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Prefeitura modifica rotas de trânsito no circuito pré-Carnaval

Nacional

Ação visa garantir a segurança dos foliões bem como organizar e disciplinar o trânsito no Centro e Avenida-Beira Mar e 
se estenderá durante a programação de pré-Carnaval.

Maranhão amplia atendimento e 
tem rede inédita de tratamento 

contra o câncer
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Brasil quer parceria com Índia para 
transformar etanol em commodity

Moto Club acerta com campeão
da Copa do Brasil pelo Flamengo
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Governo também quer contratar 
servidores aposentados para 

reduzir fila no INSS, diz Mourão
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Governo do Estado 

orienta sobre prevenção 

e controle da catapora
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Maranhão cria empregos 

pelo 3º ano seguido e fecha 

2019 com 11 mil novas vagas

Projeto suspende parceria com iniciativa 
privada para gestão dos Correios
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Autorizada 2ª etapa de convocação dos 
aprovados em concurso público da Câmara
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Mais de 50 empresas são intimadas a recolher R$ 5,3 milhões de 
ICMS devido nas vendas interestaduais de mercadorias importadas
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O Índice de Confiança do 
Consumidor (ICC), medido 
pela Fundação Getulio Var-
gas (FGV), recuou 1,2 ponto 
de dezembro de 2019 para 
janeiro deste ano e atingiu 
90,4 pontos, em uma escala 
de zero a 200. A queda veio 
depois da alta de 2 pontos na 
passagem de novembro para 
dezembro.

O resultado de janeiro foi 
puxado principalmente pelo 
Índice de Expectativas, que 
mede a confiança do consumi-
dor em relação aos próximos 
meses e que recuou 1,4 ponto. 
Com isso, o subíndice atingiu 
98,9 pontos.

O Índice da Situação Atual, 
subíndice que mede a con-
fiança dos consumidores no 
momento presente, caiu 0,9 
ponto e chegou a 78,7.

Índice atingiu 90,4 pontos em escala de zero a 200.

Confiança do consumidor 
recua 1,2 ponto em janeiro
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O ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquerque, 
disse acreditar em parceria 
entre o Brasil e a Índia para 
transformar o etanol em uma 
commodity global. O ministro 
participou nesta quinta-feira 
(23) de seminário sobre opor-
tunidades de negócios entre 
os dois países nas áreas de 
energia e mineração, em Nova 
Dhéli, na Índia.

“O Brasil é o maior pro-
dutor de etanol de cana-de-
-açúcar no mundo. A Índia 
é o maior produtor mundial 
de cana-de-açúcar e acho 
que nós devemos e podemos 
cooperar nesse âmbito”, disse 
o ministro em entrevista à 
TV Brasil. “Essa cooperação 
envolve o desenvolvimento 
de tecnologias e o propósito 
disto vai beneficiar a todos. 
É o etanol, o biocombustível, 
se tornando uma commodity 

Brasil quer parceria com Índia para transformar etanol em commodity
ECONOMIA

QUANDO A GENTE PENSA 
que já viu tudo, aparece algo 
novo e, às vezes, inusitado. É 
a matéria da revista Galileu 
com o título “Por que a forma 
de lidarmos com os mortos fi-
cou insustentável” e subtítulo 
“Diante da falta de espaço e 
contaminação da natureza, 
setor funerário que encontrar 
novas técnicas para dar fim 
aos corpos”. Isto é: nossos en-
tes queridos que se foram são 
responsáveis por problemas 
como o aquecimento global 
devido à liberação de 245 qui-
los de CO2 resultante da quei-
ma dos 106 litros de combustí-
vel necessários para consumir 
um corpo. Os números em 
Pindorama são preocupantes. 
Segundo o IBGE, 1,3 milhão de 
brasileiros morreram em 2017 
e 10% foram cremados, resul-
tando em 31 mil toneladas de 
dióxido de carbono lançadas 
na atmosfera. A estudiosa do 
assunto, Maria Júlia Kovács, 
professora de Psicologia da 
Morte na USP, afirma que “o 
Brasil precisa urgentemente 
começar a falar sobre um mer-
cado funerário menos danoso 
ao meio ambiente”. Também 
não é ecologicamente correto 
sepultá-los porque o formal-
deído, substância utilizada na 
conservação de corpos, e ou-
tros produtos químicos para 
o mesmo fim podem levar à 
contaminação dos lençóis fre-
áticos. O mesmo ocorre com 
a madeira dos caixões, que 
pode ser revestida de material 

nocivo ao meio ambiente. 
Robert Connolly, autor do 
livro Over Your Dead Body (Por 
cima do seu cadáver) sustenta 
que 60% da poluição por mer-
cúrio, no Reino Unido, resulta 
de próteses dentárias vapori-
zadas com os restos mortais. 
A cremação também não é 
adequada em tempos de crise 
econômica. Segundo a maté-
ria, considerando 75 minutos 
o tempo médio para reduzir 
um corpo a cinzas, isso equi-
vale a 285 quilowatts/hora de 
gás e 15 quilowatts/hora de 
eletricidade, o consumo de 
um súdito de Sua Majestade 
Britânica em casa por mês. E 
aí? Que faremos com os que se 
foram? A matéria aponta uma 
solução: a prática já testada 
denominada aquamation, a 
hidrólise alcalina, que consis-
te em colocar o corpo numa 
câmara pressurizada cheia de 
água e hidróxido de potássio 
a 160°C. Isso acelera a decom-
posição natural e, ao final, 
restam pó de ossos e água 
esverdeada. Outro método 
ecológico criado pela bióloga 
sueca Susanne Wiigh-Mäsak 
consiste no sepultamento 
mais natural possível, sem 
substâncias para conservar o 
cadáver e em terreno que faci-
lite a decomposição. Assim os 
nutrientes seriam devolvidos 
à natureza. O que escolher? 
Prefiro o conselho do genial 
Fernando Pessoa: não tenho 
preferências para quando não 
puder ter preferências.

internacional”, acrescentou.
De acordo com o ministro, 

a cooperação entre os dois 
países é estratégica, porque 
a Índia  possui o mercado 
energético que mais cresce 
no mundo e deve se tornar o 
principal importador mundial 

de energia nos próximos anos. 
O país asiático importa 80% 
do petróleo que consome, e 
um dos seus exportadores é 
o Brasil. O produto é o item 
de maior peso no comércio 
bilateral dos dois países.

“O Brasil já tem essa rela-

ção com a Índia e desde o ano 
passado nos tornamos expor-
tadores de petróleo, nossa 
produção está aumentando, 
vai continuar a aumentar e 
achamos que a importação 
da Índia nos próximos anos 
vai crescer. 

Os componentes que mais 
influenciaram a queda do ICC 
foram a intenção de compras 

de bens duráveis nos próximos 
meses (menos 5,4 pontos) e a 
percepção dos consumidores 

sobre a situação financeira da 
família no momento (menos 
3,2 pontos).

Projeto autoriza a emissão de licenciamento 
de veículo em formato digital

O Projeto de Lei 6242/19 al-
tera o Código de Trânsito Bra-
sileiro (Lei 9.503/97) para es-
tabelecer que a expedição do 
Certificado de Licenciamento 
Anual poderá ser feita também 
em formato digital, conforme 
escolha do proprietário do veí-
culo. Atualmente, o certificado 
que atesta o licenciamento 
anual do veículo é emitido 
apenas em papel. A proposta 
está em análise na Câmara dos 
Deputados. Autor do texto, 
o deputado Gilson Marques 
(Novo-SC) observa que hoje 
existem sistemas capazes de 
gerenciar e disponibilizar o 
acesso a essas informações por 
meio de terminais eletrônicos, 
como celulares, por exemplo.

