidrelétricas e seis centrais 
geradoras  h idre l ét r icas . 

Apenas 58 dos 91 empreendimentos atendiam requisitos do edital.

Aneel homologa parcialmente 
resultado do leilão A-6
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O Projeto de Lei Comple-
mentar PLP 229/19 determina 
que, com exceção das ativida-
des de grau de risco elevado, 
qualquer profissão poderá ser 
registrada como microempre-
endedor individual (MEI). O 
texto tramita na Câmara dos 
Deputados.

Atualmente, uma resolu-
ção do Comitê Gestor do Sim-
ples Nacional (CGSN) detalha 
as atividades que podem ser 
enquadradas como MEI. Autor 
da proposta, o deputado Lucas 
Gonzalez (Novo-MG) defende 
que essa categoria empresa-
rial tenha uma abrangência 
maior. Ele lembra que o Brasil 
tem cerca de 8,1 milhões de 
microempreendedores for-
malizados. “Os números re-
velam o enorme potencial de 
geração de emprego e renda 
das modalidades empresárias 
mais simples do País”, disse. 
“É imprescindível criar um 
cenário propício para o empre-
endedor, livre de burocracias 
desnecessárias, que apenas 

Projeto amplia profissões para microempreendedor individual
TRABALHO

tornam o processo de cresci-
mento mais moroso.”

Para reduzir os custos de 
formalização do MEI, o projeto 
estabelece que as operações 
de abertura, inscrição, registro, 
alvará, licença e baixa, entre 
outras, deverão ser realiza-
das, preferencialmente, em 
modo eletrônico. Além disso, 

os municípios poderão criar 
um sistema simplificado para 
emissão de nota fiscal do MEI.

Criado pelo Estatuto da 
Micro e Pequena Empresa, o 
microempreendedor indivi-
dual é o pequeno empresário 
individual que exerce as ati-
vidades de industrialização, 
comercialização e prestação 

de serviços no âmbito rural, e 
que tem faturamento anual de 
até R$ 81 mil.

Tramitação
O projeto será avaliado 

pelas comissões de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria, 
Comércio e Serviços; Finanças 
e Tributação; e Constituição e 
Justiça e de Cidadania. 

Também foram contratadas 
44 usinas eólicas, 11 usinas 
solares fotovoltaicas e 9 
usinas térmicas, sendo seis 
movidas a biomassa e três 
a gás natural, o que soma 

1.155 megawatts (MW) de 
energia contratada.

O leilão, realizado em 19 
de outubro do ano passado, 
negociou contratos de ener-
gia de 91 novos projetos de 

geração, com investimento 
previsto de R$ 11 bilhões. O 
certame teve preço médio 
de venda de energia de R$ 
171,85 por megawatt-hora 
e deságio médio de 33,73%.

Projeto assegura atendimento especializado 
no SUS para mulheres na menopausa

O Projeto de Lei 5602/19 
garante atendimento público 
especializado para mulheres 
durante a menopausa no Sis-
tema Único de Saúde (SUS). O 
texto, que altera a Lei do SUS, 
está em análise na Câmara 
dos Deputados. A meno-
pausa é o período posterior 
ao fim da menstruação, que 
geralmente acontece entre 
45 e 55 anos, marcando o 
término da fase reprodutiva 
da vida da mulher.

Autora da proposta, a de-
putada Bia Cavassa (PSDB-MS) 
argumenta que, nessa fase da 
vida, a mulher pode apresen-
tar diversos sintomas, isolados 
ou em conjunto, sendo os mais 
comuns: insônia, ondas de ca-
lor, diminuição da libido e da 

capacidade de concentração.
Durante a menopausa 

também aumenta o risco de 
doenças cardiovasculares, 
como hipertensão arterial e 
diabetes, de osteoporose e de 
alguns tipos de câncer, como 
de mamas e ovários.

“Não é fácil lidar com essas 
mudanças, este é um período 
de transição e de profundas 
oscilações hormonais, logo, 
requer cuidados especiais 
e paciência”, argumenta a 
autora.

Tramitação
O texto será analisado 

em caráter conclusivo pelas 
comissões de Defesa dos Direi-
tos da Mulher; de Seguridade 
Social e Família; e de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania.

Ministério da Educação reconhece 
instabilidade de inscrições no Sisu

O Ministério da Educação 
confirmou hoje (21) que as 
inscrições no Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu) en-
frentam lentidão. Segundo 
a assessoria de imprensa do 
MEC, a “instabilidade ocorre 
devido ao grande número 
de acessos”. A expectativa é 
que o serviço se normalize 
em breve.

No começo da manhã, 
antes de entrar em reunião 
ministerial com o presidente 
Jair Bolsonaro, no Palácio da 
Alvorada, o ministro Abraham 
Weintraub postou vídeo, em 
seu perfil no Twitter, no qual 
informava que o Sisu estava 
“rodando normalmente” e já 
haviam sido feitas “quase 500 
mil inscrições”.
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Campanha “Janeiro Branco” na Assembleia terá como 
foco a saúde mental e o bem-estar dos servidoresOUTRA

A ex-prefeita de Bom 

Jardim, Lidiane Leite da Silva, 

mais conhecida como ‘Prefeita 

Ostentação’, foi condenada por 

improbidade administrativa 

por desvio de R$ 1.377.299,77 

na contratação de uma 

empresa de engenharia civil para execução de reforma de 

escolas da sede e da zona rural do município. 

ESPECULAÇÃO
As especulações sobre a 

ida do prefeito de São José de 

Ribamar, Luís Fernando, para 

uma secretaria do Governo do 

Estado aumentam e podem se 

confirmar para o período após 

o carnaval. A nova Secretaria de Projetos Especiais pode ser 

o destino de Luís Fernando. O nome de Luís Fernando pode 

ser mais um nome técnico que deve somar ao governo do 

governador Flávio Dino para o segundo mandato.(ST)

INDICAÇÃO
Atento às necessidades 

dos municípios maranhenses, 

o deputado estadual Wendell 

Lages (PMN) encaminhou 

Indicação ao secretário de 

Estado da Educação, Felipe 

Camarão, solicitando a aquisição de ônibus escolares para os 

municípios de Itapecuru-Mirim, Araioses, Axixá, Anajatuba 

e Arari.

DECLARAÇÃO
O presidente Jair Bolsonaro 

disse,  em declaração ao 

lado do autoproclamado 

p re s i d e n t e  i n t e r i n o  d a 

Venezuela, Juan Guaidó, que 

a esquerda gosta tanto de 

pobres que os multiplica.

VISITA
O  r e p r e s e n t a n t e 

institucional da Assembleia 

Legislativa do Amapá (Alap), 

em Brasília, Elpídio Amanajas, 

conheceu as dependências da 

Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema), por conta da 

entrega do novo prédio da Alap, que será inaugurado em 

abril. Amanajas esteve com o deputado Adriano (PV) e disse 

que a visita aconteceu por indicação do ex-presidente da 

República, José Sarney, que foi senador pelo Amapá.

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 1 De MarçO De 2019 | Sexta - Feira

Levantamento feito pelo G1 mostra todos os processos criminais e crimes eleitorais aos quais os parlamentares respondem na Justiça. 
Gil Cutrim (PDT), Josimar Maranhãozinho (PR) e Junior Lourenço (PR) são os que respondem a processos no MA; eles negam os crimes

Deputados com processos 
criminais: a lista do Maranhão
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AGENDA
O pré-candidato ao Senado 

Fe d e ra l ,  We ve r to n  ( P DT ) , 
cumpriu uma extensa agenda 
pelo interior do Estado no último 
final de semana. Na sexta-feira 
à noite, o compromisso foi em 
Chapadinha, onde foi recebido 
pelo grupo liderado pela ex-
prefeita Ducilene Belezinha (PR), 
que é pré-candidata a uma vaga 

na Assembleia Legislativa. O ginásio da Faculdade do Baixo 
Parnaíba (FAP) ficou lotado para presenciar o lançamento da pré-
candidatura de Weverton na cidade do leste maranhense. “Tenho 
afinidade com o caráter de liderança de Belezinha e acredito que 
ela tem muito a somar nos projetos políticos que temos para o 
Maranhão e para o país”, destacou.(Blog do Genivaldo)

DE VOLTA
Após ter passado um período 

de cento e vinte um  dias de 
licença, o vereador Silvino Abreu 
(PRTB) reassumiu o seu mandato 
ontem, com a reabertura dos 
trabalhos da Câmara Municipal 
de São Luís. Silvino é candidato 
a  deputado estadual.  Em 
sua primeira manifestação, o 
parlamentar do PRTB afirmou que 

está de volta com mais disposição para dar continuidade ao trabalho 
que desenvolve no Legislativo, “cumprindo com os compromissos 
que assumimos com a sociedade, dando prosseguimento a luta pelo 
bem estar da população, e contribuindo para buscar melhorias e 
soluções para os problemas que enfrentam o município”, completou 
ele.(Blog do Clodoaldo)

ENCONTRO
O deputado Zé I nácio 

esteve neste sábado (04) em 
São Paulo, SP, para participar do 
Encontro Nacional do Partido 
dos Trabalhadores (PT). O evento 
reuniu centenas de pessoas na 
Casa Portugal, ponto histórico da 
militância de esquerda da cidade. 

O grande momento do 
evento foi a escolha de Lula 

como candidato à Presidência da Republica pelo partido, 
o candidato foi escolhido por aclamação pelos delegados 
presentes no Encontro, reafirmando o discurso do partido de 
que “não existe plano B, não existe plano C, não existe plano 
Z, o nosso plano é L de Lula presidente”, afirmou o ator Sergio 
Mamberti, que conduziu o cerimonial.

PROPAGANDA
Definida as  col igações 

partidárias para a disputa do 
Governo do Maranhão, agora 
ocorre a preparação para a 
batalha eletrônica na tv e no 
rádio. Flávio Dino (PCdoB), que 
aglutinou 16 partidos em torno de 
sua aliança terá o maior tempo da 
propaganda eleitoral. Por dia ele  
aparecerá por quase 12 minutos 

na televisão e no rádio dos maranhenses, isso levando em conta o 
tempo de inserções de 30 segundos que vão ar de segunda-feira 
a domingo, a partir do dia 31 de agosto. No total, ele  terá direito a 
23 inserções por dia.

FISCALIZAÇÃO
Te v e  i n í c i o  o n t e m  n a 

Escola Superior de Controle 
Externo (Escex) do Tribunal 
de Contas do Estado ( TCE-
MA) a capacitação promovida 
pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). Durante 
quatro dias, um grupo de dez 
auditores do TCE receberá 
treinamento nas regras que vão 

orientar as fiscalizações nos contratos financeiros internacionais 
celebrados entre o BID e entidades estatais maranhenses. 

O PCO e o Novo não disputarão as eleições majoritária e 
proporcionais no Estado

Maranhão terá seis candidatos a 
governador nas eleições de 2018

Política

Fechadas as convenções 
partidárias que homologaram 
as candidaturas ao Governo 
do Estado, foram definidos os 
seis nomes que disputarão os 
votos dos maranhenses.

Flávio Dino (PCdoB)
O governador Flávio Dino, 

candidato à reeleição, terá a 
maior coligação na disputa 
ao governo. Flávio conta com 
o apoio do PCdoB, PRB, PDT, 
PPS, PT, PSB, DEM, PR, PP, 
PTB, PROS, PTC, PPL, Avante, 
Patriotas e Solidariedade. O 
candidato também aparece 
como favorito na disputa, em 
todas as pesquisas registradas 
até o momento no Tribunal 
Regional Eleitoral, Flávio Dino 
pontua em torno de 60% nas 
intenções de voto.

Roseana Sarney (MDB)
A ex-governadora Roseana 

Sarney disputa o Governo do 
Estado pela quinta vez. Ela tem 
o apoio do MDB, PSD, PV, PSC, 
PRB e PMB. O grupo Sarney 
tenta voltar ao comando do 
estado após 50 anos de domí-
nio interrompidos por Flávio 
Dino em 2014.

Roberto Rocha (PSDB)
O candidato tucano teve 

seu nome homologado em 
convenção e vai contar com 
o apoio do PSDB, PMN, PHS, 
Democracia Cristã, Rede e 
Podemos. O senador rompeu 
com o governador Flávio Dino 
e vai disputar o governo pela 
primeira vez.

Maura Jorge (PSL)
A ex-prefeita de Lago da 

Pedra entrou na disputa e vai 
contar com o apoio do PSL e 

PRTB. Ela vinha articulando 
uma ampla aliança, mas teve 
seus planos impedidos pelo 
presidente da legenda, o vere-
ador Francisco Carvalho.

Odívio Neto (PSOL)
O engenheiro civil e pro-

fessor Odívil Neto entrou na 
disputa e vai contar com o 
apoio do PSOL e PCB.

Ramon Zapata (PSTU)
O Partido Socialista dos 

Trabalhadores Unificados 
apresentou Ramon Zapata 

para a disputa ao Governo 
do Maranhão. O PSTU não 
coligou com nenhum outro 
partido.

O PCO e o Novo não dispu-
tarão as eleições majoritária e 
proporcionais no Maranhão.

RENOVAÇÃO

Dez dos 31 vereadores de São Luís serão candidatos em 2018
Embora cargos munici-

pais estejam fora da disputa 
em 2018, as eleições podem 
levar a uma renovação tam-
bém na Câmara Municipal 
de São Luís. Dez dos 31 dos 
vereadores da capital ma-
ranhense devem disputar o 
próximo pleito em outubro, 
abrindo a possibilidade para 
a mudança de quase 43% das 
cadeiras.

Mais da metade das can-
didaturas confirmadas nas 
convenções partidárias são 
de veteranos, com um total 
de 7 parlamentares querendo 
alçar outros voos na política 
antes de completar mais um 
mandato municipal.

Dos integrantes do legis-
lativo da capital maranhense 
na disputa deste ano, três so-
nham com Brasília e buscarão 
mandatos de deputado fede-
ral. A maioria dos parlamen-

tares busca mudar de esfera 
dentro do próprio Legislativo: 
sete querem ser deputados 
estaduais.

Entre os que tiveram os 
nomes homologados em con-
venções de seus partidos na 
disputa proporcional pela 
Assembleia Legislativa estão 
os vereadores Estevão Aragão 
(PSDB), Bárbara Soeiro (PSC), 
Honorato Fernandes (PT ), 
Marcial Lima, Ricardo Diniz, 
Silvino Abreu, Gutemberg 
Araújo e Gengival Alves, am-
bos do PRTB.

Para o Congresso, devem 
marcar presença no pleito 
de outubro, os vereadores Sá 
Marques (PHS), Pavão Filho 
(PDT) e Pedro Lucas Fernan-
des (PTB). Dos nomes certos 
na disputa pelo Legislativo 
Estadual, três fazem parte 
da Mesa Diretora da Câmara 
de São Luís, são os eles: o 1º 

secretário Honorato Fernan-
des (PT), o 3º vice-presidente 
Ricardo Diniz (PRTB) e a 4ª 
Secretária Bárbara Soeiro 
(PSC).

