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Embrapa cria cenoura que dispensa agrotóxico
Os produtores rurais brasileiros em breve terão a opção de comprar novo tipo de semente de cenoura para cultivo 
orgânico, já batizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) como Cenoura BRS Paranoá.

Concluída mais uma oficina de culinária 
no Museu da Gastronomia Maranhense
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O pagamento do Bolsa 
Família, que contribui para o 
combate à pobreza e à desi-
gualdade no Brasil, começa 
nesta quarta-feira, dia DOZE 
de fevereiro. Ao todo, TREZE 
milhões e DUZENTAS mil fa-
mílias, em todo o país, vão 
receber DOIS bilhões e QUI-
NHENTOS milhões reais do 
governo federal. O valor mé-
dio do benefício, de CENTO E 
NOVENTA reais, é fundamental 
para a subsistência da popula-
ção mais vulnerável.

É o caso de Edna de Sousa 
Barros, de CINQUENTA E CIN-
CO anos, moradora da região 
de Ceilândia, no Distrito Fede-
ral. Sem trabalhar em função 
de uma questão de saúde, ela 

Presidente Rodrigo Maia explica a empresários as reformas em andamento na Casa.

Mais de 13 milhões de famílias podem sacar o 
Bolsa Família a partir desta quarta-feira (12)
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O presidente do Incra, Ge-
raldo Melo Filho, disse ontem 
aos integrantes da comissão 
que analisa mudanças nas 
regras de regularização fundi-
ária, que é preciso superar pre-
conceitos para permitir o uso 
de tecnologias, como imagens 
de satélites, na comprovação 
das exigências previstas.

Presidente do Incra defende uso de tecnologia para regularizar posse de terras
POLÍTICA

Melo Filho participou da 
primeira audiência pública 
realizada pela comissão mista 
que analisa da Medida Pro-
visória 910/19, que unifica a 
legislação e simplifica pro-
cedimentos para titulação 
de terras da União ocupadas 
irregularmente até 2014.

“Ao longo dos últimos anos 

em alguns momentos dessa 
discussão, por alguns precon-
ceitos em relação aos procedi-
mentos, não se teve segurança 
de permitir que a tecnologia 
entrasse no processo. O que 
nós precisamos agora é ga-
rantir que se perca esse medo”, 
disse o presidente do Incra. Se-
gundo ele,  a tecnologia pode 

garantir segurança, eficiência 
e celeridade aos processos 
de regularização fundiária. A 
proposta

A medida provisória am-
pliou o público alvo da regu-
larização fundiária, permitindo 
que sejam incluídas terras ocu-
padas até 5 de maio de 2014, 
quando a legislação anterior 
se referia a ocupações até 22 
de julho de 2008.

Por outro lado, aumen-
tou-se, de quatro para quinze 
módulos fiscais, para que a 
averiguação dos requisitos 
possa ser feita por mera decla-
ração do ocupante, por meio 
do Cadastro Ambiental Rural.

Também amplia o alcance 
da regularização fundiária, 
que, até 2009, se encontrava 
restrita ao âmbito da Amazô-
nia Legal e que, com a edição 
dessa MP, passou a ter abran-
gência nacional, e em terras 
não só da União, como tam-
bém do Incra.

Regularização necessária
Com cerca de 540 emen-

das, a MP divide opiniões. Mas 
a necessidade de facilitar a 
regularização fundiária é con-
senso entre os parlamentares. 

começou a receber o benefício 
este ano. O auxílio do Bolsa 
Família veio em boa hora.

TEC RODA SONORA EDNA 
SOUSA, BENEFICIÁRIA

LOC: O secretário do De-

senvolvimento Social, Lelo 
Coimbra, reforça que o progra-
ma ajuda quem mais precisa. 
Ao complementar a renda, o 
Bolsa Família garante o alívio 
mais imediato da pobreza.

TEC RODA SONORA LELO 
COIMBRA, SECRETÁRIO DO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

LOC: O pagamento do be-
nefício segue um calendário 
escalonado. Para saber o dia 
do saque, o beneficiário deve 
conferir o Número de Identifi-
cação Social, o NIS, impresso 
no cartão do programa. Os 
que terminam com final UM 
podem sacar o dinheiro no 
primeiro dia do pagamento. 
Os com final DOIS, no segundo 
dia -- e assim por diante.

Para saber a data exata de 
recebimento do benefício do 
Bolsa Família, basta acessar a 
página do programa no Face-
book, no endereço facebook.
com/bolsafamilia

PEC estabelece segundo turno em eleições 
com os três candidatos mais votados

A Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC 230/19) 
estabelece que os três can-
didatos mais votados no pri-
meiro turno concorram ao 
segundo turno das eleições 
presidenciais.

Pelo texto, se nenhum can-
didato alcançar maioria abso-
luta na primeira votação, uma 
nova eleição será realizada em 
até vinte dias após a proclama-
ção do resultado, concorrendo 
os três candidatos mais vota-
dos e considerando-se eleito 
aquele que obtiver a maioria 
dos votos válidos.

O autor da proposta, de-
putado Mário Heringer (PD-
T-MG), explica que a eleição 
presidencial de 2018 demons-
trou o maior vício do atual 
sistema eleitoral em dois tur-
nos, que é a forte tendência 
à polarização e a indução ao 
chamado voto útil.