“A consulta aos registros 
de licenciamento de veículos 

por parte do agente fiscali-
zador de trânsito, em vez da 
verificação do documento 
em posse do condutor, é mais 
rápida e, principalmente, mais 
confiável em formato digital”, 
defende ele.

Segundo o parlamentar, a 
digitalização do documento 
permite ainda que, nos casos 
em que o agente de trânsito 
não puder confiar no docu-
mento apresentado, a tecno-
logia oferece a possibilidade 
de consulta às bases de dados 
a partir do próprio dispositivo 
do agente.

Tramitação
O texto será analisado 

em caráter conclusivo pelas 
comissões de Viação e Trans-
portes; e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania.
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Prevenção a novo vírus chinês deve ser 
tema de audiência pública no SenadoOUTRA

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.
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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 senadora Eliziane Gama 
(Cidadania-MA) anunciou 
que vai propor à Comissão 
de Assuntos Sociais (CAS) 
audiência pública para de-
bater medidas de contenção 
do coronavírus.

Casos de pneumonia pro-
vocados por um vírus dessa 
linhagem têm se espalhado 
pela China ao longo do mês 
de janeiro, e outros países 
já reportaram ocorrências. 
A primeira suspeita de con-
taminação no Brasil surgiu 
na quarta-feira (22), em Belo 
Horizonte (MG).

A senadora cobra do go-
verno federal que elabore 
rapidamente uma estratégia 
contra a propagação do vírus, 
tendo em vista o influxo de 
produtos e de pessoas que 
vêm da China para o Brasil.

— A prevenção e atuação 
rápida podem salvar vidas e 
evitar uma epidemia no Brasil. 
Portos e aeroportos devem 
estar preparados para recebe-
rem turistas e cargas chinesas, 
bem como o nosso sistema de 
saúde.

O coronavírus é uma famí-
lia viral já conhecida, mas uma 

nova cepa foi descoberta na 
cidade de Wuhan. Com mais 
de 11 milhões de habitantes 
em sua região metropolitana, 
a cidade está entre as dez 
maiores da China e é o centro 
urbano mais importante da 
região central do país. Desde 
esta quinta-feira (23), todas 
as partidas de trens e aviões a 

partir de Wuhan estão cance-
ladas e o transporte público da 
cidade foi interditado.

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), os 
sinais da infecção são febre, 
tosse e dificuldades para res-
pirar. Em casos extremos, a 
contaminação pode levar a 
pneumonia e falência dos rins 

e pode ser fatal. A entidade 
recomenda as precauções 
tradicionais de higiene (lavar 
as mãos, cobrir a boca e o nariz 
ao espirrar e cozinhar bem os 
alimentos) e também pede 
que se evite o contato com 
pessoas que apresentarem os 
sintomas.

Fonte: Agência Senado

PRÉ-CANDIDATURA
O deputado estadual Adelmo 

Soares (PCdoB) anunciou, 
por por meio de suas redes 
sociais, sua pré-candidatura a 
prefeito na cidade de Caxias. 
“É com orgulho que venho 
aqui compartilhar com vocês 

que nos acompanham deste novo projeto que se inicia com 
apoio da família, amigos e líderes da nossa Princesa do Sertão. 
Seremos candidatos ao pleito municipal de 2020! Como sempre 
digo e reforço, o nosso trabalho segue com pé no chão, muita 
perseverança e fé pra conquistar e fazer a diferença pelo nosso 
povo”, escreveu Adelmo.(Blog Silvia Tereza)

ENCRUZILHADA
O deputado estadual Duarte 

Júnior está no que se pode 
chamar de encruzilhada no 
PCdoB. Pré-candidato a prefeito 
de São Luís, ele é o nome mais 
bem colocado na disputa dentre 
os aliados do governador Flávio 

Dino (PCdoB). mas não goza da confiança do partido, que 
deve mesmo escolher o deputado federal Rubens Júnior como 
candidato. A solução, nesse caso, seria ele deixar a legenda e 
buscar abrigo numa sigla que lhe garanta a candidatura, até o 
dia 3 de abril.(Blog do Gilberto Leda)

PRÓXIMOS
Apesar de ser bem mais 

discreto do que o seu eventual 
f u t u r o  o p o s i t o r,  o  v i c e -
governador Carlos Brandão 
(PRB) segue construindo seu 
caminho para 2022, quando 
almejará, já como governador, 

se reeleger para comandar o Maranhão até o fim de 2026. Nesta 
semana, Brandão voltou a se reunir com o prefeito de Santa Rita 
e líder do “Grupo Gonçalo”, Hilton Gonçalo, em almoço, que 
contou ainda com as presenças dos Ariston Gonçalo (estadual) 
e Dr. Gonçalo (federal).(blog do Jorge Aragão)

RECUO
O presidente Jair Bolsonaro 

afirmou nesta sexta-feira (24) 
na Índia que há “zero chance” 
de um Ministério da Segurança 
Pública ser criado “no momento”, 
o que esvaziaria a pasta da 
Justiça, que abriga as pautas de 
segurança e tem no comando 

o ex-juiz federal Sergio Moro.  Ao chegar a seu hotel na capital 
indiana, onde se reúne com o primeiro-ministro Narendra 
Modi, Bolsonaro afirmou que “a chance no momento [de criar 
um ministério da Segurança Pública] é zero, não sei o amanhã, 
porque na política tudo muda, mas a intenção não é criar “.

CONVÊNIOS
A Comissão de Finanças 

e Tributação da Câmara dos 
D e p u t a d o s  a p r o v o u ,  p o r 
unanimidade, o relatório do 
deputado federal Hildo Rocha 
referente ao Projeto de Lei 
6550/13, do deputado licenciado 

Onyx Lorenzoni, que autoriza os governos dos estados, dos 
municípios e do Distrito Federal a firmarem convênios com 
creches privadas para garantir vagas para crianças de zero a 
três anos, integrantes de famílias com renda não superior a 
dois salários mínimos regionais, que não tenham conseguido 
atendimento na rede pública.

Osmar Filho empossou os primeiros aprovados durante solenidade realizada mês passado

Governo brasileiro deve elaborar estratégia de prevenção, defende Eliziane Gama

A senadora Eliziane  cobra do governo federal que elabore rapidamente 
uma estratégia contra a propagação do vírus.

A Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de São Luís, pre-
sidida pelo vereador Osmar 
Filho (PDT), divulgou edital 
autorizando a realização da 
segunda etapa de convocação 
dos aprovados e classificados 
no primeiro concurso público 
para provimentos de cargos 
na estrutura administrativa da 
Casa de Leis.

Estão sendo convocados 
43 candidatos aprovados 
para os cargos de Assisten-
te Administrativo, Técnico 
em Comunicação S ocia l 
(Divulgação Institucional), 
Técnico em Comunicação 
Social (Rádio), Técnico em 
Comunicação Social (Rela-
ções Públicas), Técnico em 
Comunicação Social (Repór-

ter Fotográfico), Técnico em 
Comunicação Social ( T V ), 
Técnico em Assessoramento 
Legislativo, Técnico em Infor-
mática, Analista Legislativo, 
Bibliotecário e Historiador.