Legislatura atual teve mais 
candidatos

O número de candidatu-
ras no parlamento municipal 
aumentou em 50% em rela-
ção à legislatura anterior. Em 
2014, dos 31 representantes 
do Palácio Pedro Neiva de 
Santana, cinco estiveram na 
disputa proporcional, seja 
pela Assembleia Legislativa ou 
pela Câmara dos Deputados. 
Na época, foram candidatos 
os vereadores Fábio Câmara 
(PSL), Ivaldo Rodrigues (PDT), 
Josué Pinheiro (PSDB), Sérgio 
Frota (PR) e Rose Sales (PMN).

Destes, apenas Sérgio Fro-
ta conseguiu se eleger em 
e deixou a Câmara, abrindo 
vaga para a primeira suplente 

nas eleições de 2012, Eidimar 
Gomes (PSDB).

CÂMARA DE SÃO LUÍS
Candidatos confirmados
Sá Marques (PHS)
Deputado federal
Pedro Lucas (PTB)
Deputado federal
Pavão Filho (PDT)
Deputado federal
Genival Alves (PRTB)*
Deputado estadual
Estevão Aragão (PSDB)
Deputado estadual
Marcial Lima (PRTB)*
Deputado estadual
Honorato Fernandes (PT)
Deputado estadual
Silvino Abreu (PRTB)
Deputado estadual
Bárbara Soeiro (PSC)
Deputado estadual
Ricardo Diniz (PRTB)
Deputado estadual
(Reprodução: Por Isaias 

Rocha)

Levantamento feito pelo 
G1 mostra que três deputa-
dos federais do Maranhão 
respondem hoje a processos 
criminais na Justiça.

São, ao todo, 50 parla-
mentares réus no país – o 
que representa 10% do total 
de parlamentares na Câmara 
(513).

É a quarta vez que o G1 
realiza esse tipo de levan-
tamento. Em 2015, 38 dos 
513 deputados respondiam a 
algum tipo de ação penal. Em 
2011, eram 59. Já em 2007, 
haviam sido contabilizados 74 
processados. Como os critérios 
usados nos levantamentos 
foram diferentes, os números 
não são comparáveis.

Os deputados do Mara-
nhão:

GIL CUTRIM (PDT-MA)
• Local do processo: 2ª 

Vara Criminal de São José de 
Ribamar

• Número do processo: 
764-60.2017.8.10.0058

• Crime: Crime da Lei 
de Licitações, peculato e for-
mação de quadrilha

O QUE DIZ: O deputado 
diz que o processo se refe-
re à execução do convênio 

n.º416/2013-SECID, destinado 
à construção de duas praças, 
uma no Bairro Juçatuba e a ou-
tra no Bairro Miritiua, ambos 
no município de São José de 
Ribamar. “O referido convênio 
foi devidamente executado e 
prestado contas do mesmo. 
Cabe esclarecer que o depu-
tado Gil Cutrim ainda não foi 
citado para apresentação de 
defesa. Sendo assim, os escla-
recimentos sobre a perfeita 
execução do convênio serão 
prestados nos autos da ação. 
Após sua notificação formal, 
todos os esclarecimentos se-

rão fornecidos, uma vez que 
o processo está na sua fase 
inicial.”, afirma, em nota, a as-
sessoria jurídica do deputado.

JOSIMAR MARANHÃOZI-
NHO (PR-MA)

• Local do processo: 
Justiça Federal de MA

• Número do processo: 
0047751-82.2014.4.01.3700

• Crime: Furto qualifi-
cado

O QUE DIZ: O deputado diz 
que a acusação é “absurda”. 
No processo, ele é acusado 
de permitir o transporte ilegal 
de madeira extraída da reser-

va indígena do Alto Turiaçu 
durante o período em que 
foi prefeito do município de 
Maranhãozinho. “As provas 
apresentadas nos autos pela 
defesa demonstram justa-
mente o contrário, que em 
tal período a prefeitura bus-
cou combater o tráfego de 
caminhões madeireiros pelas 
estradas vicinais do município, 
ante os danos que causavam, e 
chegou a solicitar fiscalização 
do Incra para coibir tais fatos, 
contrariando os interesses 
dos madeireiros”, afirma o 
advogado Carlos Sérgio de 
Carvalho Barros. “O deputado 
jamais teve teve qualquer rela-
ção com madeireiros e confia 
plenamente que a ação será 
julgada improcedente, pois 
não há nenhuma prova das 
acusações. Não custa lembrar 
que o delegado federal que 
cumpriu as diligências inves-
tigativas nos municípios de 
Maranhãozinho e Centro do 
Guilherme foi posteriormente 
afastado e demitido da Polícia 
Federal em razão da prática de 
ilícitos em investigações, e atu-
almente responde a processo 
criminal na Justiça Federal do 
Maranhão.”

Câmara Federal

Municípios com folhas atrasadas 
continuam impedidos de fazer carnaval 

TCE

O Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-MA) não pro-
moveu qualquer alteração 
nos termos da Instrução 
Normativa nº 54, populari-
zada como “IN do Carnaval”. 
Aprovada pelo pleno em 31 
de janeiro do ano passado, 
atendendo a sugestão do 
Ministério Público de Con-
tas (MPC) e com base nas 
prerrogativas confer idas 
pela Constituição Federal 
aos Tribunais de Contas da 
União e dos estados, a IN 
dispõe sobre despesas com 
festividades realizadas pelo 
poder executivo municipal.

De acordo com a medida 
aprovada, são consideradas 
ilegítimas para os fins do 
artigo 70 da Constituição 

Federal, qualquer despesa 
custeada com recursos pú-
blicos municipais - inclusive 
aqueles decorrentes de con-
trapartida em convênio - com 
eventos festivos quando o 
município estiver em atraso 
com o pagamento da folha 
salarial (incluindo terceiri-
zados, temporários e comis-
sionados); ou em estado de 
emergência ou de calamida-
de pública decretados.

A IN permite que o TCE 
conceda medida cautelares 
atendendo a representa-
ções formuladas junto à 
corte, o que ainda nao se re-
gistrou até o momento em 
relação ao carnaval deste 
ano. O descumprimento da 
medida, ou seja, a realiza-

ção de despesas ilegítimas 
com eventos festivos, po-
derá comprometer a regu-
laridade das contas relativas 
a o  exe rc íc io  q ua ndo  da 
apreciação das contas anu-
ais do chefe do executivo 
municipal ou dos gestores 
responsáveis.

A decisão fundamenta-
-se, na competência cons-
titucional do TCE para fis-
calizar os atos dos gestores 
públicos quanto ao aspecto 
da legitimidade, controle 
que vai além da legalidade; 
na prerrogativa do órgão de 
agir preventivamente em 
virtude da constatação de 
fatos que comprometam os 
custos ou os resultados dos 
programas públicos; além 

da atribuição do órgão de 
prevenir a responsabilidade 
dos gestores, evitar a repe-
tição de ilícitos e preservar 
o  inte re s s e  públ ico  do s 
municípios.

A Constituição Federal, 
em seu artigo 70, estabelece 
que a fiscalização contábil, 
f inanceira,  orçamentária, 
operacional e patrimonial 
da União e das entidades 
da administração direta e 
indireta, quanto à legali-
dade,  legit imidade,  eco-
nomicidade, aplicação das 
subvenções e renúncia de 
receitas, será exercida pelo 
Congresso Nacional,  me-
diante controle externo, e 
pelo sistema de controle 
interno de cada Poder.

A Assembleia Legislativa, 
por intermédio da Diretoria 
de Saúde, realizará, em ar-
ticulação com a Secretaria 
de Saúde do Estado (SES) e 
outros órgãos e entidades, a 
partir de hoje (22) e ao longo 
do ano, atividades alusivas à 
campanha “Janeiro Branco”, 
um convite ao cuidado com 
a qualidade de vida e a busca 
pela felicidade.  O diretor de 
Saúde da Casa, Costa Júnior, 
afirmou que o foco será a saú-
de dos servidores. 

A campanha foi criada em 
2014, em Minas Gerais, e é 
promovida por psicólogos. O 
mês de janeiro foi escolhido 
por representar, simbólica e 
culturalmente, um período 
de renovação de esperanças 
e projetos na vida das pessoas.

A saúde do trabalhador
“O diferencial da campa-

nha deste ano é o recorte na 
saúde do trabalhador. Nós 
percebemos que muitos ado-
ecem, muitas das vezes,  em 
consequência de um am-
biente profissional com carga 
de pressões, obrigações e 
de rotina de trabalho. Tudo 
isso afeta a saúde das pesso-
as. Todos nós podemos ter 
problemas emocionais em 
consequência da nossa carga 

genética. Orientar e prevenir 
nossos servidores, neste caso, 
é uma determinação do presi-
dente Othelino Neto. Por isso, 
uma equipe multidisciplinar 
percorrerá todos os setores 
da Casa e desenvolverá ativi-
dades preventivas “, esclareceu 
Costa Júnior.

Para a psicóloga do Setor 
Médico da Assembleia, Flávia 
Uchôa, a campanha quebra o 
tabu de que saúde mental é 
algo que deve ficar de lado. 
“Não! Saúde mental é muito 

importante. Tanto que a Or-
ganização Mundial de Saúde 
(OMS) diz que ter saúde men-
tal é um estado de equilíbrio. 
Para se ter esse equilíbrio, é 
preciso que as áreas profis-
sional e afetiva estejam dia-
logando e em equilíbrio. Às 
vezes, a gente coloca todas as 
energias na área profissional 
e esquece que as outras áreas 
precisam ser contempladas. E 
isto pode levar a uma doença”, 
complementou.

Momento de reflexão

Segundo Cláudia Uchôa, 
a campanha “Janeiro Branco” 
não deve ser desenvolvida 
só no mês de janeiro, mas o 
ano inteiro. “Geralmente, é 
nesse momento, no início do 
ano, que a gente se planeja, 
estabelece metas como, por 
exemplo, querer emagrecer. 
Daí a proposta de se trabalhar 
no mês de janeiro as questões 
emocionais. O objetivo é fazer 
com que as pessoas acordem 
para a importância da saúde 
mental”, salientou.

MOVIMENTAÇÃO
O  g o v e r n a d o r  d o 

Maranhão Flávio Dino (PCdoB) 
esteve reunidono iFHC com 
o ex-presidente da República 
Fernando Henrique Cardoso e 
o governador do Rio Grande 
do Sul, Eduardo Leite. Com essa 

movimentação, Dino vai construindo e ocupando um espaço de 
centro-esquerda que até o momento estava reservado ao PT e a 
Ciro Gomes.(Brasil 247)

DECLARAÇÃO
O senador Roberto Rocha, 

presidente estadual do PSDB 
no Maranhão, falou sobre uma 
estratégia para garantir uma 
possível vitória do pré-candidato 
Eduardo Braide ainda no primeiro 
turno das eleições em São Luís. 

A ideia pode ser apoiar o nome de Braide já no primeiro turno 
e não permitir o que o deputado estadual Wellington do Curso 
continue com sua pré-candidatura. Com mais essa declaração, 
a pré-candidatura do deputado Wellington do Curso fica ainda 
mais incerta, o que pode exigir do parlamentar a troca de partido.

DENUNCIADO
O Ministério Público Federal 

(MPF) apresentou à Justiça 
Federal denúncia contra sete 
pessoas, incluindo o jornalista 
n o r t e - a m e r i c a n o  G l e n n 
Greenwald, responsável pelo site 
The Intercept Brasil, no âmbito 

da Operação Spoofing, que apura a invasão de celulares de 
autoridades. São apontados indícios dos crimes de organização 
criminosa, lavagem de dinheiro e interceptação telefônica ilegal.

SURDEZ
O ex-presidente Luiz Inácio 

Lula  da Si lva está usando 

aparelhos auditivos nos dois 

ouvidos,  há cerca de duas 

semanas. Segundo informações 

da coluna Painel, do jornal Folha 

de  .Paulo, Lula passou por exames após sair da prisão que 

detectaram uma perda auditiva. Pessoas que encontraram o ex-

presidente recentemente relataram à Folha que o equipamento 

é quase imperceptível e que Lula havia dito que está ouvindo 

muito melhor.

CONVERSAS
O deputado federal Márcio 

Jerry (PCdoB) participou de 
roda de conversa com mais de 
100 lideranças da zona rural 
de São Luís. Além de prestar 
contas do mandato, o deputado 
necessidades da comunidade 

e sugestões de como o poder público poderia ajudar no 
desenvolvimento da região.

O diretor de Saúde da Assembleia, Costa Júnior, afirmou que o foco será a saúde dos servidores

O mês de janeiro foi escolhido por representar, simbólica e culturalmente, 
um período de renovação de esperanças e projetos na vida das pessoas.

Com a intenção de dar mais 
fôlego orçamentário e racionalizar 
os gastos dos governos estaduais e 
municipais, o Congresso Nacional 
vai se debruçar sobre algumas 
propostas que já tramitam nas 
Casas e estão engatilhadas, aguar-
dando votação nas comissões 
ou até mesmo em plenário. Por 
envolver diretamente a gestão 
local, a Confederação Nacional de 
Municípios (CNM) deve manter o 
trabalho técnico e de articulação 
política com parlamentares e o 
Executivo em 2020.

Além de defender posiciona-
mento do movimento municipa-
lista, a entidade irá colaborar com 
o aperfeiçoamento dos textos. Os 
projetos tratam de temas econô-
micos e estruturais – na relação 
entre os Entes da Federação – de 
interesse dos gestores. São seis 
propostas, sendo quatro apresen-
tadas pelo governo, que mexem 
com fundos infraconstitucionais, 
dívidas, empréstimos, ajuste e 

meta fiscal.
Assim que terminar o recesso 

legislativo, em 3 de fevereiro, o 
Senado deve retomar as discus-
sões sobre as três Propostas de 
Emenda à Constituição (PEC) 
que compõem o Plano Mais 
Brasil, apresentado pela equipe 
econômica do governo fede-
ral em novembro. São as PECs 
187/2019, 186/2019 e 188/2019, 
que, segundo o líder do governo, 

senador Fernando Bezerra Coe-
lho (MDB-PE), devem ser levadas 
para votação em plenário em 
fevereiro, março e abril, respec-
tivamente. Atualmente, estão 
na Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ).

Plano Mais Brasil
Com parecer favorável do se-

nador Otto Alencar (PSD-BA), a 
PEC 187/19 extingue os fundos 
infraconstitucionais públicos – da 

União, dos Estados, do DF e dos 
Municípios – e permite ao governo 
usar o dinheiro que hoje está retido 
e vinculado a áreas específicas para 
outras finalidades. Já a PEC 186/19 
traz um ajuste fiscal gradual, com 
contenção do crescimento das 
despesas obrigatórias para todos 
os níveis de governo. O relator, 
senador Oriovisto Guimarães (Po-
demos-PR), também já apresentou 
relatório a favor.

Acerca da 188/19, intitulada 
PEC do Pacto Federativo, sob re-
latoria do senador Marcio Bittar 
(MDB-AC), a CNM já se pronun-
ciou sobre trechos específicos, 
como a criação de critérios 
questionáveis e meramente 
fiscais para extinção e fusão de 
Municípios e a revogação da Lei 
Kandir e de previsão da linha de 
crédito especial para precató-
rios. Como o projeto tem pontos 
positivos, a Confederação deve 
trabalhar com emendas e des-
taques ao texto.