“A presença de três candi-
datos no segundo turno das 

eleições majoritárias faz com 
que os eleitores insatisfeitos 
com a polarização tenham a 
oportunidade de expressar 
sua escolha em um terceiro 
candidato, esse, provavel-
mente, com menor índice de 
rejeição, porque situado longe 
dos extremos políticos e ideo-
lógicos. Essa solução simples 
e viável representa, ademais, 
uma forma eficaz de redução 
dos elevados índices de votos 
nulos, brancos e abstenções 
que têm caracterizado as 
eleições majoritárias no Brasil”, 
justifica Heringer.

Tramitação
Inicialmente, a PEC será 

analisada pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Ci-
dadania quanto a seus aspec-
tos constitucionais e jurídicos. 
Se admitida, será examinada 
por uma comissão especial a 
ser criada e votada em dois 
turnos pelo Plenário da Câ-
mara.

Guedes diz que enviará proposta da 
reforma tributária em duas semanas

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, afirmou hoje 
(12) que o governo deve en-
viar ao Congresso Nacional 
proposta para a reforma tribu-
tária, “acoplável” ao texto que 
está em tramitação.

Após reunião extraordi-
nária com secretários esta-
duais de fazenda, integrantes 
Conselho Nacional de Polí-
tica Fazendária (Confaz), o 
ministro disse que o governo 
vai enviar uma proposta de 
criação do Imposto sobre 
Valor Agregado (IVA), com 
unificação de tributos sobre 
consumo.

“Está indo super bem. Esta-
mos mandando um IVA dual. 
Eles [os estados], por sua vez, 
tem as propostas de como 
fazer a deles. Vamos mandar 
a nossa, mas acoplável. Co-
meça em duas semanas, está 
chegando um pedaço, que é 
o IVA dual, vamos entrar com 
PIS, Cofins, e vai andar tudo 
direitinho”, disse.

O secretário de Fazenda 
do Pernambuco e coordena-
dor do Comitê dos Secretá-
rios de Fazenda dos Estados 

e Distrito Federal (Comsefaz), 
Décio Padilha, disse que o 
ministrou quer construir uma 
proposta conjunta com os 
estados.

“Ele disse que não quer 
mandar uma PEC [Proposta 
de Emenda à Constituição] 
isolada.  A proposta dele 
será construída em con-
junto com os estados”, ex-
plicou, acrescentando que 
foi formado um grupo de 
trabalho para debater sobre 
a reforma.

Padilha disse que o mi-
nistro sugeriu a retirada dos 
municípios da proposta, mas 
os secretários consideram im-
portante fazer a reforma com 
todos os entes da federação. 
Outra proposta do governo 
federal, segundo no secretário, 
seria a criação de um fundo 
para compensação de perdas 
de arrecadação.

“Pela proposta do governo 
de um IVA dual, a União ficaria 
com uma alíquota e os estados 
com outra. Diferente da nossa 
[dos estados], que um IVA 
único dividido para estados e 
municípios e União”.
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Grupo de candidatos a prefeito 
de São Luís começa ser definido
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Mais de 17 milhões de eleitores 
já baixaram o e-TítuloOUTRA

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 í c i o  qu a nd o  d a 
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  i nte re s s e  pú bl i co  d o 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.

Dados da Justiça Eleito-
ral atualizados mostram que 
mais de 17 milhões de elei-
tores brasileiros já baixaram 
o aplicativo e-Título. Ao todo, 
17.037.057 pessoas optaram 
pela versão digital do título 
eleitoral, que dispensa a im-
pressão da segunda via do 
documento em papel.

O download do app está 
disponível para celulares ou 
tablets com o sistema opera-
cional Android ou IOS. Depois 
de baixar o aplicativo, basta in-

serir os dados pessoais para ter 
em mãos o documento digital. 
O e-Título permite também 
a emissão das certidões de 
quitação eleitoral e de crimes 
eleitorais. Essas declarações 
são emitidas por meio do QR 
Code do aplicativo, possibili-
tando a leitura pelo próprio 
celular.

Caso o eleitor já tenha feito 
o cadastramento biométrico 
(cadastro das impressões di-
gitais, fotografia e assinatura) 
na Justiça Eleitoral, a versão 

do e-Título virá acompanha-
da de foto, facilitando a sua 
identificação na hora do voto. 
Contudo, se ainda não tiver 
feito o cadastro da biometria, a 
versão do e-Título será baixada 
sem fotografia. Nesse caso, 
o eleitor deverá levar outro 
documento oficial com foto 
para se identificar perante o 
mesário para votar. Em todo 
o Brasil, 14.369.325 e-Títulos 
baixados são de eleitores com 
biometria; os outros 2.667.732 
pertencem a pessoas que 

ainda não fizeram o cadastro 
biométrico.

Está em estudo no Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) a 
possibilidade de aperfeiçoar o 
aplicativo para transformá-lo, 
futuramente, em uma plata-
forma de serviços eleitorais, 
com a possibilidade de fazer a 
transferência e a comprovação 
do domicílio eleitoral, além 
da justificativa de ausência às 
urnas. Por enquanto, o e-Título 
não é capaz de validar impres-
sões digitais.