A lista contendo os nomes 
está disponível no site da 
CMSL (www.camara.slz.br), no 
campo Concurso – Segunda 
Convocação dos Candidatos 

Aprovados.
Os candidatos deverão 

apresentar os exames médicos 
exigidos no edital do certame 
no setor de Perícia do Instituto 
de Previdência e Assistência 
do Município (IPAM) a partir 
do dia 03 de fevereiro.

Em seguida, deverão com-
parecer ao setor de Recursos 
Humanos da Câmara para en-
tregar documentação exigida 
no referido edital. As datas 
para entrega estão contidas 
no edital da segunda etapa de 
convocação.

Qualquer outra informação 
acerca do processo pode ser 
obtida junto à Presidência 
da Comissão do Concurso, 
através do telefone (98) 98126 
8276, no horário das 8h às 18h, 
de segunda a sexta-feira.

A primeira convocação 
dos aprovados aconteceu em 
novembro do ano passado. 
Menos de um mês após este 
processo, os candidatos cha-
mados e que apresentaram 
a documentação necessária 
foram nomeados por Osmar 
Filho.

EDITAL

Autorizada 2ª etapa de convocação dos 
aprovados em concurso público da Câmara
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O Maranhão teve em 2019 
o terceiro ano seguido de cria-
ção de novos empregos com 
carteira assinada.

Os dados são do Cadas-
tro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), di-
vulgado nesta sexta-feira (24) 
pelo Ministério do Trabalho. 

Em 2019, foram geradas 
10.707 vagas formais (com 
carteira assinada). Desde 2017, 
a curva vem subindo. Naquele 
ano, tinham sido 1.221 postos. 
Em 2018, subiu para 9.649. E 
agora, quase 11 mil. 

Entre os setores que mais 
puxaram para cima o emprego 
em 2019 estão Serviços, Cons-
trução Civil e Comércio.

PIB e emprego
A criação de novos empre-

gos tem sido acompanhada 
do crescimento econômico 
do Maranhão. O PIB do Estado 
teve em 2017 crescimento 
quatro vezes maior que a 
média nacional, de acordo 

Entre os setores que mais puxaram para cima o emprego em 2019 estão 
Serviços, Construção Civil e Comércio.

Maranhão cria empregos pelo 3º ano seguido 
e fecha 2019 com 11 mil novas vagas

INTIMAÇÃO

Mais de 50 empresas são intimadas a recolher R$ 5,3 mi de ICMS 
devido nas vendas interestaduais de mercadorias importadas

com estudo do IBGE. Esse é 
o período mais recente de 
medição dos PIBs estaduais. 
O resultado de 2018 ainda não 
foi calculado. 

O PIB representa a soma 
das riquezas de um país, Es-
tado ou município. Ou seja, 
mede como vai a economia 
desses locais. 

O Maranhão teve alta de 
5,3% em 2017. Foi o quádru-
plo do verificado em nível 
nacional. O Brasil alcançou 
um crescimento de 1,3% no 
mesmo ano. 

O salto da economia mara-
nhense foi o quarto maior do 
país, somente atrás de Mato 
Grosso (12,1%), Piauí (7,7%) 

e Rondônia (5,4%). Outras 23 
unidades da Federação tive-
ram desempenho abaixo do 
verificado no Maranhão. 

Além disso, o PIB do Mara-
nhão foi o segundo mais alto 
do Nordeste. De acordo com 
o IBGE, três Estados tiveram 
queda do PIB em 2017: Para-
íba, Sergipe e Rio de Janeiro.

A Secretaria de Estado da 
Fazenda (Sefaz) encaminhou 
intimação fiscal para 55 em-
presas do Estado que impor-
taram bens e mercadorias no 
valor aproximado de R$ 97 
milhões e fizeram operações 
de revenda dessas merca-
dorias, para outros Estados, 
pagando o ICMS menor do 
que o previsto na legislação.

A Sefaz apurou que as em-
presas deixaram de recolher, 
nos últimos 5 anos, aproxi-
madamente R$ 5,3 milhões, 
valores já atualizados com 
os juros moratórios. Por meio 
da Unidade de Fiscalização 
Especialista em Comércio 
Exterior, a Sefaz identificou 
que as empresas intimadas 
utilizaram indevidamente 
a alíquota interestadual de 

4% em suas operações com 
mercadorias impor tadas, 
quando deveriam ter utiliza-
do alíquotas de 4,8%, 8,4% e 
12%, de acordo com o tipo de 
mercadoria vendida.

A alíquota de 4% do ICMS, 
prevista na Resolução do 
Senado Federal nº13/2012, 
só se aplica nas operações 
interestaduais de mercado-
rias importadas do exterior 
que, após o desembaraço 
aduaneiro, não tenham sido 
submetidas a processo de 
industrialização ou que após 
a industrialização resultem 
em mercadorias com conte-
údo de importação superior 
a 50%.

A legislação estadual do 
Maranhão determina que 
não se aplica alíquota de 4% 

nas operações interestaduais 
com bens e mercadorias do 
comércio exterior que não 
tenham similar nacional. 
Na operação realizada pela 
Sefaz, foram identificadas 
notas fiscais de venda de 
mercadoria sem similar na-
cional aplicando a alíquota 
de 4% que não está prevista 
na legislação, consumando 
assim, uma infração à legisla-
ção tributária estadual.

As intimações foram en-
caminhadas pelo Domicílio 
Tributário das Empresas, 
por meio da central de au-
toatendimento SEFAZNET, 
concedendo um prazo de 20 
dias para a sua regularização. 
Até essa data, o contribuinte 
poderá pagar à vista o débito 
sem multa, apenas com os 

juros moratórios.
O não pagamento do im-

posto apurado ou a não con-
testação no prazo estabeleci-
do acarretará em lavratura de 
Auto de Infração com aplica-
ção de multa de 50% sobre 
o valor do imposto. Após os 
prazos regulamentares sem 
regularização, o débito será 
inscrito em dívida ativa para 
execução judicial por meio 
de ações da Procuradoria 
Geral do Estado.

As investigações da Sefaz 
continuam e estão desven-
dando outras irregularidades 
na importação de merca-
dorias sem o pagamento 
do ICMS e a simulação de 
operações de exportações 
de mercadorias isentas do 
imposto.

Redução do preço da energia solar 
tem sido vertiginosa, diz EPE

O presidente da Empresa 
de Pesquisa Energética (EPE), 
Thiago Barral, afirmou, nesta 
sexta-feira (24), que a redução 
do preço da energia solar nos 
leilões de energia tem sido 
“vertiginosa”.

Segundo Barral, isso se 
deve à grande oferta de proje-
tos, que tem sido maior do que 
a demanda, o que fortalece 
a competição. “As margens 
são reduzidas, e é grande a 
diversidade de empresas e 
empreendedores dispostos a 
investir nessa fonte.”

Entre os fatores que es-
timulam o investimento em 
energia solar, Barral destacou 
o baixo risco de desenvolvi-
mento desses projetos, po-
líticas corporativas e a capa-
cidade de atrair capital para 
financiar empreendimentos. 
“São fatores que influenciam 
na competitividade”. A expec-
tativa de Barral é que a energia 
solar se consolide como uma 
das fontes mais competitivas 

para expansão da matriz ener-
gética nacional, como está 
indicado no Plano Decenal de 
Energia da EPE, que foi colo-
cado em consulta pública no 
ano passado.