PROPOSTAS

Congresso retoma análise de projetos com impactos no 
orçamento municipal a partir de 3 de fevereiro
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Mais comodidade, auto-
nomia, segurança, economia 
de tempo e conforto para os 
usuários do sistema de trans-
porte coletivo da capital ma-
ranhense! Esses são alguns 
dos benefícios que os usuários 
ganharam com a chegada do 
aplicativo RecargaPay a São 
Luís; que foi lançado pelo SET 
/ Sindicato das Empresas de 
Transportes de Passageiros de 
São Luís em 2019, e disponível 
nas modalidades “vale – trans-
porte” e “meia passagem”.

PARA ECONOMIZAR NO TRANSPORTE COLETIVO: APLICATIVO RECARGAPAY

O cantor e compositor Alex júnior estarão nesta sexta feira 
dia 24.01 no Programa Se Joga da Rede Globo, conversará com 
Fernanda Gentil e Fabiana Karla e cantará o seu suceso Sexta feira 
Sua Linda e o seu novo suceso: Se não era para eu me apaixonar!

Um alerta da Equatorial Maranhão aos organizadores de festas e ambulantes para a necessidade de solicitar ligações 
provisórias para a temporada de pré-carnaval.

A exemplo de outras capi-
tais que usam esse aplicativo 
como Curitiba, Recife, Maceió 
e São Paulo todos os usuários 
do transporte público de São 
Luís podem fazer a recarga de 
seus créditos pelo celular do tipo 
smartphone sem taxa, na hora 
e no local que quiserem, sem 
precisar ir até um posto físico 
do SET, e o melhor, pagando 
com o cartão de crédito e tendo 
o crédito de viagens já liberado 
em poucos minutos.

Para utilizar o APP, basta 

o usuário fazer o download 
do aplicativo gratuitamente, 
disponível para Android e iOS e 
realizar o cadastro. Selecionar 
a opção “Cartão de Transporte”, 
“Adicionar um Cartão” e inserir 
o número do cartão. E o melhor, 
com download gratuito.

Pessoas que não têm cartão 
de crédito também conseguem 
utilizar o serviço por meio do 
saldo da carteira RecargaPay. 
O usuário pode fazer uma trans-
ferência bancária, depósito ou 
pagar um boleto para adicionar 
crédito à carteira digital e usar o 
valor para realizar as recargas. 
Entre as principais vantagens é 
que a transação por aplicativo 
permite que os usuários evitem 
filas em postos de recargas e 
não fiquem sem créditos em 
seus cartões eletrônicos de 
transporte.

O Superintendente do SET 
Luís Cláudio Siqueira fez ques-
tão de lembrar que o uso do 
bilhete eletrônico só traz bene-
fícios, a exemplo da integração 

temporal, que pode represen-
tar uma grande economia ao 
usuário:

“Só há vantagens com o 
uso do bilhete eletrônico para 
os usuários dos coletivos. Além 
da liberdade e facilidade para 
recarregar os créditos de forma 
online via celular, e eliminar de 
vez o problema de falta de troco 
nos ônibus, essa modalidade 
também contempla o usuário 
com a integração temporal 
(uso de mais de um coletivo em 
sistema de integração mediante 
um único pagamento, algo que 
quem paga em dinheiro não 
desfruta. Para começar a lucrar, 
basta que os usuários façam a 
adesão ao cartão eletrônico, 
cuja emissão da primeira via 
é gratuita, e comecem a usar 
o APP”, enfatizou Luiz Cláudio. 
Para mais informações ou es-
clarecimento de dúvidas sobre 
o APP, os usuários podem entrar 
em contato com o SET através 
do celular / whatsapp: (98) 9 
85399324.

CURTA O CARNAVAL SEM TRANSTORNOS E COM SEGURANÇA!

Já é  tradição os gritos 
carnavalescos ecoarem por 
toda a cidade no início do 
ano. As pessoas vestem suas 
fantasias, soltam confetes 
e saem anunciando que o 
carnaval está chegando, sem 
contar que os famosos blocos 
de carnaval passam pelas 
ruas de São Luís, arrastando 
multidões até chegar ao local 
da festa. E é nessa alegria do 
pré-carnaval que a Equato-
rial  Maranhão ressalta as 
orientações de segurança 
que realiza o ano todo, e aler-
ta aos organizadores de festas 
e ambulantes para a necessi-
dade de fazer a solicitação de 
ligações provisórias, oferecidas 
pela Companhia, como forma 
de prevenir acidentes com a 
sobrecarga de transformadores 
ou subestações que atendem 

ao local dos pré-carnavais de 
São Luís.

  As solicitações podem ser 
feitas em qualquer agência 
de atendimento da Equatorial 
Maranhão. Documentos ne-
cessários são: RG, CPF, a carga 
dos equipamentos que serão 
usados no local e o endereço 
completo de onde será realiza-
da a festa ou evento. A Equato-
rial Energia Maranhão orienta 
para que os promotores de festa 
e ambulantes não deixem para 
fazer a solicitação de última 
hora, pois o prazo para pedidos 
de ligações provisórias é de pelo 
menos 5 dias de antecedência 
do evento, e a Companhia tem o 
prazo de até 72h para executar 
o serviço.

 Nos casos de ligações clan-
destinas que, por ventura forem 
identificadas, serão retiradas 

imediatamente pelas equipes 
da Equatorial Maranhão. O 
Furto de energia elétrica é cri-
me, previsto no artigo 155 do 
Código Penal e pode chegar 
até 4 anos de reclusão, além de 
representar riscos de morte a 
quem faz e a toda população 
próxima.

 Fique ligado nas dicas de 
segurança

- Se começar a chover com 
raios e trovões, e você estiver no 
bloquinho, procure um lugar 
seguro para se proteger;

- Jamais se abrigue debaixo 
de árvores e nem toque em es-
truturas metálicas com o corpo 
molhado;

- Se beber não dirija! Evite 
acidentes de trânsito. Nesse 
período é comum aumentar 
o número de acidentes com 
quebra de postes;

- Mantenha-se longe de 
postes metálicos e jamais fique 
embaixo da rede elétrica.

 Em situação de risco, a 
Equatorial Energia Maranhão 
orienta à população a ligar 
imediatamente para Central de 
Atendimento 116 e para o Cor-
po de Bombeiros 191. Em casos 
de acidentes com curtos circui-
tos, a orientação é não se apro-
ximar de cabos ou fios partidos, 
e deve imediatamente isolar o 
local e jamais se aproximar de 
objetos ou pessoas em contato 
com os fios energizados. Essas 
orientações são fundamentais 
para evitar acidentes, e assim 
ter um espaço seguro para que 
todos possam se divertir no 
carnaval com alegria. 

Assessoria de Imprensa 
da Equatorial Energia Ma-
ranhão

APP que oferece benefício da recarga de cartão de transporte pelo celular é opção para quer mais 
agilidade e economia

FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATES 
NO TEATRO ARTHUR AZEVEDO NOS 

DIAS 25 E 26 DE JANEIRO

O Palco Centro de Arte e Palco Produções dirigido pela 
produtora Lêda Lima traz mais um espetáculo agora a *Fan-
tástica Fábrica de Chocolates – Musical* no Teatro Arthur 
Azevedo nos dias 25 e 26 de Janeiro.

Baseado nos filmes que levam o nome do espetáculo, 
com direções de Mel Stuart (1971) e Tim Burton (2005). Cinco 
bilhetes dourados foram distribuídos por Londres, e estão 
dentro dos famosos chocolates Wonka, feitos na Fábrica 
que é comandada pelo excêntrico Willy Wonka e ajudado 
pelo seu mistério os trabalhadores, os Oompas Loompas. As 
cinco crianças que encontrarem os bilhetes viverão muitas 
aventuras e descobertas dentro da Fábrica.

A diretora geral da escola Crescimento, Luiza Bacelar, a 
diretora geral do grupo Crescimento, Ariadine Bacelar e a 

diretora da Maple Bear São Luís, Ingrid Gril, durante o evento.

Fique ligadinho no @programatopslz neste final de semana está im-
perdível! O apresentador e colunista social William Santos entrevistou a 
cantora paraense Joelma. A mesma falou sobre sua carreira. O Programa 
Top vai ao ar neste sábado dia, (25), ás 11h30  e reprise no Domingo dia, 
(26), ás 08h30 na TV Band Maranhão canal 15.1 SKY canal 327 NET canal 
522 TVN canal 420 em outras cidades canal 27.1 Carimba que é Top! 



BASE FORTE

Moto confirma transferência
de Valdenílson ao Palmeiras

De todos os estádios relacionados para a competição apenas o Frei 
Epifânio tem todos os laudos em vigência.

Nenhum estádio que recebe primeira
rodada do Maranhense tem liberação

Parece notícia velha, mas 
novamente às vésperas do 
início do Campeonato Ma-
ranhense quase todos os es-
tádios estão sem laudos e 
podem não receber torcedo-
res durante o Estadual. Em 
relatório divulgado pela FMF 
dois seis estádios elencados 
para a competição apenas 
o Frei Epifânio D'abadia, em 
Imperatriz, tem liberação.

O Campeonato Maranhense 
será iniciado neste sábado e a 
primeira rodada se estende com 
jogos até esta segunda-feira. 
Dos três estádios que estão pro-
gramados para receber as parti-
das da rodada inicial (Castelão, 
Costa Rodrigues e Pinheirão) 
nenhum tem liberação.

A Federação Maranhense 
de Futebol estipulou um pra-
zo para a primeira rodada do 
Maranhense para até às 14h 
desta sexta-feira: "para que 
seja permitida a abertura dos 
portões e venda de ingressos 
aos torcedores".

O estádio Castelão, que re-
cebe jogos de Moto, Sampaio, 
Maranhão e São José teve seus 
laudos de condições sanitárias 
e de higiene vencido. O laudo 
de prevenção e combate a 
incêndio e pânico vence du-
rante a competição, dia três 
de março de 2020.

A situação mais grave é a 
do estádio Pinheirão, em São 
Mateus, que recebe jogos do 
Juventude. Apenas o laudo de 
segurança tem validade. Os 
outros três ou estão vencidos 
ou em desconformidade.

O estádio Costa Rodri-
gues, que recebe os jogos do 
Pinheiro, também tem situa-
ção irregular. São dois laudos 
vencidos: o de prevenção e 

combate a incêndio e pânico 
e o de condições sanitárias e 
de higiene.

O Leandrão, em Barra do 
Corda, que recebe os jogos do 
Cordino, vive a mesma situação 
com duas pendências. Faltam 
os laudos de segurança e o de 
condições sanitárias e de higiene.

Com promessa de inau-
guração ainda para o Campe-
onato Maranhense, o estádio 

Nhozinho Santos também foi 
relacionado entre as praças 
do Campeonato Maranhense. 
Mas, por conta da reforma, 
nenhum dato foi adicionado 
em suas informações.

Para ser liberado, de acor-
do o Regulamento Geral de 
Competição e Estatuto do 
Torcedor, um estádio precisa 
ter quatro laudos de entidades 
distintas. 

Estádio Castelão recebe dois jogos na primeira rodada e tem laudo pendente 

A temporada 2020 do MMA, 
definitivamente, não poderia 
começar melhor. Para os fãs, 
por assistirem o retorno do 
fenômeno Conor McGregor 
ao octógono, após mais de um 
ano ausente, na luta principal 
do UFC 246, no último sábado, 
em Las Vegas. E para a própria 
organização, que faturou alto 
com vendas de ingressos, pay 
per view e patrocinadores.

Mas, para tirar Conor McGre-
gor da tranquilidade da Irlanda, o 
Ultimate, realmente, teve de fazer 
um alto investimento. O ex-cam-
peão peso-pena e peso-leve da 
organização recebeu 3 milhões 
de dólares (cerca de R$ 12,5 
milhões) somente para entrar 
no octógono do UFC 246 contra 
Donald Cerrone. Nessa quantia 
não constam outros valores, 
como porcentagem da venda de 
pay per view, patrocínios, bônus 
pela vitória e o prêmio de 50 mil 
dólares (cerca de R$ 208 mil) por 
"Performance da Noite".

O alto valor pago a McGre-
gor comprova seu status de 

UFC 246

McGregor recebe mais que todos os atletas juntos

maior nome do Ultimate na 
atualidade. Isso fica em evi-
dência ainda maior quando 
comparado com os salários 
pagos aos demais atletas do 
UFC 246. Donald Cerrone, por 
exemplo, recebeu "apenas" 200 
mil dólares (aproximadamente 
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Mayara Custódio divide os treinos com a venda de balas nos semáforos 

Em entrevista ao “L’ Équipe”, ídolo francês levanta dúvidas sobre a transferência 
de Cristiano Ronaldo. O ex-presidente da UEFA ainda elogiou Pep Guardiola

Platini questiona ida de CR7 à Juventus e
conta que não vibrou com a França na Copa

Como é tradição, Michel 
Platini não mediu palavras 
em entrevista concedida ao 
jornal francês “L’ Équipe”. O 
ex-jogador e ex-presidente 
da UEFA falou sobre Cristiano 
Ronaldo, Copa do Mundo 
da Rússia e Pep Guardiola. 
Quando perguntado sobre a 
ida do atual melhor do mun-
do para a Juventus, ele disse 
não entender os motivos 
que levaram CR7 a sair da 
Espanha.

– Estranho que, com 33 
anos, (Cristiano) tenha deixa-
do o seu Real Madrid, depois 
de ganhar três Champions 
seguidas, para tentar uma 
nova aventura. Não sei se a 
Juventus foi atrás dele, ou se 
Mendes (Jorge Mendes, em-
presário de CR7) o ofereceu. 
Não consigo entender essa 
operação – afirmou.

Durante a carreira como 
jogador, Platini também de-
fendeu a Juventus, entre 
1982 e 1987. No período, ga-
nhou três bolas de ouro, mas 
resolveu encerrar a carreira 
precocemente, aos 32 anos, 
em 87. A decisão, de acordo 
com o próprio francês, foi 
motivada porque ele se sen-
tia “cansado”.

Além da saída de CR7 do 
Real Madrid, Platini também 
comentou sobre a última 

Copa do Mundo, disputada 
na Rússia. Ele contou que 
não assistiu a muitos jogos 
da competição e deu prefe-
rência às partidas da seleção 
francesa. Mesmo assim, ga-
rantiu não ter vibrado com o 
título dos compatriotas.

– Não me pareceu um 

Mané diz que é mais rápido que o companheiro de clube Salah
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Bicampeão mundial em 2005 e 2006 posta vídeo de agradecimento nas 
redes sociais

Alonso anuncia despedida da
Fórmula 1 ao fim da temporada

Fernando Alonso fez mis-
tério nas redes sociais nos úl-
timos dias sobre um eventual 
anúncio. E, de fato, ele veio 
nessa terça-feira. Bicampeão 
mundial de Fórmula 1 em 2005 
e 2006, o espanhol confirmou 
que deixará a categoria ao 
fim da temporada deste ano, 
aos 37 anos de idade. Alonso 
postou um vídeo nas redes 
sociais no qual faz um agrade-
cimento à F1.