POSTO
A disputa pelo posto de pré-

candidato a vice-prefeito do 
pré-candidato Eduardo Braide 
(Podemos) já está acirrada 
mesmo faltando meses para 
as convenções. Pelo menos, 
dois políticos já declaram 

publicamente a intensão de indicar um nome.O primeiro é 
o deputado federal Josimar Maranhãozinho que, além de 
presidir o PL, ainda tem o domínio do Avante no Maranhão. 
Ele ensaia indicar seu sobrinho, o vereador Aldir Júnior.Outro 
que articula a indicação é o senador Roberto Rocha, presidente 
do PSDB. O indicado seria novamente seu filho, Roberto Rocha 
Júnior. (Silvia Tereza-Blog)

PSOL
O Partido Socialismo e 

Liberdade – PSOL decidiu 
participar do pleito de outubro 
próximo com candidato próprio 
a prefeito de São Luís. O nome 
mais cotado para representar 
o partido de esquerda na 

sucessão é do advogado, jornalista, professor e ex-militante 
do PT, Franklin Douglas.

CONTINUA
O deputado estadual e pré-

candidato a prefeito em São 
Luís, Duarte Júnior (PCdoB) 
declarou em entrevista ao 
colega jornalista Thiago Bastos, 
que ainda é um dos nomes da 

sigla para a disputa majoritária deste ano na cidade. Apesar de 
transparecer aparente alinhamento com a direção comunista, 
o parlamentar apontou indiretamente que o seu futuro ainda 
está em aberto. (Gilberto Leda)

GUERRA
Uma tentativa do deputado 

federal Bira do Pindaré para 
assumir o comando estadual 
do PSB acabou por gerar uma 
guerra interna entre ele e o 
prefeito de Timon, Luciano 

Leitoa. Atual comandante do partido no maranhão, Leitoa 
conseguiu reverter a tentativa de Bira, mas o clima ficou tenso 
entre dos dois socialistas. E pode, inclusive, ter consequências 
na candidatura de Bira a prefeito de São Luís.(Blog Marco 
Deça)

FRENTE
Utilizando as redes sociais, 

a senadora Eliziane Gama 

(Cidadania) decidiu entrar 

no debate para as eleições 

presidenciais em 2022. A 

maranhense entende que o 

momento é de diálogo e defendeu uma frente ampla para 

as próximas eleições gerais. A senadora entende que a 

democracia tem sido atingida e por esse motivo é necessário 

um debate sobre uma frente ampla para 2022, assim como 

tem proposto o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB).

(blog Jorge Aragão)

Deputados estaduais iniciarão trabalhos legislativos com sessão solene no Plenário Nagib Haickel

Aplicativo gratuito dispensa a impressão da segunda via do título eleitoral.

A Assembleia Legislativa 
do Maranhão realizará, na 
próxima segunda-feira (3), 
às 16h, no plenária Nagib 
Haickel, a sessão solene que 
marcará o início dos traba-
lhos legislativos da 2ª sessão 
Legislativa da 19ª Legislatura. 
A programação terá início às 

15h, no hall de entrada da 
Alema, com o hasteamento 
das bandeiras, seguida da 
cerimônia militar com revista 
à tropa, às 15h30.

O presidente da Assem-
bleia, deputado Othelino 
Neto (PCdoB), conduzirá a 
sessão solene, que começa, 

em seguida, às 16h. Na aber-
tura, o chefe do Legislativo 
maranhense fará as consi-
derações iniciais, saudando 
os demais parlamentares e 
convidados.

Depois, o governador do 
Maranhão, Flávio Dino (PC-
doB), ou seu representante, 

fará a leitura da Mensagem 
Governamental, onde consta 
o resumo das ações do gover-
no em 2019 e as atividades 
que serão executadas este 
ano. Logo após, o presidente 
Othelino fará as considerações 
finais e encerrará os trabalhos.

Foram convidados secretá-
rios de estado e do município, 
presidentes do Tribunal de 
Justiça do Maranhão (TJMA), 
do Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE), do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE), da Câmara 
Municipal de São Luís, o pre-
feito de São Luís, entre outras 
autoridades.

A galeria do Parlamento 
também estará aberta ao pú-
blico interessado em acompa-
nhar a sessão de abertura dos 
trabalhos da Casa.

Cobertura Completa
Toda a solenidade será 

transmitida, ao vivo, pela TV 
Assembleia e pelo Site al.ma.
leg.br/tv. Os internautas tam-
bém poderão acompanhar a 
cobertura pelas redes sociais 
da Agência Assembleia.

VOLTA

Assembleia retoma trabalhos legislativos na próxima segunda-feira

(Blog Jorge Vieira)-O qua-
dro de candidatos que vai 
disputar a Prefeitura de São 
Luís em quatro de outubro 
próximo de 2020 ganhou mais 
dois pré-candidatos oficiais 
com as definições de Rubens 
Júnior e Duarte Júnior como 
representantes do PCdoB e 
PRB, respectivamente.

Ao assinar nesta terça-fei-
ra, em Brasília, sua ficha de 
filiação ao PRB, o deputado 
Duarte Júnior confirmou sua 
presença no pleito em que 
estará em jogo a sucessão 
do prefeito Edivaldo Holanda 
Junior (PDT).

O parlamentar eleito pelo 
PCdoB não se viabilizou inter-

namente, mas conseguiu com 
a direção partidária sua auto-
rização para sair e disputar a 
eleição pelo PRB, partido da 
base  de sustentação do go-
verno,  comandado no estado 
pelo deputado federal Cleber 
Verde e pelo vice-governador 
Carlos Brandão.

Também na noite de terça, 
o PCdoB decidiu acabar com 
todas as dúvidas que ronda-
vam Rubens Júnior e bateu 
o martelo confirmando sua 
pré-candidatura a prefeito 
da capital. Livre da disputa 
interna, o partido deverá ago-
ra botar o “bloco na rua” para 
fortalecer seu representante.