Ele ressaltou, porém, que 
nenhuma fonte isoladamente 
vai resultar em uma solução 
de menor custo sistêmico e 
de segurança adequada para 
o sistema. “Temos que olhar 
para o mix, a combinação de 
várias fontes. A [energia] solar, 
sozinha, não vai dar conta de 
atender as necessidades ener-
géticas do país nos próximos 
anos, mas se apresenta como 
uma das fontes que têm papel 
relevante nesse cenário.”

Thiago Barral afirmou que 
o setor solar fotovoltaico, tal 
como o eólico, tem sido re-
sultado “surpreendente” e já 
se apresenta como uma fonte 
competitiva nos leilões. Ele 
atribuiu o bom desempenho 
do setor à inovação e a estra-
tégias industriais.

Vale paga multas ao governo mineiro, 
mas questiona cobranças do Ibama

Passados exatos um ano 
após a tragédia de Brumadi-
nho, a Vale quitou quase inte-
gralmente as multas ambien-
tais aplicadas pela Secretaria 
de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável de Minas 
Gerais (Semad). De outro lado, 
ela não reconheceu ainda as 
penalidades impostas pelo 
governo federal, através do 
Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) 
e do Ministério do Trabalho e 
Emprego. O comportamento 
é similar ao adotado pela 
Samarco diante das sanções 
decorrentes da tragédia ocor-
rida em 2015 na cidade de 

Mariana (MG).
De acordo com dados da 

Semad, foram aplicados até o 
momento 11 autos de infração 
em decorrência do rompimen-
to da barragem no dia 25 de 
janeiro de 2019. Eles estabe-
lecem multas num total de R$ 
104,9 milhões por infrações 
variadas como poluição de 
recursos hídricos, degradação 
de ecossistemas, entrega de 
laudo ou relatório ambiental 
falso, não atendimento de 
determinação dos órgãos am-
bientais, entre outras. A Vale já 
quitou R$ 99,3 milhões. O valor 
pago representa 94,6% das 
multas aplicadas pelo órgão 
ambiental mineiro.

Economia4



LONDRES CHAMA
Flamengo encaminha venda
de Pablo Marí para o Arsenal

Valorizado pelas boas atu-
ações em 2019, o zagueiro 
Pablo Marí está perto de voltar 
para a Europa. O Arsenal, da 
Inglaterra, fez uma proposta 
ao Flamengo para contratar o 
jogador, e a venda está bem 
encaminhada.

Um dos obstáculos para 
a negociação acontecer é o 
prazo. A janela de transferên-
cias na Inglaterra se encerra na 
próxima sexta-feira.

Curiosamente, Marí esteve 
nesta semana no Ninho do 

Urubu. O próprio Flamengo, 
em suas redes sociais, divul-
gou um vídeo da visita do 
zagueiro aos funcionários no 
centro de treinamento.

Marí foi contratado pelo 
Flamengo em julho de 2019. 
Antes, passou por Mallorca, 
Girona e Deportivo La Co-
ruña, da Espanha. Ele che-
gou a ser contratado pelo 
Manchester City, mas nunca 
atuou pelo clube inglês e 
passou a ser emprestado a 
equipes parceiras.

JUDÔ

Mentor de Rafaela Silva, Flávio Canto sai em
defesa da atleta: "Que a justiça seja feita"

Volante Amaral, de 31 anos, estava no CSA em 2019 e se apresentou na 
tarde da última sexta-feira (24) no CT Pereira dos Santos.

Moto Club acerta com campeão
da Copa do Brasil pelo Flamengo

O volante Amaral, cam-
peão da Copa do Brasil de 
2013 pelo Flamengo, apre-
sentou-se no CT Pereira dos 
Santos, na tarde desta sexta-
-feira (24) e começou a treinar 
com a camisa do Moto Club. 
O treinamento foi fechado por 
conta da preparação do time 
para a estreia no Campeonato 
Maranhense, neste domingo 
(26), contra o Juventude.

O jogador de 31 anos co-
meçou a treinar nesta sexta, 
mas não vai para o jogo do 
fim de semana. Amaral deve 
ficar à disposição do técnico 
Leandro Campos para o jogo 
seguinte, contra o Pinheiro, 
em São Luís, dia 3 de feverei-
ro, no Castelão.

O Moto deve apresentar 
outros reforços pelos pró-
ximos dias, além de ganhar 
outros jogadores que ainda 
não foram regularizados 
como o atacante Júnior Ba-
tata ou estão em tratamento 
no departamento médico 
com os atacantes Ricardo 
Maranhão e Henrique, o que 

aumenta as opções para Le-
andro Campos.

Antes de chegar ao Moto, 
Amaral jogou seis partidas 
pelo CSA em 2019. No ano 
anterior, esteve no Boa Es-
porte, fez 23 jogos e marcou 
um gol. Em 2015 e 2016 jo-
gou pelo Vitória mais de 80 

partidas e marcou três gols.
Pelo Flamengo, o joga-

dor esteve em ação durante 
três temporadas (2012 a 
2014), sendo que em 2013 foi 
campeão da Copa do Brasil 
jogando como titular na-
quele ano. A final foi contra 
o Athletico-PR. Amaral mar-

cou um gol no primeiro jogo 
da final, no Paraná. O time 
titular do Flamengo daquela 
final formou com Felipe; 
Léo Moura, Wallace, Samir e 
André Santos; Amaral, Luiz 
Antônio e Elias; Paulinho, 
Carlos Eduardo e Hernane. 
Fonte: GE MA.

Amaral em jogo pelo Flamengo em 2014 

Desde que sofreu o aci-
dente de esqui em 2013, o 
ex-piloto Michael Schuma-
cher, sete vezes campeão 
mundial de Fórmula 1, tem 
seu verdadeiro estado de 
saúde mantido em segre-
do. No entanto, possíveis 
fotos das atuais condições 
do a lemão podem estar 
sendo vendidas por cerca 
de 1 milhão de libras (R$ 5,5 
milhões).

De acordo com o jornal 
britânico "Mirror", a casa de 
Schumacher em Genebra, 
na Suíça, teria sido invadida 
por uma "pessoa desco -
nhecida", que tirou fotos 
do piloto. O heptacampeão 
estar ia  deitado em uma 
cama e as imagens foram 
oferecidas por 1 milhão de 
libras.

S egundo o  d iár io  in -
glês, o caso aconteceu em 
dezembro, mas só foi di-
vulgado nesta semana. A 
esposa de Schumacher, Co-
rinna Betsch, que luta para 
manter o verdadeiro estado 
de saúde do seu marido a 

FÓRMULA 1

Fotos atuais de Schumacher estariam à venda por £ 1 milhão, diz jornal

portas fechadas, entrou em 
contato com a polícia local 
e pediu para que medidas 
sejam tomadas contra o 
invasor.  A identidade do 
fotógrafo não foi revelada.

"A saúde de Michael não é 
uma questão pública e, por-
tanto, não vamos comentar", 
disse Sabine Kehn, assessora 
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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

7

Michael Schumacher sofreu um acidente de esqui há 6 anos 

da família do piloto.
No dia 29 de dezembro 

de 2013, Schumacher se de-
sequilibrou quando esquiava 
em uma pista de esqui em 
Méribel, no sul da França, e 
bateu a cabeça em uma ro-
cha. O impacto gerou graves 
lesões cerebrais.