- Depois de 17 anos ma-
ravilhosos neste esporte in-
crível, é hora de eu fazer uma 
mudança e seguir em frente. 
Aproveitei cada minuto dessas 
temporadas incríveis e não 
posso agradecer o suficiente 
às pessoas que contribuíram 
para torná-las tão especiais. 
Ainda há vários grandes prê-
mios para esta temporada, e 
vou participar deles com mais 
comprometimento e paixão 
do que nunca - disse Alonso, 
que, no entanto, ainda não 
confirmou o que fará em 2019, 
se apenas correrá o Mundial de 
Endurance (WEC) pela Toyota, 
ou irá para a Fórmula Indy.

CEO da McLaren,  Zak 

Brown lamentou a decisão de 
Alonso deixar a equipe e a pró-
pria Fórmula 1, mas admitiu 
que o mais importante é res-
peitar a vontade do espanhol:

- Fernando não é apenas 
um excelente embaixador da 

Marlon fez pré-temporada pelo Barcelona 
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Esporte

McLaren, mas também da Fór-
mula 1. Seus 17 anos no esporte, 
como indiscutivelmente o pilo-
to preeminente de sua geração 
e, sem dúvida, um dos grandes 
da F1, adicionaram outra cama-
da à rica história da F1. Há um 

tempo para todos fazerem uma 
mudança, e Fernando decidiu 
que o fim desta temporada será 
dele. Respeitamos sua decisão, 
mesmo que acreditemos que 
ele esteja na melhor forma de 
sua carreira.

Alonso conquistou seu primeiro título mundial em 2005, no Brasil 

O Barcelona acertou nessa 
terça-feira a venda de Marlon 
ao Sassuolo, da primeira di-
visão da Itália. A negociação 
foi fechada em 12 milhões de 
euros, o equivalente a cerca 
de R$ 53 milhões (na cotação 
atual), e o zagueiro assinará 
contrato de cinco anos, até 
junho de 2023.

Marlon viaja à cidade de 
Sassuolo na quarta, quando 
fará exames médicos antes 
de ser incorporado ao novo 
time. Os empresários vão 
junto para finalizar a docu-
mentação.

Por ser o clube formador 
de Marlon, o Fluminense 
tem direito a receber uma 
pequena parcela do negócio, 
por meio do mecanismo de 
solidariedade criado pela 
Fifa. Como o atleta chegou a 
Xerém em 2009, a porcenta-
gem deve beirar os 3,5%, e 
o valor seria próximo ao R$ 
1,9 milhão.

Nos últimos dias o zaguei-
ro chegou a renovar contrato 
com o Barcelona até 2022 
- o compromisso anterior 
iria até 2020 -, pois a ideia 
do clube era emprestá-lo. 

MERCADO

Barcelona acerta venda de Marlon ao Sassuolo

Mas aí surgiu o interesse do 
Sassuolo na negociação em 
definitivo, e houve sucesso 
nas tratativas.

Revelado pelo Flu, Mar-
l o n  fo i  co nt rat a d o  p e l o 
Barcelona em meados de 

2016. Após o jogador a prin-
cípio ter sido emprestado 
ao Barça B, os espanhóis 
desembolsaram € 5,4 mi-
lhões de euros para exercer 
a opção de compra, mas ele 
não conseguiu espaço na 

equipe principal.
O brasileiro está com 22 

anos e disputou a última 
temporada emprestado ao 
Nice, da França, onde fez 
27 partidas, sendo 25 como 
titular.

O atacante Mario Man-
dzukic anunciou nessa terça-
feira (14) a sua aposentadoria 
da seleção croata aos 32 anos, 
um mês após o vice-campeo-
nato da Copa do Mundo da 
Rússia.

Em mensagem em seu 
Instagram, Mandzukic disse 
que tomou uma decisão que 
parecia “impossível” e se dis-
se orgulhoso pelos 14 anos 
defendendo as cores do país. 
Ainda não foi decidido se o 
atacante ganhará uma partida 
de despedida por parte da 
federação croata.

“Eu sempre gostei de falar 
no campo e não fora dele. 
Portanto, essas palavras são 
um pouco mais difíceis do 
que enfrentar um adversário 
ou correr por 120 minutos. 
Mais difícil porque sei quanta 
felicidade me traz todas as 
convocações, jogos e vitórias. 
Mais difícil, porque sei que 
honra é vestir a camisa croata e 
representar o país. Mais difícil, 
porque eu sei que este é final-
mente o fim dessas palavras. E, 
no entanto, sei que é hora cer-
ta para essas palavras”, disse.

Para ele, o vice-campe-
onato na Rússia ajudou a 
tomar a decisão. Mandzukic 
foi decisivo ao marcar o gol 
na prorrogação da semifinal 
contra a Inglaterra e também 

VICE NA COPA
Mandzukic se aposenta da
seleção croata aos 32 anos

marcou na derrota por 4 a 2 na 
decisão contra os franceses.

“Tanto quanto o vice-cam-
peonato me enche de nova 
energia, tornou mais fácil para 
mim tomar essa decisão im-
possível. Nós experimentamos 
nossos sonhos, fizermos um 
sucesso histórico e sentimos 
o incrível amor dos fãs. Este 
mês, bem como a chegada 
a Zagreb, continuará a ser a 
memória mais importante da 
minha carreira. Foi a viagem 
mais bonita com a equipe e 
a melhor volta para casa. Es-
tou muito feliz, orgulhoso da 
prata pela qual morremos há 
anos, através de muito esforço, 
trabalho, desapontamento e 
momentos pesados”, disse.

“Não há tempo ideal para 
ir. Se pudéssemos, acredito 
que todos nós jogaríamos 
pela Croácia enquanto vivês-
semos, porque não há orgu-
lho maior. Mas sinto que o 
momento é para mim agora. 
Eu fiz o meu melhor para dar 
a minha contribuição para 
o maior sucesso do futebol 
croata”, concluiu.

Desde 2007 atuando na 
seleção principal da Croácia, 
Mandzukic disputou 89 par-
tidas e marcou 33 gols. Ele 
defenderá a Juventus nesta 
temporada europeia. Fonte: 
UOL Esporte.

Mario Mandzukic anuncia aposentadoria da seleção croata 
Mundial magnífico – con-
fessou.

Ainda sobrou tempo para 
Platini fazer elogios ao téc-
nico Pep Guardiola, a quem 
chamou de “filho de Cruyff”. A 
expressão foi uma referência 
a Johan Cruyff, que fez histó-
ria como jogador e técnico e 

influenciou uma geração de 
treinadores, da qual o atual 
comandante do Manchester 
City faz parte.

– Guardiola pôs veloci-
dade e técnica no estilo de 
jogo do Manchester, e eles 
ganharam a Premier League 
por isso – disse. Fonte: GE.

Michel Platini não mediu palavras em entrevista ao “L’ Équipe” 

Um dos destaques do Li-
verpool na última temporada, 
Sadio Mané chamou a atenção 
pelo poder goleador com a 
camisa dos Reds. Foram 20 
gols pela equipe comandada 
por Jurgen Klopp, sendo dez 
deles da Liga dos Campeões. 
Outro atributo do senegalês 
que chama a atenção é a velo-
cidade. Segundo o próprio jo-
gador afirmou, em entrevista 
ao jornal “Marca”, sua rapidez 
supera até mesmo a do veloz 
Mohammed Salah.

“Sou mais rápido. Provavel-
mente não sou em distâncias 
curtas, mas em 100 ou 200 
metros ganho com certeza 
(risos)”, brincou.

Com velocidade alta e 
gols, Mané prova que teve 
em quem se inspirar para con-
seguir a performance em alto 
nível que vem apresentando. 
O jogador contou que fazia 
parte da legião de fãs de Ro-
naldinho Gaúcho espalhados 
pelo mundo.

- (Ronaldinho) Foi o jo-
gador que me inspirou. Hoje 
não tenho nenhum (ídolo) 

FÃ DE RONALDINHO

Mané brinca com velocidade de Salah: “Sou mais rápido”

em especial, mas um grupo de 
jogadores com o qual apren-
do. Existem muitos grandes 
jogadores.

Depois do vice-campeo-
nato na Liga dos Campeões 
na última temporada e a 

chegada de reforços para 
2018/2019, a expectativa 
sobre o Liverpool é grande. 
No entanto, o jogador evita 
fazer projeções, preferindo 
pensar jogo a jogo.

- Pode ser que sejamos 

(mais fortes que na tempora-
da passada) no futuro. Esta-
mos tentando jogar melhor 
e melhor a cada dia. Mas são 
vocês que precisam julgar se 
estamos melhores ou não. Não 
será fácil - finalizou.

A polêmica envolvendo 
Özil e a federação alemã ga-
nhou mais um capítulo. De-
pois de o jogador se aposen-
tar da seleção da Alemanha, 
alegando ter sofrido racismo 
dentro da DFB, o comandante 
da equipe, Joachim Löw, re-
solveu se pronunciar sobre o 
ocorrido. O treinador afirmou 
que nunca houve episódios de 
racismo dentro da seleção ou 
da federação.

- Mesut alegou racismo, 
mas eu posso dizer que nunca 
houve comentários racistas 
dentro da DFB. Os jogadores 
com histórico de imigração 
sempre gostaram de jogar 
conosco, nada mudou - disse 
Löw, em entrevista coletiva.

O treinador destacou que 
ficou sabendo da aposenta-
doria do atleta na seleção 
alemã através do assessor 
do jogador. Low revelou, 
ainda, que procurou Özil e 
não obteve sucesso, mas que 
ainda espera uma conversa 
pessoalmente com o camisa 
10 do Arsenal.

- Eu falei com seu assessor. 
O jogador não entrou em 
contato direto comigo, o que 

POLÊMICA
Joachim Löw minimiza acusação de Özil
sobre racismo na DFB: “Nunca houve”

normalmente eles costuma-
vam fazer. Mesut ainda não 
me ligou. Nas últimas duas 
semanas tentei falar com ele, 
mas não tive sucesso. Tenho 
certez haverá oportunidade 
futuro para uma conversa 
pessoalmente. Ele escolheu 
esse caminho - tenho que 
aceitar - finalizou.

Özil tornou pública sua 
aposentadoria na seleção 
alemã através de uma carta, 
divulgada no último mês. No 
comunicado, o jogador afir-
mou que vinha recebendo um 
tratamento discriminatório 
da DFB por conta das origens 
turcas. O meia disse, ainda, 
acreditar que seu passado e 
suas conquistas com a equipe 
nacional foram esquecidos 
pela instituição.

A crise entre Özil e a Fe-
deração Alemã ganhou força 
depois que o jogador posou, 
junto com o meia Ilkay Gün-
dogan, também da seleção 
alemã, com o presidente da 
Turquia, Recep Tayyip Erdo-
gan, no dia 13 de maio, em 
Londres. A possível conotação 
política do encontro desagra-
dou a Federação. 

Löw conversa com Ozil durante a partida entre Alemanha e Coreia do Sul

COMUNICADO

A NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI torna público que RE-
CEBEU da Secretaria Municipal do Ambiente – SEMAM a 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO para atividade de construção 
do COND. VILLA CLUB PLAZZA, localizado na Rua João 
Damásio Pinheiro, 510, bairro Maiobinha - São José de 
Ribamar, conforme processo SEMAM nº 513/2018.

RECEBIMENTO DE LINCENÇA DE OPERAÇÃO
A SERVEMTEC LTDA-ME INSCRITA NO CNPJ: 41.497.736/0001-02 

TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU A SECRETARIA MUNICIPAL DO AM-
BIENTE – SEMAM A LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 18/18 COM PRAZO 
DE VALIDADE ATÉ 17/07/2019, PARA  ATIVIDADE DE INSTALAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE 
VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, LOCALIZADA NO ENDEREÇO: RUA 
18 QUADRA 35 – VILLAGIO DO COHATRAC V – ESTRADA DA MAIOBA 
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR – MA, CONFORME PROCESSO SEMAM DE N° 
253/2018.

Lucia Andreia Da Silva torna público que recebeu 

junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais–SEMA, Protocolo nº. 260124/2016 

da Renovação da Licença Única Ambiental – ReLUA, 

para a atividade agrícola, na Fazenda Sirina localizada 

no município de São Francisco do Maranhão/MA.

Campeão meio-pesado, que no sábado defende título contra Anthony Smith no UFC 
235, cita visitas constantes em casa, mas aponta lado benéfico e garante estar limpo

Jon Jones relata rotina de testes antidoping:
"Talvez o mais testado de todos os tempos"

Jon Jones carrega a des-
confiança por onde anda. Ele 
sabe disso, mesmo com 23 
vitórias na carreira e apenas 
uma derrota - polêmica por 
conta de golpes ilegais que 
o desclassificaram. Ele usou 
um ídolo pessoal e do MMA 
para apontar a necessidade 
de sempre se provar, como 
fará mais uma vez no próximo 
sábado ao defender o cinturão 
meio-pesado (até 93kg) diante 
de Anthony Smith, no UFC 
235, em Las Vegas.

- Essa será a minha 13ª luta 
valendo título na carreira e ainda 
acho que tenho muito a provar. 
Anderson Silva, por exemplo, foi 
o Deus desse esporte por tantos 
anos e depois de uma lesão, de-
pois de alguma recuperação, ele 
não vale mais ouro, as pessoas 
deixaram de o colocar na discus-
são entre os melhores. Por isso, sei 
que para se manter no topo você 
precisa fazer coisas inquestioná-
veis sempre. Por isso tenho tanto 
ainda a provar - afirmou, numa 
entrevista exclusiva ao Combate.

Mas, naturalmente, a dúvi-
da que recai sobre Jon Jones 
diz respeito aos casos rela-

cionados a doping que per-
mearam sua carreira durante 
os dez anos como lutador 
profissional até aqui. Diante 
de uma série de testes posi-
tivos e suspensões, ele hoje 
vive uma realidade diferente 
dos demais atletas no UFC. A 
presença em casa é constante 
de órgãos como a USADA 
(Agência Antidoping dos EUA), 
a VADA (Agência Voluntária 

Antidoping) e a Comissão 
Atlética de Nevada.

- Tem sido desgastante. 
Representantes da USADA 
chegam a bater na porta da 
minha casa para testes 3 vezes 
por semana, isso é muito. Fico 
agradecido de não ter que 
fazer o teste de sangue em 
todas as vezes, mas no fim das 
contas só quero respeitá-los 
porque estão fazendo o traba-

lho deles. E eu fazendo o meu.
Aos 31 anos, Jon Jones 

ressalta a confiança na própria 
honestidade, mesmo que a 
dúvida paire na cabeça de 
fãs. Ele reafirma sua inocência 
diante da carga de testes a que 
tem se submetido nos últimos 
tempos.

- Não estou preocupado 
com isso, estou limpo e confio 
em como estou. Venho sendo 
testado exaustivamente nos 
últimos quatro anos e tenho 
certeza que sou o cara mais 
testado em doping nesse úl-
timo ano, talvez o atleta mais 
testado de todos os tempos. 
Esse sistema antidoping é 
relativamente novo e é bom 
para todos aprenderem os 
detalhes de cada substância. 
Não me importo de fazer mui-
tos testes, isso ajuda os atletas 
no futuro.