Dos pré-candidatos que 

lutavam para conseguir uma 
legenda disposta a bancar 
seus projetos de suceder Edi-
valdo, resta agora apenas o 
deputado estadual Yglésio 
Moisés, que deverá definir até 
o próximo dia 15 seu futuro 
partidário.

Yglésio iniciou conversa-
ções que não prosperaram 
com o Cidadania, mas está 
em vias de acerta seu ingresso 
no PP do deputado federal 
André Fufuca ou PROS, que 
é comandado no Maranhão 
pelo deputado federal Gastão 
Vieira. Ambos os partidos per-
tencem à base de sustentação 
do governo Flávio Dino.

Com mais estas três defini-

ções, o eleitorado ludovicense 
terá um amplo plantel de can-
didatos. Já estão definidos, até 
agora Neto Evangelista (DEM), 
Bira do Pindaré (PSB), Jeisael 
Marx (Rede Sustentabilidade), 
Carlos Madeira (Solidarieda-
de), Eduardo Braide (Pode-
mos), Adriano Sarney (PV) e 
Franklin Douglas (PSOL).

O deputado Wellington do 
Curso ainda depende da boa 
vontade do senador Roberto 
Rocha em lhe conceder carta 
de anuência para transferir a 
filiação e tentar se viabilizar 
por outra legenda, pois os 
tucanos, ao que tudo indica, 
deverão coligar com o Pode-
mos de Eduardo Braide.

PESQUISA
A pesquisa Atlas Político, 

divulgada ontem (12) pelo site do 
El País, mostra que o governador 
Flávio Dino (PCdoB) já aparece 
com 13% das intenções de voto, 
em terceiro lugar na disputa 
presidencial, em um cenário que 

exclui o ex-presidente Lula e o ministro da Justiça, Sergio Moro.  
A pesquisa foi realizada na Internet via convites randomizados 
com 2.000 pessoas, entre os dias 7 e 9 de fevereiro, em todas as 
regiões do país. A margem de erro é de 2% para mais ou para 
menos e o nível de confiança é de 95%.

REPUBLICANOS
O deputado estadual Duarte Jr 

é pré-candidato à Prefeitura de São 
Luís pelo Republicanos, o antigo 
PRB. A filiação foi oficializada no 
gabinete do presidente do partido 
e vice-presidente da Câmara, o 
deputado federal Marcos Pereira, 
e de seus novos correligionários, 

como os deputados federais Celso Russomano, de São Paulo, e 
Cléber Verde, presidente do partido no Maranhão, entre outros. 
Até o início de março, deve ser realizado um ato de filiação ao novo 
partido também em São Luís. Com a mudança, Duarte continua na 
base do governo Flávio Dino, já que o Republicanos é o partido do 
vice-governador Carlos Brandão, que também esteve presente no 
ato de filiação. 

ESTABIL IDADE
O  S e n a d o  a p r o v o u  a 

estabilidade de cinco meses no 
emprego para trabalhadoras 
adotantes ou que venham a 
obter a guarda judicial para 
adoção de uma criança. O PLS 
– Complementar estava com 

pedido de urgência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) 
e obteve 69 votos favoráveis e um voto contrário no Plenário. .De 
iniciativa do senador Roberto Rocha (PSDB-MA), o projeto altera 
a Lei Complementar 146, de 2014, para assegurar estabilidade 
a partir da adoção ou desde o momento do recebimento da 
guarda.

APOIO
O deputado Gil  Cutrim 

recebeu o presidente do Sindicato 
dos Policiais Rodoviários Federais 
do Estado do Maranhão (SindiPRF-
MA), Tony Wolff, juntamente com 
o também representante da 
entidade, delegado Eduardo 

para conversar sobre a atuação da categoria no estado. Na ocasião, 
os representantes da entidade expuseram ao parlamentar, as 
dificuldades de trabalho e o baixo efetivo que não consegue atender 
às demandas do estado maranhense.

DENÚNCIA
O deputado federal Hildo 

R ocha usou a  t r ibuna da 
Câmara Federal para denunciar 
a situação caótica em que se 
encontra o Hospital Regional 
de Grajaú. Inaugurado em 2011, 
pela então governadora Roseana 

Sarney para atendimentos de urgência e emergência, a unidade 
passa por uma crise que se avoluma a cada dia. De acordo com 
Hildo Rocha, o problema decorre da falta de atenção por parte 
do governo estadual.

Já estão definidos, até agora Neto Evangelista (DEM), Bira do Pindaré (PSB), Jeisael Marx (Rede Sustentabilidade), 
Carlos Madeira (Solidariedade), Eduardo Braide (Podemos), Adriano Sarney (PV) e Franklin Douglas (PSOL).

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) pode ser obriga-
do a criar campanhas para 
conscientizar a população 
sobre a divulgação de no-
tícias falsas (fake news). A 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) aprovou nesta 
quarta-feira (12) o Projeto 
d e  Le i  d o  S e n a d o  ( P L S ) 
218/2018, que agrega essa 
medida à Lei das Eleições 
(Lei 9.504, de 1997).

A proposta, do ex-senador 
Antonio Carlos Valadares, rece-
beu voto favorável do relator, 
senador Veneziano Vital do 
Rêgo (PSB-PB). O PLS 218/2018 
segue para a Câmara, a não ser 
que haja recurso para votação 
no Plenário do Senado.