A família, por sua vez, 

tenta manter seu estado de 
saúde em silêncio absoluto. 
Recentemente, no entanto, 
em uma das raras declara-
ções públicas, Corinna deu 
a entender que o alemão 
segue reagindo lentamente.

Schumacher, de 51 anos 
de idade, nunca mais foi visto 
em público desde o acidente.

Criador do Instituto Rea-
ção, o projeto social que reve-
lou Rafaela Silva, Flávio Canto 
confia na inocência da atleta. 
Na madrugada deste sábado, 
pouco depois da notícia da 
suspensão de dois anos da 
campeã olímpica, o ex-judoca 
saiu em defesa da carioca, 
que pode perder os Jogos 
Olímpicos de Tóquio, caso não 
consiga reverter judicialmente 
a punição.

- Que essa história seja só 
mais um capítulo de supera-
ção na sua trajetória. Que a 
justiça seja feita e te devol-
vam, a tempo, o sonho de 
buscar sua segunda medalha 
olímpica - escreveu Flávio 
Canto em uma rede social.

Após ser notificada pela 
Federação Internacional de 
Judô (FIJ), Rafaela procurou o 
advogado Marcelo Franklin. O 
profissional será o responsável 
por entrar com recurso no CAS 
(Corte Arbitral do Esporte), 

que é a última instância do 
direito desportivo mundial.

Rafaela Silva foi pega no 
exame antidoping durante 
os Jogos Pan-Americanos de 
Lima, no Peru, em agosto de 
2019. A PanAm Sports, que 
organiza essa competição, de-
cidiu tirar a medalha de ouro 
da judoca, que foi conquistada 
na categoria leva (-57kg).

No início de novembro, a 
carioca anunciou que entraria 
em uma suspensão voluntária. 
O exame acusou a presença de 
fenoterol, a mesma substância 
com a qual Etiene Medeiros foi 
flagrada, em junho de 2016. A 
nadadora acabou inocentada 
na ocasião.

Esse ativo tem efeito bron-
codilatador e costuma ser usa-
do em tratamento de doenças 
respiratórias, como a asma. A 
substância causa aumento de 
performance, uma vez que 
permite melhor troca gasosa 
entre o sangue e o pulmão.

Rafaela Silva e Flávio Canto durante coletiva 

COMUNICAÇÃO

GIZELA PAES MAGALHÃES PINHEIRO, torna público que 
REQUEREU junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 
Recursos Naturais – SEMA/MA, Licença Única Ambiental de Re-
gularização (LUAR) para empreendimento agrossilvipastoril nas 
Fazendas Santa Teresa, localizada no município de Olho D’água 
das Cunhãs, estado do Maranhão, conforme dados constantes 
no e-processo nº 8639/2020.
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A doença

A varicela ou catapora é uma doença infecciosa altamente 
contagiosa, mas geralmente benigna, causada pelo vírus 
Varicela-Zoster. A doença é caracterizada pelo surgimento de 
exantema de aspecto máculopapular (bolhas), manifestando-se 
com maior frequência em crianças e jovens menores de 14 anos. 
Os casos podem ocorrer durante todo o ano. Entre os sinais e 
sintomas apresentados está febre moderada, mal-estar, bolhas 
no corpo, prostração, cefaleia, anorexia e dor de garganta. Em 
crianças, a evolução geralmente é benigna e autolimitada, em 
adolescentes e adultos o quadro clínico tende a ser mais severo. 
A transmissão da varicela é de pessoa a pessoa, por meio de 
contato direto ou de secreções respiratórias, podendo haver, 
ainda, casos de transmissão através do contato com lesões de 
pele. A infecção também pode acontecer de forma indireta, por 
meio de objetos contaminados com secreções de vesículas e 
membranas mucosas de pacientes infectados.

Medidas de prevenção e controle
A vacinação é a forma mais eficiente de prevenir a doença. 

A primeira dose de rotina deve ser administrada aos 15 
meses de idade, com tetra viral ou tríplice viral mais varicela 
monovalente. O reforço acontece aos 4 anos, com a dose da 
varicela monovalente. Os não vacinados aos 4 anos poderão 
receber a dose de varicela (atenuada) até os 6 anos, 11 meses e 
29 dias, seguindo o Calendário Nacional de Vacinação. A lavagem 
das mãos deve ser reforçada, assim como a higienização vigorosa 
de objetos, superfícies, roupa de cama e vestimentas. Pessoas 
doentes durante o período de transmissão (lesão ativa) e da 
incubação do comunicante (até 21 dias), não devem ter contato 
com recém-nascidos, mulheres grávidas ou qualquer indivíduo 
que esteja com a imunidade baixa. 

Festival de Robótica
Uma delegação maranhense formada por 24 alunos e 

professores das Escolas do SESI (Serviço Social da Indústria) de 
Bacabal, Imperatriz e São Luís viajam no final de janeiro e em 
fevereiro para Ananindeua (PA) e Paulista (PE), onde participam 
do Torneio Regional de Robótica FIRST LEGO League (FLL). 
Com o desafio City Shaper (construindo cidades inteligentes 
e sustentáveis), os estudantes vão debater questões como 
mobilidade e acessibilidade e apresentar seus projetos nos 
desafios. A etapa regional da competição começou em 
dezembro e vai até fevereiro de 2020. As melhores equipes da 
fase regional garantem vaga para o Festival SESI de Robótica, 
que será realizado em março, em São Paulo. No Brasil, o SESI é o 
organizador oficial da competição. O tema da temporada desafia 
os estudantes a pensar sobre as casas, os prédios e o bairro de 
cada um no futuro. As equipes precisam apresentar soluções 
inovadoras para problemas enfrentados pelas cidades como, por 
exemplo, transporte, acessibilidade e até desastres naturais. Os 
estudantes ajudarão a construir uma cidade em expansão, com 
edifícios e estruturas mais estáveis, bonitas, úteis, acessíveis e o 
mais importante, sustentáveis. A meta é resolver os problemas do 
mundo real representados nas missões para marcar pontos. Ao 
final, todos vão ganhar porque os projetos serão compartilhados 
no torneio de robótica e quem sabe, muitos deles poderão sair 
do papel. Mas não é só isso, além do Projeto de Inovação, os 
estudantes serão avaliados em mais três categorias. Uma delas 
é o Desafio do Robô, quando os estudantes colocam os robôs 
de Lego para cumprir determinadas missões. Para isso, o robô 
pode capturar, transportar, ativar ou entregar objetos na mesa 
de competição.

A Prefeitura de São Luís 
está convocando mais 86 
aprovados no concurso públi-
co para a Secretaria Municipal 
de Educação (Semed). O novo 
chamamento é para vagas 
não preenchidas relativas à 
última convocação, realizada 
em dezembro do ano passa-
do, quando foram chamados 
308 concursados sendo que 
destes, responderam ao cha-
mado 222 profissionais. A 
ação é parte de um conjunto 
de medidas implementadas 
pelo prefeito Edivaldo Holan-
da Junior na área da educação 
com visando garantir mais 
qualidade no processo ensino-
-aprendizagem. A entrada de 
novos profissionais na rede vai 
beneficiar mais de 100 mil alu-
nos da Prefeitura de São Luís. 

Entre os cargos convocados 
estão profissionais do Magisté-
rio para atender as zonas rural 
e urbana e Técnicos de Nível 
Médio e Superior. A íntegra 
do edital está disponível no 
endereço www.saoluis.ma.gov.
br/semad, no menu ‘Concursos 
Públicos’, bem como no Diário 
Oficial do Município nº 15 de 22 
de janeiro de 2020.