De volta à luta de sábado, 
Jon Jones garantiu que não 
tem lesões e não tem res-
quícios de problemas no pé 
direito, consequências da luta 
de dezembro com Gustafsson, 
quando reconquistou o cintu-
rão após cumprir suspensão. 

Jon Jones defenderá título diante de Anthony Smith no UFC 235 

O técnico Alberto Valentim 
terá, pela primeira vez nesta 
temporada, todos os jogadores 
considerados titulares 100% fi-
sicamente. E, ao mesmo tempo, 
terá uma “dor de cabeça”: quem 
vai jogar no meio de campo 
contra o Boavista, sábado, às 
19h30? Bruno César, que está 
com ritmo depois de começar 
em três partidas, ou Thiago 
Galhardo, recuperado de um 
edema na coxa?

O Vasco iniciou 2019 colo-
cando aos poucos os principais 
jogadores em campo. A ideia foi 
prolongar a pré-temporada de 
parte do elenco para que não 
se tenha muitas lesões durante 
a temporada. Por isso, Maxi 
López, Bruno César e Thiago Ga-
lhardo, por exemplo, perderam 
as primeiras rodadas da Taça 
Guanabara.

Quando Bruno César es-
tava quase 100% fisicamente 
para já começar uma partida, 
Thiago Galhardo sentiu um 
edema na coxa, na semifinal 
da Taça Guanabara, contra o 
Resende, e virou desfalque.

Neste período, na final 
contra o Fluminense, na Copa 
do Brasil diante do Serra-ES e 
na estreia da Taça Rio enfren-
tando o Botafogo, Bruno César 
foi titular e ganhou ritmo. 
Evoluiu jogo a jogo e não foi 

CONTRA O BOAVISTA

Com Galhardo, Bruno César e Marrony, Vasco terá time ideal à disposição

substituído no último clássico. 
As atuações melhoraram com 
o passar das partidas.

Agora, porém, Thiago Ga-
lhardo está de volta. Com 
características diferentes, um 
pouco mais rápido e com 
mais infiltrações, o meia está à 
disposição do técnico Alberto 
Valentim para o jogo contra o 

Boavista, no Maracanã. Além 
dele, todos os considerados 
titulares podem ser escalados.

O atacante Marrony, que 
perdeu o clássico contra o 
Botafogo por causa de uma 
pancada na cabeça, é outro 
que está à disposição de Al-
berto Valentim. Ao mesmo 
tempo, Rossi, contratado para 

a mesma posição, também 
está 100% fisicamente.

A provável escalação do 
Vasco no sábado é, então: 
Fernando Miguel, Cáceres, 
Werley, Leandro Castan e Dani-
lo Barcelos; Raul, Lucas Mineiro 
e Bruno César (Thiago Galhar-
do); Pikachu, Maxi López e 
Marrony.

NA LUTA
Campeã mundial de jiu-jítsu vende

balas em semáforo para seguir lutando

Oito horas da manhã. A 
rotina de Mayara Custódio 
se repete todos os dias. Acor-
da pela manhã, toma café 
e parte para os treinos de 
musculação e preparação 
física em uma academia. Das 
12h30 às 15 horas, no tempo 
livre, o compromisso é outro. 
De quimono, a atual campeã 
mundial de jiu-jítsu vai à rua 
e se dirige a um semáforo em 
Curitiba, no bairro Água Verde, 
para vender balas.

Desde o ano passado, 
Mayara tenta vender o maior 
número de balas possível para 
arrecadar recursos e disputar 
o campeonato mundial de 
jiu-jítsu, que acontecerá em 
Long Beach, nos Estados Uni-
dos, em maio.

Com sorriso no rosto, no 
calor ou no frio, a londrinense 
de 32 anos se apresenta aos 
motoristas que circulam pela 
capital paranaense e tenta 
juntar recursos básicos para 
custear passagens aéreas, 
hospedagens e alimentação.

Depois de vender balas, ela 
retoma os treinos de jiu-jítsu 
no restante da tarde e durante 
a noite. A rotina só é quebrada 
quando chove ou por conta 
de competições. Por dia, con-
segue uma média de R$60, 
quando vende uma caixa 
inteira. Por mês, ela consegue 
arrecadar até R$ 1.800.

– Meu objetivo é conseguir 
R$5 mil, que vai me ajudar 
bastante. Estou motivada, o 
pessoal tem me ajudado e a 
aceitação está sendo boa. Às 
vezes, as pessoas não estão 
dispostas a ouvir ou não têm 
dinheiro, mas sempre têm 
uma palavra de incentivo, 
contou ela.

- Estou ali, no sinaleiro, 
não vendendo balas, mas 
vendendo a minha viagem, o 
meu trabalho e que é o que eu 
amo, o jiu-jítsu.

Mayara começou a treinar 
jiu-jítsu em 2014, em Londrina, 
por influência do irmão mais 
novo, que já praticava a arte 
marcial. 

Elenco do Vasco reunido durante treino em São Januário 

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE RECUR-
SOS HUMANOS E NEGÓCIOS PÚBLICOS S.A – EMARHP.

CGC-MF 06.281.794/0001-95.
Rua da Estrela, 473 – Centro (Praia Grande). Cep: 65.010-

200-São Luís/MA

AVISO AOS ACIONISTAS

Avisamos aos Senhores Acionistas da Empresa Maranhense 
de Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos 
S.A – EMARHP, que se encontra à disposição dos mesmos, na 
sede da Empresa documentos a que se refere o artigo 133 da 
Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, relativo ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018.

São Luís, 27 de fevereiro de 2019

A Diretoria
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Ultimate paga 3 milhões de dólares ao irlandês Conor McGregor

R$ 832,5 mil) para fazer a luta 
principal da noite.

Ou seja, Conor levou para 
casa uma quantia 15 vezes 
maior que a paga ao americano. 
Além disso, o irlandês, sozinho, 
recebeu quase três vezes mais 
do que todos os atletas do 

evento somados. Sem contar 
as premiações por vitórias, 
"The Notorious" ficou com três 
milhões de dólares, enquanto a 
organização pagou um pouco 
mais de um milhão de dólares 
para todos os outros lutadores 
do evento somados.

O Moto Club acertou a 
venda de 50% dos direitos 
econômicos do atacante Val-
denílson, de 19 anos, junto ao 
Palmeiras. O atacante segue 
para o time de São Paulo por 
R$ 200 mil a serem pagos em 
oito parcelas, de R$ 25 mil 
cada uma, começando em 
fevereiro. Outros jogadores 
também podem deixar o clu-
be em outras negociações, 
segundo a diretoria motense.

Valdenílson chegará para 
atuar nas categorias de base 
do Palmeiras. O clube segue 
em busca de um atacante de 
velocidade. Rony, do Athleti-
co-PR, é o nome da vez.

Valdenílson não jogou pro-

fissionalmente no Moto. Na 
categoria sub-19, ele foi desta-
que do time no Campeonato 
Maranhense 2019 quando o 
time conquistou o título, e foi 
o artilheiro motense na Copa 
São Paulo, com três gols em 
três jogos.

- Quando voltamos da 
Copa São Paulo, tínhamos 
a ideia de promover alguns 
atletas para o time profissio-
nal, mas como estamos nego-
ciando vários com clubes das 
séries A e B, e até com clube 
de fora do país, estamos es-
perando tudo se resolver, para 
saber quais os negócios serão 
fechados - disse o supervisor 
do clube, André Gomes.

Valdenilson é um dos destaques do Moto Club 

COMUNICADO/RECEBIMENTO
Notaro Alimentos LTDA, CNPJ 01.682.695/0017-69, situado 

na rodovia MA 006, km 18, S/N, Zona Rural, Balsas, Estado do 
Maranhão, sob as coordenadas 7º 39’ 58.97’’S 46º 1’ 55.34’’W, 
torna público que RECEBEU da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Recursos Naturais a AUTORIZAÇÃO PARA CONS-
TRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO nº 0276701/2020, 
conforme dados constantes no processo n° 272456/2019.

PREPARAÇÃO

Pré-Temporada da Arbitragem Maranhense
é realizada com sucesso em São Luís

Cerca de 50 árbitros, esti-
veram participando durante 
três dias em São Luís, da 
Pré-Temporada da arbitra-
gem Maranhense, que teve 
como objetivo, preparar os 
árbitros, para trabalharem 
nos jogos do Campeonato 
Maranhense, Copa do Nor-
deste e Copa do Brasil

Tudo começou na sexta-
-feira (17), com a realização 
de testes físicos na pista 
de atletismo da UFMA. No 
período da tarde, os trei-
namentos aconteceram no 
Estádio Castelão, e a noite 
foram realizadas atividades 
no auditório da Federação 
Maranhense de Futebol.

No sábado (18), os árbitros 

tiveram mais um dia intenso 
de atividades. Pela manhã, 
passaram por treinamento 
no campo de jogo. Atividade 
que foi realizada no Campo do 
Sesi no Araçagi e comandada 
pelo Instrutor FIFA Manoel 
Serapião Filho, Marcelo Filho 
e Juscelino Santos.

No período da tarde, os 
árbitros assistiram apresen-
tações de vídeo, sobre as 
modificações das regras do 
jogo e no período da noite, 
foram realizados testes escri-
tos, sobre as regras do jogo.

No domingo (19), os árbi-
tros participaram de ativida-
des no auditório da Associa-
ção Atlética Banco do Brasil 
(AABB).
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Serviço de radioterapia
O Governo do Maranhão e a Fundação Antonio Dino (FAD) 

inauguram, hoje (22), às 9h, o novo acelerador linear do Hospital 
Aldenora Bello para tratamento dos pacientes oncológicos do 
estado. O equipamento aumenta em 57,89% a oferta do serviço 
à população. O acelerador linear - utilizado para realização de 
sessões de radioterapia - foi adquirido pela FAD após convênio de 
custeio firmado com a Secretaria de Estado da Saúde. O convênio 
com a SES viabilizou apoio financeiro no valor de R$ 5 milhões, 
o que permitiu uma economia à Fundação que então realizou 
a compra do equipamento com recursos da própria instituição 
filantrópica. O acelerador linear funcionará nos turnos diurno e 
noturno e tem capacidade para atender 120 pacientes por mês. 
A previsão é que sejam realizadas 3 mil sessões de radioterapia 
mensalmente com o novo aparelho. Atualmente, o Hospital 
Aldenora Bello possui um acelerador em funcionamento. 
Homenagem- A sala que recebe o novo acelerador linear levará 
o nome do médico José Kleber Luz Araújo. O médico faleceu em 
um trágico acidente de helicóptero no dia 1º de abril de 2018, que 
também resultou na morte de outras três pessoas. José Kleber 
tinha 43 anos e era formado em medicina pela Universidade 
Federal do Maranhão e residência em cirurgia geral, cirurgia do 
aparelho digestivo e cirurgia bariátrica, áreas em que atuava nos 
hospitais municipais Socorrão 1 e 2, Hospital Macrorregional de 
Peritoró e na rede privada. 

Franquias apostam no Maranhão 
para 2020

 
Em meio à crise econômica e turbulências no cenário político 

que se instalaram em nosso país nos últimos anos, o Estado do 
Maranhão vivencia essa dura realidade de forma ainda mais 
forte e segue como rota principal no plano de expansão de 
diversas franquias, em especial, aquelas que ainda não estão no 
mercado maranhense. No último trimestre de 2019, a economia 
apresentou leves sinais de recuperação projetando para 2020 um 
cenário de efetiva melhora impulsionada pela queda das taxas 
de juros. De acordo com o partner da Kick Off Consultores e ex-
diretor de inteligência da Associação Brasileira de Franchising 
(ABF), Claudio Tieghi, agora é um bom momento para investir 
no estado. “Crises historicamente favorecem o franchising 
no Brasil e no mundo. Na desestruturação dos mercados 
tradicionais, surgem como que automaticamente oportunidades 
de negócios para pequenas e médias empresas.  Nessa hora, 
considerando a baixa formação dos cidadãos brasileiros para 
o empreendedorismo, abrir uma franquia significa capacitar-se 
enquanto se empreende e, ao mesmo tempo, oferecer produtos 
e serviços com mais qualidade, pois a experiência da marca ajuda 
o novo empresário a desenvolver sua curva de aprendizagem 
muito mais rápido e com menos riscos”, esclarece. Algumas 
franquias souberam muito bem aproveitar esse momento de 
perspectivas e visam expandir suas unidades para o estado. 
A Clínica da Cidade, por exemplo, é pioneira em serviços de 
medicina humanizada e acessível no interior de São Paulo e inicia 
o seu plano de expansão nacional tendo São Luís (MA) como 
uma das prioridades da rede, que fecha 2019 com faturamento 
de R$ 21 milhões e conta com 11 unidades. Também na área da 
saúde, a Cuidare busca franqueados na capital maranhense. A 
franquia voltada para cuidadores de pessoas, foi fundada pela 
potiguar Izabelly Miranda em 2014, e hoje, já é uma das maiores 
do segmento no país, com 71 unidades. A cidade também está 
no radar da Clinicão, primeira franquia veterinária do Brasil, 
fundada por uma carioca em Guaratinguetá (SP), que oferece 
modelos de negócio com investimento inicial a partir de R$ 
150 mil e busca inaugurar unidades na região. Já a sul-mato-
grossense MyCookies, fenômeno no Centro-Oeste que começou 
com um balcão improvisado na porta de escolas, possui 32 
unidades e colocou a expansão no Estado do Maranhão como 
um dos objetivos principais para 2020, oferecendo modelos com 
investimento inicial a partir de R$ 58 mil. Com sede em Campinas, 
a We Brazil Energy, especializada em importação e distribuição de 
equipamentos fotovoltaicos, acaba de ingressar no franchising 
após crescer 800% desde a sua chegada ao mercado, em 2015, 
e vê o estado como praça promissora para a sua expansão, com 
oportunidades de negócio a partir de R$ 49 mil.

A Prefeitura de São Luís, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Serviços 
Públicos (Semosp), está exe-
cutando nesta semana a lim-
peza e desobstrução do canal 
do Rio das Bicas. Os serviços 
iniciaram na segunda-feira 
(20) em trecho próximo ao 
parque urbano do bairro 
Coroado. A ação tem por 
objetivo melhorar a vazão da 
água prevenindo ocorrências 
de alagamentos nas áreas 
próximas ao canal, como o 
Coroadinho. O trabalho de 
limpeza da rede de drena-
gem é permanente, conforme 
determinação do prefeito Edi-
valdo Holanda Junior, mas está 
sendo intensificado por conta 
do período chuvoso.

De acordo com o secretário 
de Obras e Serviços Públicos, 
Antônio Araújo, a Prefeitura 
realiza de forma contínua a 
desobstrução e limpeza do ca-
nal para manter o escoamento 
correto das águas. “Por orien-
tação do prefeito Edivaldo, a 
Semosp está intensificando a 
limpeza do canal para prevenir 
essa área da cidade de inun-
dações durante as chuvas. É 
um trabalho importante que 

Entre os locais que recebem o serviço está o canal do Rio das Bicas; trabalho é permanente, conforme 
determinação do prefeito Edivaldo Holanda Junior, mas está sendo intensificado por conta do período chuvoso.