De acordo com o projeto, 
o TSE deve criar campanhas 
de conscientização sobre 
a disseminação de notícias 
falsas no período das elei-
ções, além de informar a 
população sobre as punições 
previstas a quem divulgar 

conteúdo inverídico. A ex-
pectativa é de que a iniciativa 
ajude o eleitor a ter um olhar 
mais crítico sobre as informa-
ções divulgadas pelas redes 
sociais.

Ao analisar o mérito do PLS 
218/2018, Veneziano alertou 

para “o poder incontrolável 
e avassalador” das fake news 
tanto no sentido de destruir 
quanto no de alavancar can-
didaturas. Levantamento re-
alizado pela Universidade de 
São Paulo (USP) aponta que 
12 milhões de perfis online 
compartilham notícias falsas 
regularmente nas redes so-
ciais.

— As notícias falsas que 
circulam nas redes sociais e o 
mundo digital onde os boatos 
são disseminados com rapidez 
e vasta abrangência em ter-
mos de alcance populacional 
constituem preocupante novi-
dade nas campanhas eleitorais 
— disse.

(Fonte: Agência Senado)

CAMPANHAS

TSE pode ter de lançar campanhas de conscientização contra fake news



Tornar-se a maior empresa de capital nacional do varejo alimentício 
no Brasil até 2025. Mais do que desejo, esta é a mais nova visão do Grupo 
Mateus, lançada na segunda-feira (10), na sede da Companhia, em São Luís. 
Após 10 anos, a ideologia corporativa do Grupo Mateus foi atualizada e o 
novo MVV (pacote de Missão, Visão e Valores) agora é focado na expansão 
das empresas do Grupo, já reconhecido como o maior do segmento no 
Norte/Nordeste.

 Se a visão é ousada, a missão é sagrada: acreditar nas pessoas e no 
trabalho, como força que impulsiona o desenvolvimento do Grupo e das 
comunidades onde ele atua.

 Ao todo, o Grupo Mateus apresentou seis valores pelos quais a 
Companhia preza e com os quais os colaboradores precisam estar 
alinhados. Entre eles, melhorar e se reinventar o tempo todo; entender e 
antecipar os desejos dos clientes; e unir simplicidade à agilidade. O MVV, 
desenvolvido de forma orgânica durante pouco mais de um ano, será a 
base para a construção do planejamento estratégico do Grupo Mateus. 
Todas as lideranças administrativas participaram dessa elaboração.

 A nova ideologia foi apresentada pelo presidente Ilson Mateus e 
pelo vice-presidente, Jesuino Martins. A condução foi de Daniel Cordeiro, 
coordenador de treinamento e desenvolvimento do Grupo Mateus. Júnior 
Mateus, head de desenvolvimento de pessoas da Companhia, foi quem 
apresentou os novos valores na solenidade.

 Ao fim, todo mundo assinou o próprio nome na figura que representa 
a missão do Grupo Mateus: “o nosso jeito de ser está no coração!”.
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Rapidinhas! Tá marcado!Livinho e Mad Dogz em São Luís

“Existem outros fatores que 
deram causa. Eu posso dizer sem 
sombra de dúvida: não foi a Rose 
Miriam que buscou essa exposi-
ção toda”, com essa declaração 
Nelson Willians, um dos advo-
gados de Rose di Mateo, culpou 
a família de Gugu Liberato pela 
polêmica envolvendo o nome do 
apresentador. A declaração foi 
dada em entrevista à Jovem Pan 
na terça-feira (11).

Willians também explicou 
a situação entre o testamento, 
que não deixou bens a Rose, e o 
documento em que ambos reco-
nhecem uma união apenas para 
criar seus filhos.

“Em 2011, ela estava inter-
nada no hospital Albert Eins-
tein com quadro gravíssimo de 
depressão, saiu de lá tomando 
remédios fortíssimos. O casal 
entra em crise no final de 2010, 
ele estava rompido, explicou. Ao 
comentar sobre o documento, ele 
ainda repetiu a situação de crise 
entre o casal.

“Tenho um testamento e de 
tempos em tempos as coisas 
mudam. Em 2011, Gugu faz um 
testamento que doa tudo.

A dupla sertaneja Henrique e 
Juliano deve indenizar em R$ 300 
mil por danos morais à família de 
um funcionário que morreu ele-
trocutado enquanto fazia repara-
dos no palco em que os cantores 
se apresentariam, de acordo com 
informações do G1.

Segundo a reportagem, tam-
bém ficou decidido na terça-feira 
(11) que os pais da vítima, Carlos 
Barbosa de Souza, recebam, cada 
um, uma pensão no valor de um 
salário mínimo enquanto estive-
rem vivos.

“Nós ficamos satisfeitos com 
o resultado do processo. A em-
presa prestou todo o apoio para 
a família desde que aconteceu 
o acidente e agora não seria di-
ferente”, disse o advogado que 
representa a dupla e a empresa 
Workshow Produções, Maurício 
Vieira de Carvalho. A audiência 
de indenização foi realizada na 
1ª Vara do Trabalho de Goiânia.

Nas Telas
1917

Os cabos Schofield (George MacKay) 
e Blake (Dean-Charles Chapman) são 
jovens soldados britânicos durante a 
Pr imeira Guerra Mundial .  Quando 
eles são encarregados de uma missão 
aparentemente impossível, os dois precisam 
atravessar território inimigo, lutando contra 
o tempo, para entregar uma mensagem 
que pode salvar cerca de 1600 colegas de 

batalhão. 