“Entendemos a Educação 

O novo chamamento é para vagas não preenchidas na última convocação, realizada em dezembro do ano passado, 
quando foram chamados 308 concursados sendo que destes, responderam ao chamado 222 profissionais.

Prefeitura de São Luís convoca mais 
86 aprovados no concurso da Educação
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como uma prioridade. Por 
isto mesmo, temos feito um 
grande esforço no sentido de 
aparelhar nossas escolas, não 
apenas na infraestrutura com 
as reformas e requalificações 
dos prédios, mas também no 
âmbito pedagógico. Neste 
sentido, a convocação de pro-
fissionais concursados para 
compor o quadro efetivo da 
Semed tem uma importância 
muito grande, já que eles 
chegam para somar e ajudar 
a construir uma política edu-
cacional de qualidade para 
nossas crianças”, destaca o 
prefeito Edivaldo.

Cidade

A ampliação do atendi-
mento de radioterapia em São 
Luís, com um novo equipa-
mento inaugurado no Hospital 
Aldenora Bello nesta semana, 
representa mais um passo 
para ampliar a rede de trata-
mento contra o câncer. A rede 
tem sido formada desde 2015. 
É a primeira vez na história 
que o serviço está em diversas 
regiões do Estado. 

O equipamento novo no 
Aldenora Bello é o acelera-
dor linear. Com o convênio 
firmado entre o Governo do 
Maranhão e a Fundação An-
tonio Dino - mantenedora do 
hospital -, foi possível reservar 
recursos para a compra do 
acelerador.

A máquina aumenta em 
mais de 50% os atendimentos 
na unidade. São 120 pacientes 
e 3 mil sessões de radioterapia 
por mês. 

Hoje, existem no Mara-
nhão hospitais, atendimen-

tos e equipamentos contra 
o câncer que eram inéditos 
até 2015. E estão presentes 
em outras cidades além da 
capital, formando uma rede 
de atendimento de verdade. 

“Temos uma rede estadual 
de tratamento oncológico. 
Temos em curso um proces-
so de investimentos, que irá 

Profissionais na rede vai beneficiar mais de 100 mil alunos

CARGOS
Para os cargos de Magistério 

estão sendo convocados 29 
profissionais, sendo professores 
para as zonas rural e urbana das 
especialidades em 1º ao 5º anos, 
Educação Infantil, Atendimento 
Educacional Especializado, Ar-
tes, Educação Física, Língua Por-
tuguesa, Matemática, Suporte 
Pedagógico, Braille e Intérprete 
de Língua Brasileira de Sinais.

Já para os cargos de Técnico 
Municipal estão sendo convo-
cados 12 aprovados para vagas 
de Técnico Municipal de Nível 
Superior em Assistência Social, 
Engenharia Civil, Fonoaudiolo-

gia, Psicologia, Terapia Ocupa-
cional e 45 concursados para o 
cargo de Técnico Municipal de 
Nível Médio na especialidade 
de Cuidador Escolar.

“A contratação de mais 
profissionais concursados 
busca suprir a demanda da 
Rede Municipal de Ensino para 
garantir o bom desempenho 
das nossas ações e promo-
ver uma educação cada vez 
mais qualificada para nossas 
crianças. Todo o investimento 
que vem sendo realizado pelo 
prefeito Edivaldo Holanda 
Junior evidencia a Educação 
como prioridade e reforça a 
meta de oferecer o melhor 
aprendizado aos estudantes 
de São Luís”, disse o  secretário 
de Educação, Moacir Feitosa. 

A titular da Secretaria 
Municipal de Administração 
(Semad), Mittyz Rodrigues 
também destacou a nova 
convocação. “Com o ingresso 
de mais servidores aprovados 
em concurso público no qua-
dro de pessoal do município 
asseguramos o cumprimento 
dos editais e a ampliação do 
atendimento à Educação com 
mais profissionais qualificados 
em efetivo exercício”. 

Novo equipamento no Aldenora Bello

continuar”, disse o governador 
Flávio Dino. 

“Já temos outra obra im-
portante em parceria com 
o Ministério da Saúde em 
execução, que vai garantir 
também mais outro equipa-
mento de radioterapia e, com 
isso, praticamente dobrarmos 
a capacidade de atendimento 

de pacientes oncológicos no 
Maranhão”, anunciou o go-
vernador. 

Os convênios do Governo 
do Maranhão com o Aldenora 
Bello alcançam a marca de R$ 
13 milhões, dos quais mais de 
R$ 9 milhões já foram pagos. 

Regiões
Em Imperatriz, foi cria-

da a Unidade de Oncologia 
Pediátrica. É um convênio 
com o Hospital São Rafael. 
A unidade atende cr ian-
ças e jovens das regiões 
de saúde de I mperatr iz , 
Balsas,  Barra do Corda e 
Açailândia.

Além disso, desde 2015, 
um convênio do Governo 
do Estado com a c l ínica 
particular Oncoradium em 
Imperatriz garantiu atendi-
mento para os pacientes em 
sua própria região. Antes, 
era preciso ir para São Luís 
para realizar as sessões do 
tratamento.

RADIOTERAPIA

MA amplia atendimento e tem rede inédita de tratamento contra o câncer



O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 26. e 27 De JaneirO De 2020 | DOMingO e SegunDa - Feira 

Ação visa garantir a se-
gurança dos foliões bem 
como organizar e disciplinar 
o trânsito no Centro e Aveni-
da-Beira Mar e se estenderá 
durante a programação de 
pré-Carnaval.

A Prefeitura de São Luís, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Trânsito e Transportes 
(SMTT ) comunica que, em 
função do período do pré-
-Carnaval, neste sábado (25), 
serão modificadas rotas de 
trânsito no Centro e na Aveni-
da Beira-Mar, a partir das 13h 
até a dispersão dos blocos e 
grupos carnavalescos. A ação 
visa garantir a segurança dos 
foliões bem como organizar 
e disciplinar o trânsito nesta 
área da cidade. 

A primeira intervenção 
acontecerá na rota de tráfego 
da Beira-Mar, que inicia embai-

xo da Ponte Bandeira Tribuzzi, 
até o retorno do prédio da 
REFFSA (em frente ao posto de 
combustível). O trânsito que 
vem da Ponte José Sarney fica 
livre à direita (sentido Terminal 
da Praia Grande).

Já o fluxo de tráfego que 
desce a Rua Rio Branco, sen-
tido Beira-Mar, será interrom-
pido e desviado para as se-
guintes vias: Rua do Outeiro 
ou Avenida Alexandre Moura 
(Parque do Bom Menino).

A SMTT vai disponibilizar 
agentes de trânsito com mo-
tos e viaturas e a pé, em pon-
tos fixos e em deslocamentos, 
para orientar e disciplinar o 
trânsito durante todo o perí-
odo de interdição até o final 
da dispersão. A operação de 
trânsito ocorrerá durante todo 
o período de pré-Carnaval, até 
15 de fevereiro.
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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

5Geral
Governo do Estado orienta sobre 
prevenção e controle da catapora

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) deu início a uma 
série de orientações sobre 
prevenção e controle da vari-
cela, também conhecida como 
catapora. As medidas foram 
direcionadas às 19 Unidades 
Regionais de Saúde do estado, 
após o recente surto da doen-
ça em Teresina (Piauí).