Prefeitura intensifica ações de desobstrução 
de canal e rede de esgoto em pontos da capital
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realizamos permanentemente 
e agora estamos reforçando 
não só no Coroado, mas em di-
versos pontos da capital com 
a desobstrução de galerias e 
demais dispositivos para me-
lhorar a drenagem das águas 
pluviais”, disse.

No local, uma retroesca-
vadeira hidráulica segue em 
operação retirando vegetação 
aquática e materiais diversos 
que se acumulam ao longo 
do canal natural e dificultam 
o curso adequado das águas. 
“Toda a água decorrente das 
chuvas que atingem essas 
localidades deságuam nos 

Cidade

O Processo Seletivo Simpli-
ficado do Programa Especial 
de Cursos Superiores de Tec-
nologia (PROFITEC) acontece 
no próximo domingo (26). 
Cerca de 1.416 candidatos vão 
disputar 210 vagas para Cur-
sos de Tecnologia em Redes de 
Computadores, Tecnologia em 
Gestão de Qualidade e Tecno-
logia em Design de Interiores.

As provas serão aplicadas 
nos municípios de Grajaú, 
Caxias, Santa Inês, Timon, Ba-
cabal e São Bento. Os portões 
serão abertos a partir das 12h 
e as provas iniciam às 13h. No 
dia do certame, o candidato 
deve apresentar documento 
de identificação com foto.

O vestibular compreende 
uma prova com 44 questões 
objetivas de múltipla escolha, 
por área de conhecimento, 
abrangendo os conteúdos 
programáticos dos compo-
nentes curriculares que inte-
gram o ensino médio, além 

de uma prova de produção 
textual.

Para obter informações 
sobre o local de prova, acesse 
o Cartão de Confirmação de 
Inscrição em https://profitec.
uema.br/

O resultado está previsto 

Prefeitura de São Luís intensifica manutenção 

canais de drenagem, e por 
isso é de extrema importância 
esse trabalho de manutenção”, 
acrescenta o secretário.

A Semosp continua traba-
lhando com a limpeza de áreas 
consideradas pontos críticos e, 
por isso, estão sendo prioriza-
das. Outros pontos que estão 
recebendo os serviços nesta 
terça-feira (21) são os elevados 
da Cohab e Cohama, a região 
do Mercado Central e as prin-
cipais avenidas da capital a 
exemplo da Avenida dos Afri-
canos. As avenidas Guajajaras, 
Jerônimo de Albuquerque, Li-
torânea e da Camboa também 

tiveram o sistema de galerias 
desobstruído.

OUTROS SERVIÇOS
Nesta semana, a Prefeitura 

de São Luís, por meio da Se-
mosp, está realizando ações em 
diversos pontos da capital. Os 
trabalhos abrangem a manu-
tenção no sistema de drenagem 
superficial e profunda, a manu-
tenção asfáltica, a revitalização 
de canteiro central e a recons-
trução de proteção de encosta 
em área do litoral.

Na Avenida Leste Oeste, do 
Cohatrac, equipe atua execu-
tando a construção de passa-
gem molhada. Ainda na área, 
foi realizada também a recu-
peração de poço de visita na 
Avenida Contorno Norte. No 
estacionamento do Mercado 
do Peixe, situado na Avenida 
Vitorino Freire, equipes estão 
realizando o calçamento com 
blocos.

Equipes de manutenção 
asfáltica se concentram na 
Avenida Jerônimo de Albu-
querque, Terminal da Cohab, 
Avenida Daniel de La Touche 
e Rua Netuno, no Recanto dos 
Vinhais. Os trabalhos estão 
sendo executados de acordo 
com as condições climáticas.

para 12 de fevereiro.
PROFITEC
O PROFITEC é um novo 

programa da UEMA para for-
mação de profissionais que 
irão contribuir para o desen-
volvimento do estado. O dife-
rencial do PROFITEC é o tempo 

de duração dos cursos, em 
torno de 2 anos e 6 meses a 
3 anos. Além disso, as aulas 
acontecerão aos fins de se-
mana, possibilitando que os 
estudantes possam conciliar 
trabalho e estudo no decorrer 
da graduação.

DIA 26

Provas do Profitec serão aplicadas no próximo domingo 
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Em sua primeira sessão 
realizada em 2020, a 4ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do 
Maranhão (TJMA) manteve 
sentença de primeira instância 
que condenou o banco Bra-
desco a indenizar uma cliente 
que teve seu nome indevida-
mente inscrito em órgão de 
restrição ao crédito.

De acordo com decisão 
unânime da Câmara, não fi-
cou comprovada a operação 
de empréstimo consignado 
alegada pela instituição fi-
nanceira. O valor de R$ 2,5 mil 
fixado pela Justiça de 1º grau 
por danos morais foi mantido 
pelos desembargadores Mar-
celino Everton (relator), Jamil 
Gedeon e Luiz Gonzaga.

Na ação inicial, a consumi-
dora afirmou que não contraiu 
empréstimo junto ao banco, 
considerando indevida a ne-
gativação do seu nome. O 
Bradesco sustentou, no apelo 
ao TJMA, que a inscrição do 
nome da autora nos órgãos 
de proteção ao crédito ocorreu 
em razão de inadimplência 
relativa a contrato de emprés-
timo firmado em 2011.

O desembargador Mar-
celino Everton relatou que a 
empresa limitou-se a afirmar 
a regularidade do contrato, 

mas não apresentou nenhum 
documento comprobatório da 
relação jurídica apontada.

O relator destacou que o 
Código de Defesa do Consu-
midor incluiu, expressamen-
te, a atividade bancária no 
conceito de serviço. Disse não 
restar a menor dúvida de que 
a responsabilidade contratual 
do banco é objetiva, respon-
dendo, independentemente 
de culpa, pela reparação de 
danos causados por defeitos 
decorrentes dos serviços que 
presta.

O magistrado citou deci-
sões do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) e considerou, 
sob o ângulo compensató-
rio e punitivo, o valor fixado 
na sentença, de R$ 2.500,00, 
como adequado, uma vez 
que atende aos princípios da 
razoabilidade e da proporcio-
nalidade para o caso.

Os desembargadores Jamil 
Gedeon e Luiz Gonzaga tive-
ram o mesmo entendimento 
do relator e negaram provi-
mento ao apelo do banco.

A sessão inaugural da 4ª 
Câmara Cível em 2020 foi pre-
sidida pelo desembargador 
Jaime Ferreira de Araujo, que 
não participou deste julga-
mento.
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Mayara Custódio divide os treinos com a venda de balas nos semáforos 

Em entrevista ao “L’ Équipe”, ídolo francês levanta dúvidas sobre a transferência 
de Cristiano Ronaldo. O ex-presidente da UEFA ainda elogiou Pep Guardiola

Platini questiona ida de CR7 à Juventus e
conta que não vibrou com a França na Copa

Como é tradição, Michel 
Platini não mediu palavras 
em entrevista concedida ao 
jornal francês “L’ Équipe”. O 
ex-jogador e ex-presidente 
da UEFA falou sobre Cristiano 
Ronaldo, Copa do Mundo 
da Rússia e Pep Guardiola. 
Quando perguntado sobre a 
ida do atual melhor do mun-
do para a Juventus, ele disse 
não entender os motivos 
que levaram CR7 a sair da 
Espanha.

– Estranho que, com 33 
anos, (Cristiano) tenha deixa-
do o seu Real Madrid, depois 
de ganhar três Champions 
seguidas, para tentar uma 
nova aventura. Não sei se a 
Juventus foi atrás dele, ou se 
Mendes (Jorge Mendes, em-
presário de CR7) o ofereceu. 
Não consigo entender essa 
operação – afirmou.

Durante a carreira como 
jogador, Platini também de-
fendeu a Juventus, entre 
1982 e 1987. No período, ga-
nhou três bolas de ouro, mas 
resolveu encerrar a carreira 
precocemente, aos 32 anos, 
em 87. A decisão, de acordo 
com o próprio francês, foi 
motivada porque ele se sen-
tia “cansado”.

Além da saída de CR7 do 
Real Madrid, Platini também 
comentou sobre a última 

Copa do Mundo, disputada 
na Rússia. Ele contou que 
não assistiu a muitos jogos 
da competição e deu prefe-
rência às partidas da seleção 
francesa. Mesmo assim, ga-
rantiu não ter vibrado com o 
título dos compatriotas.

– Não me pareceu um 

Mané diz que é mais rápido que o companheiro de clube Salah
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Bicampeão mundial em 2005 e 2006 posta vídeo de agradecimento nas 
redes sociais

Alonso anuncia despedida da
Fórmula 1 ao fim da temporada

Fernando Alonso fez mis-
tério nas redes sociais nos úl-
timos dias sobre um eventual 
anúncio. E, de fato, ele veio 
nessa terça-feira. Bicampeão 
mundial de Fórmula 1 em 2005 
e 2006, o espanhol confirmou 
que deixará a categoria ao 
fim da temporada deste ano, 
aos 37 anos de idade. Alonso 
postou um vídeo nas redes 
sociais no qual faz um agrade-
cimento à F1.

- Depois de 17 anos ma-
ravilhosos neste esporte in-
crível, é hora de eu fazer uma 
mudança e seguir em frente. 
Aproveitei cada minuto dessas 
temporadas incríveis e não 
posso agradecer o suficiente 
às pessoas que contribuíram 
para torná-las tão especiais. 
Ainda há vários grandes prê-
mios para esta temporada, e 
vou participar deles com mais 
comprometimento e paixão 
do que nunca - disse Alonso, 
que, no entanto, ainda não 
confirmou o que fará em 2019, 
se apenas correrá o Mundial de 
Endurance (WEC) pela Toyota, 
ou irá para a Fórmula Indy.

CEO da McLaren,  Zak 

Brown lamentou a decisão de 
Alonso deixar a equipe e a pró-
pria Fórmula 1, mas admitiu 
que o mais importante é res-
peitar a vontade do espanhol:

- Fernando não é apenas 
um excelente embaixador da 

Marlon fez pré-temporada pelo Barcelona 
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Esporte

McLaren, mas também da Fór-
mula 1. Seus 17 anos no esporte, 
como indiscutivelmente o pilo-
to preeminente de sua geração 
e, sem dúvida, um dos grandes 
da F1, adicionaram outra cama-
da à rica história da F1. Há um 

tempo para todos fazerem uma 
mudança, e Fernando decidiu 
que o fim desta temporada será 
dele. Respeitamos sua decisão, 
mesmo que acreditemos que 
ele esteja na melhor forma de 
sua carreira.

Alonso conquistou seu primeiro título mundial em 2005, no Brasil 

O Barcelona acertou nessa 
terça-feira a venda de Marlon 
ao Sassuolo, da primeira di-
visão da Itália. A negociação 
foi fechada em 12 milhões de 
euros, o equivalente a cerca 
de R$ 53 milhões (na cotação 
atual), e o zagueiro assinará 
contrato de cinco anos, até 
junho de 2023.

Marlon viaja à cidade de 
Sassuolo na quarta, quando 
fará exames médicos antes 
de ser incorporado ao novo 
time. Os empresários vão 
junto para finalizar a docu-
mentação.

Por ser o clube formador 
de Marlon, o Fluminense 
tem direito a receber uma 
pequena parcela do negócio, 
por meio do mecanismo de 
solidariedade criado pela 
Fifa. Como o atleta chegou a 
Xerém em 2009, a porcenta-
gem deve beirar os 3,5%, e 
o valor seria próximo ao R$ 
1,9 milhão.

Nos últimos dias o zaguei-
ro chegou a renovar contrato 
com o Barcelona até 2022 
- o compromisso anterior 
iria até 2020 -, pois a ideia 
do clube era emprestá-lo. 

MERCADO

Barcelona acerta venda de Marlon ao Sassuolo

Mas aí surgiu o interesse do 
Sassuolo na negociação em 
definitivo, e houve sucesso 
nas tratativas.

Revelado pelo Flu, Mar-
l o n  fo i  co nt rat a d o  p e l o 
Barcelona em meados de 

2016. Após o jogador a prin-
cípio ter sido emprestado 
ao Barça B, os espanhóis 
desembolsaram € 5,4 mi-
lhões de euros para exercer 
a opção de compra, mas ele 
não conseguiu espaço na 

equipe principal.
O brasileiro está com 22 

anos e disputou a última 
temporada emprestado ao 
Nice, da França, onde fez 
27 partidas, sendo 25 como 
titular.

O atacante Mario Man-
dzukic anunciou nessa terça-
feira (14) a sua aposentadoria 
da seleção croata aos 32 anos, 
um mês após o vice-campeo-
nato da Copa do Mundo da 
Rússia.

Em mensagem em seu 
Instagram, Mandzukic disse 
que tomou uma decisão que 
parecia “impossível” e se dis-
se orgulhoso pelos 14 anos 
defendendo as cores do país. 
Ainda não foi decidido se o 
atacante ganhará uma partida 
de despedida por parte da 
federação croata.

“Eu sempre gostei de falar 
no campo e não fora dele. 
Portanto, essas palavras são 
um pouco mais difíceis do 
que enfrentar um adversário 
ou correr por 120 minutos. 
Mais difícil porque sei quanta 
felicidade me traz todas as 
convocações, jogos e vitórias. 
Mais difícil, porque sei que 
honra é vestir a camisa croata e 
representar o país. Mais difícil, 
porque eu sei que este é final-
mente o fim dessas palavras. E, 
no entanto, sei que é hora cer-
ta para essas palavras”, disse.

Para ele, o vice-campe-
onato na Rússia ajudou a 
tomar a decisão. Mandzukic 
foi decisivo ao marcar o gol 
na prorrogação da semifinal 
contra a Inglaterra e também 

VICE NA COPA
Mandzukic se aposenta da
seleção croata aos 32 anos

marcou na derrota por 4 a 2 na 
decisão contra os franceses.

“Tanto quanto o vice-cam-
peonato me enche de nova 
energia, tornou mais fácil para 
mim tomar essa decisão im-
possível. Nós experimentamos 
nossos sonhos, fizermos um 
sucesso histórico e sentimos 
o incrível amor dos fãs. Este 
mês, bem como a chegada 
a Zagreb, continuará a ser a 
memória mais importante da 
minha carreira. Foi a viagem 
mais bonita com a equipe e 
a melhor volta para casa. Es-
tou muito feliz, orgulhoso da 
prata pela qual morremos há 
anos, através de muito esforço, 
trabalho, desapontamento e 
momentos pesados”, disse.

“Não há tempo ideal para 
ir. Se pudéssemos, acredito 
que todos nós jogaríamos 
pela Croácia enquanto vivês-
semos, porque não há orgu-
lho maior. Mas sinto que o 
momento é para mim agora. 
Eu fiz o meu melhor para dar 
a minha contribuição para 
o maior sucesso do futebol 
croata”, concluiu.

Desde 2007 atuando na 
seleção principal da Croácia, 
Mandzukic disputou 89 par-
tidas e marcou 33 gols. Ele 
defenderá a Juventus nesta 
temporada europeia. Fonte: 
UOL Esporte.

Mario Mandzukic anuncia aposentadoria da seleção croata 
Mundial magnífico – con-
fessou.