JOJO RABBIT

Alemanha, durante a Segunda Guerra 

Mundial. Jojo (Roman Griffin Davis) é 

um jovem nazista de 10 anos, que trata 

Adolf Hitler (Taika Waititi) como um amigo 

próximo, em sua imaginação. Seu maior 

sonho é participar da Juventude Hitlerista, 

um grupo pró-nazista composto por outras 

pessoas que concordam com os seus 

ideais. Um dia, Jojo descobre que sua mãe 

(Scarlett Johansson) está escondendo uma 

judia (Thomasin McKenzie) no sótão de 

casa. Depois de várias tentativas frustradas 

para expulsá-la, o jovem rebelde começa a 

desenvolver empatia pela nova hóspede.

O ESCÂNDALO
 

Um gigante do telejornalismo e antigo 
CEO da Fox News, Roger Ailes (John Lithgow) 
tem seu poder questionado e sua carreira 
derrubada quando um grupo de mulheres 
o acusam de assédio sexual no ambiente 
de trabalho.

Exposição

Indenização

O último fim de semana pré-carnavalesco em São Luís promete ser 
emocionante. Tudo por conta da junção de dois eventos, o “Baile da 
Prometida” e o “Bloco Funk in The House”, os dois maiores da capital 
realizam neste sábado (15), uma parceria reunindo atrações nacionais para 
essa despedida, a exemplo do astro Livinho que traz no repertório hits do 
funk nacional como “Hoje Eu Vou Parar na Gaiola”, “Déja Vu” e “Cheia de 
Marra”. Ele vai dividir o palco Mad Dogz, que fazem um grande sucesso 
no Brasil com performances inusitadas misturando no setlist músicas de 
Guetta ao Snoop.

ESTRUTURA - A produção promete uma grande equipe de segurança 
e megaestrutura para essa despedida. “A ideia é levar sempre um 
entretenimento para nossos clientes, quando surgiu a oportunidade para 
unir com a equipe do Funk in The House, não tivemos dúvida, porque eles 
também buscam o mesmo propósito da gente que é criar e realizar sonhos 
de uma forma responsável, tenho certeza que teremos uma noite histórica 
em São Luís”, conta Raina Cavalcante, do Baile da Prometida.

INGRESSOS - Para adquirir o acesso é necessário acessar o site ou app 
da Bilheteria Digital, ou a loja física no Shopping da Ilha, Rio Poty Hotel 
ou Rio Anil Shopping. Também à venda na Kazuo Store. Os valores variam 
entre R$ 40 e R$ 80.

Passaporte Folia

Nesse domingo (16.02) acon-
tece a décima sexta edição do 
Passaporte Folia, a tradicional 
Feijoada de aniversário do Progra-
ma Mundo Passaporte sob o co-
mando do apresentador Marcos 
Davi; que será no Hotel Luzeiros, 
a partir das 13H.

Para garantir muita energia 
aos foliões, será servido buffet 
completo da suculenta e deliciosa 
feijoada do Hotel Luzeiros; além 
de  drinks especialmente produ-
zidos pelo Imperial Bar Tenders, 
Cerveja DEVASSA, e Whisky da 
Villa do Vinho Bistrô.

Com decoração assinada pelo 
renomado decorador e paisagis-
ta Reginaldo Silva, o Passaporte 
Folia terá animação de primeira: 
DJ Jhonny Jay, Teresa Canto com 
suas marchinhas carnavalescas; 
a dupla Lucio Mari Cordas; a 
banda Kayamba e a cantora Thaís 
Moreno. 

Programação especial

A pré-temporada carnavalesca 
chega ao fim e dá espaço à folia de 
Momo oficial. Durante os quatro 
dias de festa, o Rio Anil Shopping 
estará de portas abertas, mas com 
programação diferenciada.

No domingo (23), as lojas e 
quiosques não abrirão. Já a praça 
de alimentação e a área de lazer 
funcionarão normalmente, das 
12h às 22h. A academia SMART 
FIT, ficará aberta das 9h às 15h. 
Para garantir as compras de últi-
ma hora, o supermercado Mateus 
estará aberto das 10h às 22h. A 
Americanas também estará de 
portas abertas, das 14h às 20h. 
Quem optar por assistir a um fil-
me, vai encontrar a programação 
completa do Cinesystem no site 
do Rio Anil e do próprio cinema.

Na segunda de Carnaval, as 
lojas e quiosques continuarão 
fechados. Também não funcio-
narão: Lotérica, Banco Bradesco, 
Laboratório Gaspar e o Cartório. 
Já a praça de alimentação e área 
de lazer funcionarão, a partir das 
12h até as 20h. 

Mateus: maior do Brasil



FIA confirma decisão e ainda vai anunciar nova data para a prova que 
seria disputada em 19 de abril.

GP da China é adiado pela Fórmula 1 em
meio a temor de epidemia de coronavírus

A FIA confirmou nessa 
quarta-feira (12) que o GP 
da China de Fórmula 1, pro-
gramado para o dia 19 de 
abril, será adiado por conta 
da epidemia de coronavírus 
no país. Ainda sem uma data 
programada, a expectativa é 
que a prova de Xangai seja 
remanejada para próximo do 
fim da temporada.

A troca da prova chinesa 
por outra no calendário já 
havia sido descartada por 
Ross Brawn, diretor esportivo 
da Fórmula 1, assim como a 
inclusão de outro país/circui-
to na data reservada para a 
corrida em Xangai. Por isso, a 
decisão foi por adiar a prova 
e preservar público, pilotos 
e funcionários das equipes, 
dando mais tempo até que 
o problema na China seja 
resolvido.