“A gente chama a atenção 
das pessoas que moram nos 
municípios na divisa com o 
Piaui, a exemplo Timon. A 
principal recomendação é 
que as elas atualizem a car-
teira de vacinação, além de 
evitar aglomeração urbana a 
fim de impedir a expansão da 
doença dentro do território 
maranhense”, alerta a superin-
tendente de Epidemiologia e 
Controle de Doenças da SES, 
Léa Marcia Melo da Costa.

Há três anos, o número de 
notificações da doença está 
em declínio no Maranhão. 
De acordo com o Sistema de 
Informação de Agravos de 
Notificação (Sinan), em 2017, 
foram confirmados 817 casos 
de varicela. No ano seguinte, 
o estado registrou 395 ca-
sos, e, em 2019, houve uma 
queda de quatro casos – 391 
notificações. Os casos notifi-
cados são referentes a surtos 
ocorridos em 49 municípios, 

sendo que os eventos de 
maiores proporções foram 
verificados em Barra do Cor-
da, Caxias, Imperatriz e São 
José de Ribamar.

A doença
A varicela ou catapora é 

uma doença infecciosa alta-
mente contagiosa, mas ge-
ralmente benigna, causada 
pelo vírus Varicela-Zoster. A 
doença é caracterizada pelo 
surgimento de exantema 
de aspecto máculopapular 
(bolhas), manifestando-se 
com maior frequência em 
crianças e jovens menores 
de 14 anos. Os casos podem 

ocorrer durante todo o ano.
Entre os sinais e sintomas 

apresentados está febre mo-
derada, mal-estar, bolhas no 
corpo, prostração, cefaleia, 
anorexia e dor de garganta. 
Em crianças, a evolução ge-
ralmente é benigna e auto-
limitada, em adolescentes 
e adultos o quadro clínico 
tende a ser mais severo.

A transmissão da varicela 
é de pessoa a pessoa, por 
meio de contato direto ou 
de secreções respiratórias, 
podendo haver, ainda, casos 
de transmissão através do 
contato com lesões de pele. 

Os não vacinados aos 4 anos poderão receber a dose de varicela (atenuada) até 
os 6 anos, 11 meses e 29 dias, seguindo o Calendário Nacional de Vacinação.

A infecção também pode 
acontecer de forma indireta, 
por meio de objetos contami-
nados com secreções de vesí-
culas e membranas mucosas 
de pacientes infectados.

Medidas de 
prevenção e controle
A vacinação é a forma 

mais eficiente de prevenir a 
doença. A primeira dose de 
rotina deve ser administrada 
aos 15 meses de idade, com 
tetra viral ou tríplice viral 
mais varicela monovalente. 
O reforço acontece aos 4 
anos, com a dose da varicela 
monovalente.

Prefeitura de São Luís modifica rotas de trânsito 
no circuito pré-Carnaval neste sábado (25)

ENTREGA

Artesãos da Raposa recebem Carteira Nacional do Artesanato
O Governo do Estado do 

Maranhão, através da Secre-
tária de Estado do Turismo 
(Setur) retomou a entrega 
das carteiras formais aos 
artesãos do Estado e, nesta 
sexta-feira (24), realizou a 
entrega da Carteira Nacional 
de Artesanato, no Centro de 
Atendimento ao Turista (CAT) 
da Raposa. No local, também 
estão sendo realizados novos 
cadastros de artesãos.

A gestão do programa 
no Maranhão é feita pela 
Setur e tem o objetivo de 
promover o artesanato e a 
cadeia produtiva associada 
ao turismo. Nessa entrega, 
14 ar tesãos receberam o 
documento no município 
situado a 30 km de São Luís, 
que guarda talentos e habi-
lidades artesanais passados 
de geração a geração. 

A artesã Isabela Silva Ro-
drigues, raposense, conta 
que na família são 14 rendei-

ras. “Eu comecei a fazer renda 
com 11 anos, aprendi em um 
curso que foi oportunizado 
na Associação das Rendeiras. 
Aqui em casa, eu, minha mãe 
e minhas duas irmãs traba-
lhamos fazendo renda de 
bilro. Soubemos da carteira 
dos artesãos e seus benefí-
cios através da Secretaria de 
Turismo, e achei muito bom 

por saber que estamos sendo 
reconhecidas como artesãs”, 
comentou.

Em 2015, foram feitos 
295 cadastro de artesãos 
maranhenses,  no ano de 
2019 foram realizados 1.512 
cadastros no Ceprama, na su-
perintendências de Turismo 
e nas Caravanas do Artesa-
nato (Ceprama Itinerante). A 

formalização acontece após 
a inserção dos dados dos 
artesãos locais no Sistema 
de Informações Cadastrais do 
Artesanato Brasileiro (SICAB). 

A criação de novos ne-
gócios e a continuidade da 
prática artesanal regional 
pode ser estimulada com o 
acesso aos trabalhadores a 
esse sistema. De acordo com 
o secretário de Estado do Tu-
rismo (Setur), Catulé Junior, a 
inclusão no SICAB possibilita 
um melhor planejamento de 
capacitações, financiamen-
tos e promoções da ativida-
de. “Um estado como o Ma-
ranhão, rico em diversidade 
cultural, tem várias formas 
de produzir arte regional, por 
isso é importante conseguir-
mos identificar os artesãos, 
o panorama das produções 
e os dados detalhados para 
planejarmos oportunidades 
para essa categoria”, explicou 
o secretário.

Projeto suspende parceria com iniciativa 
privada para gestão dos Correios

O Projeto de Decreto Legis-
lativo (PDL) 666/19 suspende o 
decreto (10.066/19) que inclui 
os Correios no Programa de 
Parcerias de Investimentos da 
Presidência da República. Com 
o decreto, o governo pretende 
possibilitar estudos de par-
ceria com a iniciativa privada 
para melhorar os resultados 
da empresa.

Os deputados do Psol 
que apresentaram o pedido 
de suspensão da norma – 
Glauber Braga (Psol-RJ), Ivan 
Valente (Psol-SP), Áurea Caro-
lina (Psol-MG), David Miranda 
(Psol-RJ ), Edmilson Rodri-
gues (Psol-PA), Sâmia Bomfim 
(Psol-SP),  Luiza Erundina 
(Psol-SP) e Marcelo Freixo 
(Psol-RJ) – argumentam que 
uma possível privatização 
dos Correios afetará a vida 
não só dos mais de 100 mil 
funcionários da empresa, 
mas também da população 
brasileira que tem menos 
acesso a serviços públicos 
por morar nas regiões mais 
remotas do País.

“Os Correios têm impor-
tância para a integração 
do território brasileiro”, diz 
Glauber Braga. “A logística 
está amparada para posta-
gens, triagens e distribuição 
de objetos  postais ,  com 
agências próprias em todos 
os municípios brasileiros. 
São quase 7 mil unidades 
de postagens e mais 9 mil 
unidades de distribuição.”

A empresa, diz o depu-
tado, cumpre um papel de 
“braço logístico do Estado”, 
ao participar da criação de 
endereços que permitem a 
solicitação de serviços bási-
cos de água e luz e ao funcio-
nar como agência bancária, 
ponto de cadastramento em 
programas sociais e distribui-
dor de vacinas, entre outros 
serviços. “Essa atribuição 
dos Correios ultrapassa suas 
funções básicas de provedor 
dos serviços postais para 
alcançar um patamar de 
agente ativo na organização 
e regulação do espaço”, afir-
ma Braga.
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Em 2019, foram mais de 2,5 mil casos de dengue, zika e chikungunya notificados no 
estado. G1 listou as formas de contágio, tratamento e prevenção das doenças, confira.