Ainda sobrou tempo para 
Platini fazer elogios ao téc-
nico Pep Guardiola, a quem 
chamou de “filho de Cruyff”. A 
expressão foi uma referência 
a Johan Cruyff, que fez histó-
ria como jogador e técnico e 

influenciou uma geração de 
treinadores, da qual o atual 
comandante do Manchester 
City faz parte.

– Guardiola pôs veloci-
dade e técnica no estilo de 
jogo do Manchester, e eles 
ganharam a Premier League 
por isso – disse. Fonte: GE.

Michel Platini não mediu palavras em entrevista ao “L’ Équipe” 

Um dos destaques do Li-
verpool na última temporada, 
Sadio Mané chamou a atenção 
pelo poder goleador com a 
camisa dos Reds. Foram 20 
gols pela equipe comandada 
por Jurgen Klopp, sendo dez 
deles da Liga dos Campeões. 
Outro atributo do senegalês 
que chama a atenção é a velo-
cidade. Segundo o próprio jo-
gador afirmou, em entrevista 
ao jornal “Marca”, sua rapidez 
supera até mesmo a do veloz 
Mohammed Salah.

“Sou mais rápido. Provavel-
mente não sou em distâncias 
curtas, mas em 100 ou 200 
metros ganho com certeza 
(risos)”, brincou.

Com velocidade alta e 
gols, Mané prova que teve 
em quem se inspirar para con-
seguir a performance em alto 
nível que vem apresentando. 
O jogador contou que fazia 
parte da legião de fãs de Ro-
naldinho Gaúcho espalhados 
pelo mundo.

- (Ronaldinho) Foi o jo-
gador que me inspirou. Hoje 
não tenho nenhum (ídolo) 

FÃ DE RONALDINHO

Mané brinca com velocidade de Salah: “Sou mais rápido”

em especial, mas um grupo de 
jogadores com o qual apren-
do. Existem muitos grandes 
jogadores.

Depois do vice-campeo-
nato na Liga dos Campeões 
na última temporada e a 

chegada de reforços para 
2018/2019, a expectativa 
sobre o Liverpool é grande. 
No entanto, o jogador evita 
fazer projeções, preferindo 
pensar jogo a jogo.

- Pode ser que sejamos 

(mais fortes que na tempora-
da passada) no futuro. Esta-
mos tentando jogar melhor 
e melhor a cada dia. Mas são 
vocês que precisam julgar se 
estamos melhores ou não. Não 
será fácil - finalizou.

A polêmica envolvendo 
Özil e a federação alemã ga-
nhou mais um capítulo. De-
pois de o jogador se aposen-
tar da seleção da Alemanha, 
alegando ter sofrido racismo 
dentro da DFB, o comandante 
da equipe, Joachim Löw, re-
solveu se pronunciar sobre o 
ocorrido. O treinador afirmou 
que nunca houve episódios de 
racismo dentro da seleção ou 
da federação.

- Mesut alegou racismo, 
mas eu posso dizer que nunca 
houve comentários racistas 
dentro da DFB. Os jogadores 
com histórico de imigração 
sempre gostaram de jogar 
conosco, nada mudou - disse 
Löw, em entrevista coletiva.

O treinador destacou que 
ficou sabendo da aposenta-
doria do atleta na seleção 
alemã através do assessor 
do jogador. Low revelou, 
ainda, que procurou Özil e 
não obteve sucesso, mas que 
ainda espera uma conversa 
pessoalmente com o camisa 
10 do Arsenal.

- Eu falei com seu assessor. 
O jogador não entrou em 
contato direto comigo, o que 

POLÊMICA
Joachim Löw minimiza acusação de Özil
sobre racismo na DFB: “Nunca houve”

normalmente eles costuma-
vam fazer. Mesut ainda não 
me ligou. Nas últimas duas 
semanas tentei falar com ele, 
mas não tive sucesso. Tenho 
certez haverá oportunidade 
futuro para uma conversa 
pessoalmente. Ele escolheu 
esse caminho - tenho que 
aceitar - finalizou.

Özil tornou pública sua 
aposentadoria na seleção 
alemã através de uma carta, 
divulgada no último mês. No 
comunicado, o jogador afir-
mou que vinha recebendo um 
tratamento discriminatório 
da DFB por conta das origens 
turcas. O meia disse, ainda, 
acreditar que seu passado e 
suas conquistas com a equipe 
nacional foram esquecidos 
pela instituição.

A crise entre Özil e a Fe-
deração Alemã ganhou força 
depois que o jogador posou, 
junto com o meia Ilkay Gün-
dogan, também da seleção 
alemã, com o presidente da 
Turquia, Recep Tayyip Erdo-
gan, no dia 13 de maio, em 
Londres. A possível conotação 
política do encontro desagra-
dou a Federação. 

Löw conversa com Ozil durante a partida entre Alemanha e Coreia do Sul

COMUNICADO

A NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI torna público que RE-
CEBEU da Secretaria Municipal do Ambiente – SEMAM a 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO para atividade de construção 
do COND. VILLA CLUB PLAZZA, localizado na Rua João 
Damásio Pinheiro, 510, bairro Maiobinha - São José de 
Ribamar, conforme processo SEMAM nº 513/2018.

RECEBIMENTO DE LINCENÇA DE OPERAÇÃO
A SERVEMTEC LTDA-ME INSCRITA NO CNPJ: 41.497.736/0001-02 

TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU A SECRETARIA MUNICIPAL DO AM-
BIENTE – SEMAM A LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 18/18 COM PRAZO 
DE VALIDADE ATÉ 17/07/2019, PARA  ATIVIDADE DE INSTALAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE 
VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, LOCALIZADA NO ENDEREÇO: RUA 
18 QUADRA 35 – VILLAGIO DO COHATRAC V – ESTRADA DA MAIOBA 
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR – MA, CONFORME PROCESSO SEMAM DE N° 
253/2018.

Lucia Andreia Da Silva torna público que recebeu 

junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais–SEMA, Protocolo nº. 260124/2016 

da Renovação da Licença Única Ambiental – ReLUA, 

para a atividade agrícola, na Fazenda Sirina localizada 

no município de São Francisco do Maranhão/MA.

Campeão meio-pesado, que no sábado defende título contra Anthony Smith no UFC 
235, cita visitas constantes em casa, mas aponta lado benéfico e garante estar limpo

Jon Jones relata rotina de testes antidoping:
"Talvez o mais testado de todos os tempos"

Jon Jones carrega a des-
confiança por onde anda. Ele 
sabe disso, mesmo com 23 
vitórias na carreira e apenas 
uma derrota - polêmica por 
conta de golpes ilegais que 
o desclassificaram. Ele usou 
um ídolo pessoal e do MMA 
para apontar a necessidade 
de sempre se provar, como 
fará mais uma vez no próximo 
sábado ao defender o cinturão 
meio-pesado (até 93kg) diante 
de Anthony Smith, no UFC 
235, em Las Vegas.

- Essa será a minha 13ª luta 
valendo título na carreira e ainda 
acho que tenho muito a provar. 
Anderson Silva, por exemplo, foi 
o Deus desse esporte por tantos 
anos e depois de uma lesão, de-
pois de alguma recuperação, ele 
não vale mais ouro, as pessoas 
deixaram de o colocar na discus-
são entre os melhores. Por isso, sei 
que para se manter no topo você 
precisa fazer coisas inquestioná-
veis sempre. Por isso tenho tanto 
ainda a provar - afirmou, numa 
entrevista exclusiva ao Combate.

Mas, naturalmente, a dúvi-
da que recai sobre Jon Jones 
diz respeito aos casos rela-

cionados a doping que per-
mearam sua carreira durante 
os dez anos como lutador 
profissional até aqui. Diante 
de uma série de testes posi-
tivos e suspensões, ele hoje 
vive uma realidade diferente 
dos demais atletas no UFC. A 
presença em casa é constante 
de órgãos como a USADA 
(Agência Antidoping dos EUA), 
a VADA (Agência Voluntária 

Antidoping) e a Comissão 
Atlética de Nevada.

- Tem sido desgastante. 
Representantes da USADA 
chegam a bater na porta da 
minha casa para testes 3 vezes 
por semana, isso é muito. Fico 
agradecido de não ter que 
fazer o teste de sangue em 
todas as vezes, mas no fim das 
contas só quero respeitá-los 
porque estão fazendo o traba-

lho deles. E eu fazendo o meu.
Aos 31 anos, Jon Jones 

ressalta a confiança na própria 
honestidade, mesmo que a 
dúvida paire na cabeça de 
fãs. Ele reafirma sua inocência 
diante da carga de testes a que 
tem se submetido nos últimos 
tempos.

- Não estou preocupado 
com isso, estou limpo e confio 
em como estou. Venho sendo 
testado exaustivamente nos 
últimos quatro anos e tenho 
certeza que sou o cara mais 
testado em doping nesse úl-
timo ano, talvez o atleta mais 
testado de todos os tempos. 
Esse sistema antidoping é 
relativamente novo e é bom 
para todos aprenderem os 
detalhes de cada substância. 
Não me importo de fazer mui-
tos testes, isso ajuda os atletas 
no futuro.

De volta à luta de sábado, 
Jon Jones garantiu que não 
tem lesões e não tem res-
quícios de problemas no pé 
direito, consequências da luta 
de dezembro com Gustafsson, 
quando reconquistou o cintu-
rão após cumprir suspensão. 

Jon Jones defenderá título diante de Anthony Smith no UFC 235 

O técnico Alberto Valentim 
terá, pela primeira vez nesta 
temporada, todos os jogadores 
considerados titulares 100% fi-
sicamente. E, ao mesmo tempo, 
terá uma “dor de cabeça”: quem 
vai jogar no meio de campo 
contra o Boavista, sábado, às 
19h30? Bruno César, que está 
com ritmo depois de começar 
em três partidas, ou Thiago 
Galhardo, recuperado de um 
edema na coxa?

O Vasco iniciou 2019 colo-
cando aos poucos os principais 
jogadores em campo. A ideia foi 
prolongar a pré-temporada de 
parte do elenco para que não 
se tenha muitas lesões durante 
a temporada. Por isso, Maxi 
López, Bruno César e Thiago Ga-
lhardo, por exemplo, perderam 
as primeiras rodadas da Taça 
Guanabara.

Quando Bruno César es-
tava quase 100% fisicamente 
para já começar uma partida, 
Thiago Galhardo sentiu um 
edema na coxa, na semifinal 
da Taça Guanabara, contra o 
Resende, e virou desfalque.

Neste período, na final 
contra o Fluminense, na Copa 
do Brasil diante do Serra-ES e 
na estreia da Taça Rio enfren-
tando o Botafogo, Bruno César 
foi titular e ganhou ritmo. 
Evoluiu jogo a jogo e não foi 

CONTRA O BOAVISTA

Com Galhardo, Bruno César e Marrony, Vasco terá time ideal à disposição

substituído no último clássico. 
As atuações melhoraram com 
o passar das partidas.

Agora, porém, Thiago Ga-
lhardo está de volta. Com 
características diferentes, um 
pouco mais rápido e com 
mais infiltrações, o meia está à 
disposição do técnico Alberto 
Valentim para o jogo contra o 

Boavista, no Maracanã. Além 
dele, todos os considerados 
titulares podem ser escalados.

O atacante Marrony, que 
perdeu o clássico contra o 
Botafogo por causa de uma 
pancada na cabeça, é outro 
que está à disposição de Al-
berto Valentim. Ao mesmo 
tempo, Rossi, contratado para 

a mesma posição, também 
está 100% fisicamente.

A provável escalação do 
Vasco no sábado é, então: 
Fernando Miguel, Cáceres, 
Werley, Leandro Castan e Dani-
lo Barcelos; Raul, Lucas Mineiro 
e Bruno César (Thiago Galhar-
do); Pikachu, Maxi López e 
Marrony.

NA LUTA
Campeã mundial de jiu-jítsu vende

balas em semáforo para seguir lutando

Oito horas da manhã. A 
rotina de Mayara Custódio 
se repete todos os dias. Acor-
da pela manhã, toma café 
e parte para os treinos de 
musculação e preparação 
física em uma academia. Das 
12h30 às 15 horas, no tempo 
livre, o compromisso é outro. 
De quimono, a atual campeã 
mundial de jiu-jítsu vai à rua 
e se dirige a um semáforo em 
Curitiba, no bairro Água Verde, 
para vender balas.

Desde o ano passado, 
Mayara tenta vender o maior 
número de balas possível para 
arrecadar recursos e disputar 
o campeonato mundial de 
jiu-jítsu, que acontecerá em 
Long Beach, nos Estados Uni-
dos, em maio.

Com sorriso no rosto, no 
calor ou no frio, a londrinense 
de 32 anos se apresenta aos 
motoristas que circulam pela 
capital paranaense e tenta 
juntar recursos básicos para 
custear passagens aéreas, 
hospedagens e alimentação.

Depois de vender balas, ela 
retoma os treinos de jiu-jítsu 
no restante da tarde e durante 
a noite. A rotina só é quebrada 
quando chove ou por conta 
de competições. Por dia, con-
segue uma média de R$60, 
quando vende uma caixa 
inteira. Por mês, ela consegue 
arrecadar até R$ 1.800.

– Meu objetivo é conseguir 
R$5 mil, que vai me ajudar 
bastante. Estou motivada, o 
pessoal tem me ajudado e a 
aceitação está sendo boa. Às 
vezes, as pessoas não estão 
dispostas a ouvir ou não têm 
dinheiro, mas sempre têm 
uma palavra de incentivo, 
contou ela.

- Estou ali, no sinaleiro, 
não vendendo balas, mas 
vendendo a minha viagem, o 
meu trabalho e que é o que eu 
amo, o jiu-jítsu.

Mayara começou a treinar 
jiu-jítsu em 2014, em Londrina, 
por influência do irmão mais 
novo, que já praticava a arte 
marcial. 

Elenco do Vasco reunido durante treino em São Januário 

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE RECUR-
SOS HUMANOS E NEGÓCIOS PÚBLICOS S.A – EMARHP.

CGC-MF 06.281.794/0001-95.
Rua da Estrela, 473 – Centro (Praia Grande). Cep: 65.010-

200-São Luís/MA

AVISO AOS ACIONISTAS

Avisamos aos Senhores Acionistas da Empresa Maranhense 
de Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos 
S.A – EMARHP, que se encontra à disposição dos mesmos, na 
sede da Empresa documentos a que se refere o artigo 133 da 
Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, relativo ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018.

São Luís, 27 de fevereiro de 2019

A Diretoria
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Seguro-desemprego em atraso deve 
ser liberado a partir de hoje (22)

Os trabalhadores com di-
ficuldade de acesso ao segu-
ro-desemprego deverão ter 
o benefício liberado até esta 
quarta-feira (22). A informa-
ção é da Secretaria Especial 
de Previdência e Trabalho 
do Ministério da Economia. 
Segundo a secretaria, até lá, 
todos os pedidos e recursos 
serão reprocessados.

Os benefícios pedidos a 
partir de segunda-feira (20) 
voltaram a ser liberados auto-
maticamente. Desde a segun-
da quinzena de dezembro, 
o ministério tem recebido 
relatos de trabalhadores que 
fizeram o saque imediato (de 
até R$ 998 por conta ativa e 
inativa) do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) 
após terem sido dispensados 
e ficaram com a liberação do 
seguro-desemprego travada.