- O GP da China em 2020 
foi adiado devido ao novo sur-
to de coronavírus. Tendo em 

vista a contínua disseminação 
do coronavírus e após discus-
sões com a Federação Chinesa 
de Automóveis e Motocicletas 
(CAMF), a Administração de 
Esportes de Xangai e a Juss 
Sports Group, promotora do 
Grand Prix, solicitou oficial-

mente o adiamento da prova. 
A FIA, junto com a F1, decidiu 
aceitar o pedido - afirma a 
nota da FIA, publicada nas 
redes sociais da entidade.

A decisão antecipada é 
explicada pelo desafio logís-
tico da Fórmula 1 em levar 

seus equipamentos e com-
bustível para a China pois o 
transporte é feito por navio. 
Para que tudo chegue ao país 
a tempo da prova em abril, 
há duas janelas de envio das 
cargas, que seriam já nesta 
semana.

A expectativa é que a prova de Xangai seja remanejada para próximo do fim da temporada

O debate para a recriação da 
Copa Intercontinental, extinta 
desde o surgimento do Mundial 
de Clubes da Fifa, avançou após 
um encontro entre diretores 
da Uefa e da Conmebol nesta 
quarta-feira. Os presidentes 
das duas confederações, além 
dos membros dos respectivos 
conselhos, se reuniram na sede 
da entidade europeia, em Nyon, 
na Suíça, e estreitaram laços, for-
malizando um documento di-
vulgado pelos sul-americanos.

Segundo o comunicado, 
a reunião entre os dirigentes 
serviu para que fosse renova-
do um Memorando de Enten-
dimento assinado em 2012, 
que "constituiu a base de 
uma maior colaboração" entre 
as confederações, visando ao 
crescimento do futebol nos dois 
continentes. Para isso, as duas 
organizações se compromete-
ram a levar à frente projetos que 
envolvem seis pontos chave: 
Educação, formação, desenvol-
vimento técnico e arbitragem; 
Promoção e desenvolvimento 
do futebol de base, juvenil e 
feminino; Organização de com-
petições de futebol masculino, 
feminino e juvenil, além de 
futsal; Questões de marketing, 

APÓS REUNIÃO

Uefa e Conmebol estreitam laços e avançam no plano de recriar Intercontinental

jurídicas e de responsabilidade 
social; Segurança e proteção; 
Promoção de princípios éticos 
e de boa governança no futebol.

O grande destaque do 
acordo firmado diz respeito à 
maior possibilidade de orga-
nização de confrontos entre 
clubes das duas confedera-
ções - que abre caminho para 
o retorno da Copa Interconti-
nental, na qual os vencedores 
da Liga dos Campeões e da 
Copa Libertadores se enfrenta-
riam novamente em confronto 
direto. O torneio foi criado na 

Matheus Cunha e Pedrinho estão próximos de serem negociados na janela 
europeia, que termina nesta sexta-feira.

Transferências de jogadores da seleção
sub-23 podem ultrapassar R$ 450 milhões

Com 100% de aprovei-
tamento no Pré-Olímpico e 
classificada com uma rodada 
de antecedência para o qua-
drangular final do torneio na 
Colômbia, a seleção sub-23 
mostra a sua força não ape-
nas dentro de campo, mas 
também no mercado de trans-
ferências. Repleto de jovens 
valores, o time brasileiro está 
próximo de superar a marca 
de R$ 450 milhões movimen-
tados nesta janela.

Até agora, a transferência 
mais alta dentre os convoca-
dos por André Jardine foi a de 
Reinier. O meia-atacante de 
apenas 18 anos foi vendido 
pelo Flamengo ao Real Madrid 
por 30 milhões de euros, cerca 
de R$ 139 milhões.

Outros três atletas brasilei-
ros que disputam o Pré-Olím-
pico já tiveram negociações 
sacramentadas:

Bruno Guimarães trocou 
o Athletico-PR pelo Lyon, da 
França, por aproximadamente 
R$ 116 milhões; Cleiton foi 
vendido pelo Atlético-MG ao 
RB Bragantino por cerca de 
R$ 25 milhões; Caio Henrique 
foi emprestado pelo Atlético 
de Madrid ao Grêmio. Estas 
quatro operações somam R$ 

280 milhões.
Porém, as cifras movi-

mentadas pela seleção sub-
23 ainda podem crescer con-
sideravelmente até o fim des-
ta semana, nos últimos dias 
antes do fechamento das 
janelas das principais ligas 
europeias, que se encerram 

nesta sexta-feira.
Isso porque Matheus 

Cunha está próximo de trocar 
o RB Leipzig pelo Hertha Ber-
lin, ambos da Alemanha, por 
cerca de R$ 93 milhões.

Este é o mesmo valor que 
o Corinthians quer receber 
para negociar Pedrinho com 

o Benfica, de Portugal. Os 
presidentes dos dois clubes 
se reuniram na última quar-
ta-feira, e as tratativas podem 
avançar nesta quinta.

Se as duas operações se 
confirmarem nestes valores, a 
seleção sub-23 terá movimen-
tado R$ 466 milhões.

Matheus Cunha e Reinier em ação pela Seleção Brasileira

E s c a l a d a  p a ra  d e fe n -
der seu título da divisão 
dos palhas contra Joanna 
Jedrzejcz yk no UFC 248, 
no dia 7 de março, em Las 
Ve g a s ,  We i l i  Z h a n g  n ã o 
gostou nada de uma pro-
vocação de sua próxima 
desafiante.