Maranhão está entre os estados que 
podem ter surto de dengue em 2020

O Maranhão registrou 
mais de 2,5 mil casos de den-
gue, chikungunya e zika vírus 
em municípios do estado em 
2019, de acordo com o relató-
rio da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES). Desse número, 
mais de dois mil casos foram 
somente de dengue.

O último boletim epide-
miológico apontou que hou-
ve um aumento de 164,3% 
nos casos de dengue em 
2019 no estado. Os registros 
mostram que cresceu em 
125% os casos de zika vírus, 
com 61 casos e 9,30% dos 
de chikungunya, com 348 
notificações.

De acordo com o Minis-
tério da Saúde, o Maranhão 
é um dos estados que pode-
rão ter surto de dengue em 
2020. No ano passado, foram 
registrados mais de 1 milhão 

Governo também quer contratar servidores
aposentados para reduzir fila no INSS, diz Mourão
O presidente em exercício, Hamilton Mourão, afirmou que 
a “ideia” do governo é contratar servidores aposentados do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para auxiliarem na 
redução da fila de pedidos de benefícios do órgão.
De acordo com Mourão, o governo poderá enviar ao Congresso 
uma medida provisória ou um projeto de lei sobre a contração 
dos civis.
Os servidores aposentados poderiam atuar na força-tarefa, 
que vai empregar também militares da reserva, de acordo 
com decreto publicado nesta quinta (23). Quase 2 milhões de 
pedidos aguardam uma resposta do INSS para aposentadorias 
e outros benefícios, como salário-maternidade e auxílio-
doença.
De acordo com o blog da Julia Dualib, a contratação de civis 
seria uma maneira de o governo evitar uma queda-de-braço 
com o Tribunal de Contas da União (TCU). Isso porque a Corte 
sinalizou que a contratação exclusiva de militares para atuar 
na tarefa é inconstitucional.
Mourão falou sobre o assunto nesta sexta, na saída do Palácio 
do Planalto. Ele está exercendo a Presidência da República
“A questão com o Tribunal de Contas, que está na mão do 
ministro Bruno Dantas, está pacificada. A questão, agora, o que 
é que tem que fazer: uma vez que existe a ideia de que sejam 
convocados os funcionários do INSS que estão aposentados, 
isso só pode ser por medida provisória ou por projeto de lei. 
É diferente do caso dos militares”, disse Mourão.

Novo portal do Sisu deve gerar 
economia de R$ 25 milhões
O novo portal do  Sisu (Sistema de Seleção Unificada) deve 
gerar uma economia de até R$ 25 milhões para o governo 
federal nos próximos cinco anos. A avaliação é do ministro da 
Educação, Abraham Weintraub, para quem a iniciativa também 
vai auxiliar na realização da versão digital do Enem (Exame 
Nacional do Ensino Médio0.
A aplicação do exame será opcional e a estimativa inicial é de 
50 mil participantes, podendo chegar aos 100 mil.
Lançado na última segunda-feira (21), o novo portal tem 
um sistema responsivo que concentra as informações na 
nuvem, tecnologia que possibilita acessar arquivos e executar 
diferentes tarefas pela Internet, sem a necessidade de instalar 
aplicativos no computador.
“Migrar para a nuvem é fundamental, ainda mais com o 
objetivo de fazer o Enem digital no futuro”, disse o ministro, 
em entrevista exibida hoje pela TV Brasil. “No ano passado, 
gastamos R$ 2,5 milhões [com o sistema] e neste ano vamos 
deixar de gastar R$ 15 milhões. Nos próximos cinco anos, 
vamos economizar R$ 25 milhões. Então, é uma economia 
muito expressiva, uma economia de R$ 2 milhões, R$ 3 milhões. 
já é uma escola a mais, uma creche a mais”, acrescentou.
O novo portal permite acessar o Sisu pelo computador, celular 
ou tablet e gerar relatório diretamente da página.

O Brasil registrou a criação 
de 644 mil vagas de empre-
go formal no ano passado, 
21,63% a mais que o registra-
do em 2018. De acordo com 
o Ministério da Economia, é o 
maior saldo de emprego com 
carteira assinada em números 
absolutos desde 2013.

Dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desem-
pregados (Caged) mostram 
que o estoque de empregos 
formais chegou a 39 milhões 
de vínculos. Em 2018, esse 
número tinha ficado em 38,4 
milhões.

Todos os oitos setores da 
economia registraram saldo 
positivo no último ano. O 
destaque ficou com o setor 
de serviços, responsável pela 
geração de 382,5 mil postos. 
No comércio, foram 145,4 mil 

novas vagas e na construção 
civil, 71,1 mil. O menor desem-
penho foi o da administração 
pública, com 822 novas vagas.

No recorte geográfico, as 

cinco regiões fecharam o ano 
com saldo positivo. O melhor 
resultado absoluto foi o da Re-
gião Sudeste, com a criação de 
318,2 mil vagas. Na Região Sul, 

houve abertura de 143,2 mil 
postos; no Nordeste, 76,5 mil; 
no Centro-Oeste, 73,4 mil; e no 
Norte, 32,5 mil. Considerando 
a variação relativa do esto-
que de empregos, as regiões 
com melhores desempenhos 
foram Centro-Oeste, que cres-
ceu 2,30%; Sul (2,01%); Norte 
(1,82%); Sudeste (1,59%) e 
Nordeste (1,21%).

Em 2019, o saldo foi positi-
vo para todas as unidades da 
federação, com destaque para 
São Paulo, com a geração de 
184,1 mil novos postos, Minas 
Gerais, com 97,7 mil, e Santa 
Catarina, com 71,4 mil.

De acordo com o Caged, 
também houve aumento real 
nos salários. No ano, o salário 
médio de admissão foi de R$ 
1.626,06 e o salário médio de 
desligamento, de R$ 1.791,97.

de casos de dengue, com 782 
mortes, o que representou 
um aumento de 488% em 
relação a 2018.

Caso confirmado
Em 20 dias, já foi registra-

do o primeiro caso suspeito 

de morte por dengue hemor-
rágica em São Luís. A vítima, 
Maria Raimunda Sampaio 
Castro de 52 anos, chegou 
a ser levada duas vezes para 
a Unidade Mista do bairro 
Coroadinho, mas segundo 

a família, não recebeu aten-
dimento adequado. A SES 
investiga o caso.

Dados do Sistema de In-
formação de Agravos de 
Notificação (Sinan) apontam 
que as condições climáticas 
são as principais respon-
sáveis pela proliferação do 
mosquito Aedes Aegypti, 
responsável pela transmissão 
das doenças.

Por conta do início do 
período chuvoso no Ma-
ranhão, as autoridades de 
saúde estão em alerta para 
o surgimento de novos casos 
das doenças, já segundo o 
Núcleo Geoambiental da Uni-
versidade Estadual do Mara-
nhão (UEMA), foi registrado 
um índice de 255,2 milíme-
tros de chuva na capital em 
15 dias, uma média histórica 
para todo o mês de janeiro.

CAGED

País criou 644 mil novas vagas de trabalho em 2019