Pelo procedimento tradi-
cional, o benefício só é auto-
maticamente liberado quando 
o registro mais recente nas 
bases de dados do FGTS indica 

demissão sem justa causa. A 
consulta é feita para evitar frau-
des e assegurar se o empregado 
dispensado realmente pode 
receber o benefício. Situações 
como demissão por justa causa 
ou fim de contrato temporário 
não dão direito ao seguro.

O problema, segundo o 
governo, ocorreu no caso de 
trabalhadores cuja última mo-
vimentação na base de dados 
estava relacionada ao saque 

imediato. O sistema informáti-
co interpretou o registro como 
indicativo de que o emprega-
do não poderia ter acesso ao 
seguro-desemprego. Nesses 
casos, os trabalhadores se-
guiam a orientação do gover-
no de entrar com um recurso 
administrativo e esperar a 
liberação do benefício, acarre-
tando o atraso no pagamento 
de dois a três meses.

O processo pode ser acom-

Saque imediato do FGTS criou problema em sistema de ministério.
panhado pelo portal www.
gov.br ou pelo aplicativo da 
Carteira de Trabalho Digital 
para quem tem smartphones 
e tablets. O Ministério da Eco-
nomia informou que, mesmo 
quem não entrou com recurso, 
mas tiver o saque imediato re-
gistrado após a demissão sem 
justa causa, terá o benefício 
liberado automaticamente.

A Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho infor-
mou que, desde que consta-
tou o problema, os técnicos 
estão trabalhando nas corre-
ções para garantir a liberação 
automática para quem fez o 
saque imediato pouco depois 
da demissão. O ministério 
informou que a Caixa Econô-
mica Federal, que administra 
o FGTS, está participando das 
soluções técnicas.

Pago a trabalhadores for-
mais dispensados sem justa 
causa, o seguro-desemprego 
dá direito de três a cinco par-
celas mensais, conforme o 
tempo trabalhado. 

TJ condena Banco a indenizar cliente por inscrição 
indevida no serviço de proteção de crédito

ESTUDO

Abertas inscrições para especialização em Saúde da Família
Instituições de ensino mu-

nicipais, estaduais e privadas 
sem fins lucrativos de todo 
país já podem se inscrever 
para receberem apoio finan-
ceiro do Governo Federal a 
bolsas de residência em Me-
dicina de Família e Comu-
nidade ou multiprofissional 
em Saúde da Família. As duas 
especialidades são ofertadas 
pelas instituições de ensino 
a médicos e profissionais de 
nível superior da saúde, como 
médicos e enfermeiros, que 
atuam na Atenção Primária – 
área que cuida e acompanha 
os problemas de saúde mais 
frequentes do cidadão, como 
diabetes e hipertensão por 
meio de consultas e exames 
regulares. Para apoiar a oferta 
de novas bolsas, o Ministério 
da Saúde disponibiliza, neste 
ano, R$ 20 milhões. O prazo 
para inscrição segue até 31 
de janeiro. Os resultados serão 
publicados em fevereiro. O 
primeiro edital é direcionado 
à formação em Medicina de 
Família e Comunidade. O Mé-
dico de Família e Comunidade 
é o profissional especialista em 
cuidados na Atenção Primária. 
Atualmente, segundo a Socie-
dade Brasileira de Medicina de 
Família e Comunidade, há no 
país cerca de 6 mil médicos de 
Família e Comunidade. Assim, 

a ideia é ampliar o número de 
profissionais capacitados para 
atendimento nos mais de 40 
mil serviços de saúde da Aten-
ção Primária, que comportam 
43 mil Equipes de Saúde da 
Família (ESF) formadas por 
médicos, enfermeiros, técni-
cos de enfermagem e agentes 
comunitários de saúde.

A proximidade da Equipe 
de Saúde da Família com a 
comunidade permite que se 
conheça melhor o cidadão, 
garantindo maior adesão aos 
tratamentos e às interven-
ções médicas propostas nos 
serviços de saúde da Atenção 
Primária. Assim, neste nível de 
atenção, é possível resolver 

até 80% dos problemas de 
saúde da população, sem a 
necessidade de intervenção 
na emergência de Unidades 
de Pronto-Atendimento (UPA 
24h) ou de hospitais.

Já o segundo edital é para 
Residência Multiprofissional 
em Saúde da Família. Qual-
quer profissional de nível su-
perior da área da saúde pode 
participar deste programa de 
pós-graduação.

“O objetivo é compor equi-
pes com diferentes profissio-
nais nos serviços da Atenção 
Primária que possam atender 
à população de forma integral 
e qualificada”, destacou o se-
cretário de Atenção Primária 

à Saúde, Erno Harzheim. R$ 20 
MILHÕES PARA 
CAPACITAÇÃO
Por cada profissional em 

formação, o Ministério da 
Saúde irá pagar o valor de R$ 
3.330,43. O financiamento das 
bolsas ocorre ao longo de todo 
o programa, que tem duração 
de dois anos. Ao todo, o Minis-
tério da Saúde disponibilizará 
R$ 20 milhões, neste ano.

As bolsas específicas para a 
área de Saúde da Família pas-
saram, em 2019, a ser respon-
sabilidade direta da Secretaria 
de Atenção Primária à Saúde 
do Ministério da Saúde.

PRÓ-RESIDÊNCIA
O apoio financeiro a ofer-

ta de bolsas de residência 
médica e multiprofissional 
faz parte do Programa Na-
cional de Apoio à Formação 
de Médicos Especialistas em 
Áreas Estratégicas (Pró-Re-
sidência). A meta é ampliar 
o atendimento à população 
por meio de profissionais de 
saúde especialistas em pre-
venção e acompanhamento 
de doenças mais frequentes 
nos brasileiros, tendo em 
vista que estes profissionais 
atuam nos serviços de saúde 
da Atenção Primária, princi-
pal porta de entrada de todo 
cidadão no Sistema Único de 
Saúde (SUS).

Workshop apresenta a empresários de São Luís 
orientações sobre como importar da China
Empresários maranhen-

ses conheceram alternati-
vas sobre todo o processo 
de importação durante o 
workshop “Como impor-
tar da China”, iniciativa do 
G overno do Estado,  por 
meio da Secretaria de In-
dústria, Comércio e Energia 
(Seinc), em parceria com a 
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do 
Estado do Maranhão (Fe-
comércio), realizado nesta 
terça-feira (21), em São Luís.

Durante o  evento,  os 
par t ic ipantes receberam 
orientações,  recomenda-
ções, dicas e tiraram dú-
vidas sobre o processo de 
importação e negócios com 
a China. 

O secretário da Seinc, Sim-
plício Araújo, explica que o 
workshop faz parte de diversas 
ações realizadas pela pasta, 
que já organizou três missões 
empresariais à China.

“Nossa proposta é ofere-
cer acesso a diversos merca-
dos. Atualmente, a China é 
a maior parceira comercial 
do Brasil e as orientações 
sobre como impor tar do 
país, contribuem para que 
empresários maranhenses 
possam comprar diversos 
produtos e ampliar seu le-
que de fornecedores”, disse 
Simplício Araújo.

O vice-presidente da Fe-
comércio, Antonio Freitas, 
explicou que o tema “Impor-

tar da China”, pode somar 
esforços para o empresaria-
do maranhense. “Este even-
to é de grande significação 
porquê vai conscientizar o 
empresário local sobre esse 
tipo de atividade”, disse.

A palestra foi ministrada 
por Lincoln Fracari, espe-
cialista e consultor na área 
de negócios com a China e 
a Ásia. Empresário, investi-
dor e palestrante, fundou e 
dirigiu múltiplas empresas 
de diferentes segmentos 
na  China  e  inter mediou 
negociações de diversas au-
toridades políticas e corpo-
rativas no país. Hoje, além 
de fundador da China Link 
Trading, é também referên-
cia em negócios com a Ásia.

“Eu acredito que os em-
presários devem se prepa-
rar,  começar a aprender, 
começar a ter novas alter-
nativas de fornecimento 
e  de compras,  pois  e les 
[empresários] podem ter di-
ficuldades de sobrevivência 
no novo mercado”, ressaltou  
Lincoln Fracari.

Workshop em Imperatriz
M a i s  u m a  e d i ç ã o  d o 

evento está marcada para 
esta quarta-feira (22), na ci-
dade de Imperatriz, e conta 
com o apoio da Associação 
Comercial e Industrial de 
Imperatriz (ACII). O evento 
na região Tocantina terá 
início às 19h, no Centro de 
Convenções.
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Em Davos, Guedes disse que Brasil está mudando seu mix econômico e vai 
aumentar a participação do setor privado na economia.

Crescimento da economia em 2020 
deve ficar em 2,5%, diz Guedes

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, afirmou ontem 
(21) que o PIB (Produto Interno 
Bruto) brasileiro deve crescer 
2,5% em 2020 — acima da 
última revisão realizada pela 
sua pasta, que projeta alta 
de 2,4% para a economia. A 
estimativa foi feita durante o 
painel “Perspectiva Estratégi-
ca - América Latina” do Fórum 
Econômico Mundial 2020, em 
Davos (Suíça).

Ele comparou a economia 
brasileira com uma “grande 
baleia, de dimensões conti-
nentais” e disse que o governo 
está “removendo os arpões 
que travavam o crescimento” 
do País, citando o descontrole 
fiscal. Com o controle dos gastos, 
disse, o Brasil está mudando seu 
mix econômico e vai aumentar 
a participação do setor privado 
na economia. “O mix sempre foi 
com o lado fiscal solto e o mone-
tário preso e, agora, é com o lado 
fiscal preso e o monetário, solto”, 
afirmou.

Ele comemorou a apro-
vação da reforma da Pre-
vidência que, disse,  teve 
aprovação da população 

Cientistas descobrem célula que
poderá tratar todos os tipos de câncer

Um grupo de investigadores da Universidade de Cardiff, no País 
de Gales, encontrou um novo tipo da “Célula T” - responsável 
pela defesa do organismo contra ameaças desconhecidas, 
como vírus e bactérias - que poderá atacar e destruir a grande 
maioria dos tipos de câncer.A descoberta foi publicada 
na revista científica Nature Immunology e ainda não foi 
testada em doentes. Contudo, os investigadores acreditam 
que, embora o trabalho ainda esteja em estágio inicial, a 
descoberta tem “enorme potencial”, diz a BBC. Os cientistas 
encontraram uma célula no sangue das pessoas que pode 
avaliar se existe uma ameaça a ser eliminada. Essa nova célula 
imune suporta um receptor que age como um gancho, que se 
agarra à maioria dos cânceres ao mesmo tempo que ignora 
as células saudáveis. Andrew Sewell, responsável pelo estudo, 
afirma que é “altamente incomum” encontrar uma célula com 
potencialidades terapêuticas assim tão vastas no combate ao 
câncer e que a descoberta aumenta a perspectiva de criar uma 
“terapia universal”. “A nossa descoberta aumenta a perspectiva 
para os tratamentos contra o câncer. Esse tipo de célula pode 
ser capaz de destruir muitos tipos diferentes da doença. 
Antes, ninguém achava que isso fosse possível. Essa foi uma 
descoberta acidental, ninguém sabia que essa célula existia”, 
contou Sewell ao The Telegraph. A equipe de investigadores 
descobriu que o novo tipo de célula T pode encontrar e matar 
grande diversidade de células cancerígenas, incluindo as 
presentes no câncer de pulmão, pele, sangue, mama, osso, 
próstata, ovário, rim e colo do útero. Embora o processo como 
a célula ataca outras células ainda não seja compreendido, 
os cientistas acreditam que o receptor das células T interage 
com uma molécula, chamada MR1, que existe na superfície 
de todas as células do corpo humano. “Somos os primeiros a 
descrever uma célula T que se encontra com a MR1 nas células 
cancerígenas. Isso nunca foi feito antes”, afirmou Gary Dolton, 
que participa da investigação, em entrevista à BBC. 
(Agência Brasil)

O ano de 2019 fechou com 
um saldo bem positivo para os 
trabalhos da Procuradoria da 
Dívida Ativa, uma das especiali-
zadas da Procuradoria Geral do 
Estado do Maranhão (PGE/MA). 
O reordenamento de funções 
garantiu fluidez nas tarefas e 
resultados nas execuções pró-
-Estado.

A principal mudança acon-
teceu em setembro de 2019, 
com a criação da Coordenadoria 
das Procuradorias Fiscais e do 
Núcleo de Inteligência e Recu-
peração Fiscal. “Implantamos 

um novo modelo de estrutura 
na Procuradoria da Dívida Ativa, 
subdividindo-a em núcleos de 
atuação, com o objetivo de mo-
dificar a forma de distribuição de 
processos e otimizar os trabalhos”, 
disse o procurador Marcelo de 
Oliveira Sampaio, coordenador 
da especializada.

A eficiência da alteração es-
trutural foi comprovada em nú-
meros. De janeiro a agosto, nos 
últimos oito meses em que o 
novo formato da Procuradoria da 
Dívida Ativa ainda não estava em 
execução, foram ajuizadas 1.235 

certidões de dívida ativa (CDAs), 
uma média de 154,37 ao mês. De 
setembro a dezembro, ou seja, 
em metade do tempo – período 
com o novo formato de núcleos 
– foram 997 CDAs, uma média 
de 249,25 ao mês. O crescimento 
médio foi de 61,46%.

Em apenas quatro meses, 
a nova dinâmica dentro da 
especializada garantiu a exe-
cução de valores na ordem de 
R$ 387.175.530,45 (trezentos e 
oitenta e sete milhões, cento e 
setenta e cinco mil, quinhentos 
e trinta reais e quarenta e cinco 

centavos). A coordenadoria 
também alterou o formato da 
petição executiva. Foi viabiliza-
do, junto à Corregedoria Geral 
de Justiça (CGJ), o acesso online 
à pesquisa de bens imóveis de 
devedores. “Com o acesso aos 
sistemas do Detran estadual e 
dos cartórios de imóveis, passa-
mos a realizar a pesquisa prévia 
de bens antes do ajuizamento 
das execuções fiscais, com in-
dicação imediata de veículos 
e imóveis de propriedade dos 
devedores na petição inicial”, 
explicou Marcelo Sampaio.

e atacou frontalmente os 
privilégios do funcionalis-
mo público. “Não apenas o 
governo estava gastando 
muito, como era um gasto 
de baixa qualidade”, pon-
tuou,  af irmando que “ao 
contrário de países como a 
França, a reforma teve apoio 

popular”.
Segundo o ministro, ago-

ra a prioridade deve ser apro-
var a Proposta de Emenda 
à Constituição dos gatilhos 
emergenciais, garantindo 
aos governos regionais e ao 
governo federal a possibi-
lidade de congelar a folha 

de pagamentos dos seus 
funcionários, bem como de-
sacelerar a taxa de cresci-
mento do débito. “Atacamos 
a Previdência, atacamos os 
pagamentos de juros na dí-
vida pública e, agora, a folha 
de pagamentos”, afirmou.
(Portal R7)

RESULTADOS

Otimização dos trabalhos garantem melhores resultados na PDA

Ministro participa do Fórum Econômico Mundial 2020, em Davos