A  p o l o n e s a  d i v u l g o u 
e m  u m  d e  s e u s  s t o r i e s , 
no Instagram, um pôster 
onde aparece usando uma 
máscara de proteção para 
r i s c o  b i o l ó g i c o  c o n t r a 
o  s u r to  d e  co ro n av í r u s . 
A  doença ,  que teve  seu 
e p i c e n t ro  n a  c i d a d e  d e 
Wuhan, na China, já ma-
tou mais de 130 pessoas 
n o  p a í s  e  s e  e s p a l h o u 
rapidamente por  outros 
países, podendo se tornar 
uma epidemia mundial.

A provocação, como es-
perado, não foi muito bem 
aceita pelos fãs e muito 

MMA

Zhang se irrita com post de rival sobre coronavírus

menos por Weili Zhang. A 
campeã postou em suas 
redes sociais uma crítica à 
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Mayara Custódio divide os treinos com a venda de balas nos semáforos 

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

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

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

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

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

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

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

– Não me pareceu um 

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

Alonso anuncia despedida da
Fórmula 1 ao fim da temporada

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

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

CEO da McLaren,  Zak 

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

- Fernando não é apenas 
um excelente embaixador da 

Marlon fez pré-temporada pelo Barcelona 
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Esporte

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

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

Alonso conquistou seu primeiro título mundial em 2005, no Brasil 

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

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

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

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

MERCADO

Barcelona acerta venda de Marlon ao Sassuolo

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

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

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

equipe principal.
O brasileiro está com 22 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FÃ DE RONALDINHO

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

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

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

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

- Pode ser que sejamos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMUNICADO

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

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

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

Lucia Andreia Da Silva torna público que recebeu 

junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais–SEMA, Protocolo nº. 260124/2016 

da Renovação da Licença Única Ambiental – ReLUA, 

para a atividade agrícola, na Fazenda Sirina localizada 

no município de São Francisco do Maranhão/MA.

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

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

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

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

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

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

Antidoping) e a Comissão 
Atlética de Nevada.

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

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

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

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

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

Jon Jones defenderá título diante de Anthony Smith no UFC 235 

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

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

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

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

CONTRA O BOAVISTA

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

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

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

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

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

a mesma posição, também 
está 100% fisicamente.

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

NA LUTA
Campeã mundial de jiu-jítsu vende

balas em semáforo para seguir lutando

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

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

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

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

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

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

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

Elenco do Vasco reunido durante treino em São Januário 

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

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

200-São Luís/MA

AVISO AOS ACIONISTAS

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

São Luís, 27 de fevereiro de 2019

A Diretoria
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Imagem irritou a campeã 

polonesa e falou em falta 
de caráter da rival do UFC 
248.

- Fazer piada dessa tra-
gédia é um verdadeiro sinal 
do seu caráter. As pessoas 
estão morrendo. São pais, 
mães e filhos de alguém. 
Diga o que você quiser de 
mim se isso te fizer se sentir 
mais forte, mas não brinque 
com o que está acontecen-
do aqui .  Desejo - lhe boa 
saúde até 7 de março. Vejo 
você em breve.

Com a repercussão, Jo-
anna Jedrzejczyk deletou a 
imagem e voltou às redes 
sociais para se desculpar com 
Zhang.

- Ei, campeã, ei Weili. Sinto 
muito fazer você se sentir 
mal, mas eu nunca zombaria 
das pessoas doentes pelo 
vírus.  Eu não queria que 
você se ofendesse, apenas 
fiz uma piada com um meme 
da internet. Sinto muito. Mas, 
mesmo assim, vejo você no 
dia 7 de março.

COMUNICAÇÃO

PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO- RLO
MURAD E VERAS LTDA, CNPJ: 01.053.908/0001-26, torna 

público que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente- 
SEMMAM a RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO- RLO, para a 
atividade de Comercio Varejista de Combustíveis para veículos 
Automotores com revenda de GLP classe II, localizado á AV. São 
Luís Rei de França QD 02 lote 3 JD Eldorado-Turu, São Luís –MA, 
conforme processo SEMMAM

LIBERADO PARA JOGAR

Júnior Batata ganha condição de jogo e pode
fazer estreia no Moto contra o Pinheiro

O Moto ganhou, pelo me-
nos, mais uma opção para 
o jogo de segunda-feira (3), 
contra o Pinheiro, pelo Cam-
peonato Maranhense. O ata-
cante Júnior Batata teve sua 
situação regularizada e pode 
ser escalado pelo técnico 
Leandro Campos. O registro 
do contrato do atleta foi di-
vulgado nessa quarta-feira 
(29), no Boletim Informativo 
Diário da CBF.

Júnior Batata treinou 
como titular durante toda 
pré-temporada, mas por conta 
da não inscrição no sistema da 
CBF a tempo, acabou ficando 
de fora do time que estreou 
no Campeonato Maranhense 
com vitória, contra o Juventu-
de, no último domingo (26), 
em São Mateus. No lugar de 
Batata, fazendo a função de 
centroavante, Leandro Cam-
pos escalou Jeorge Hamilton.

Agora com a inteira dis-

ponibilidade do jogador, a 
tendência é ele ser confirmado 
como titular para a segunda 
rodada. Mas mesmo com a 
possível confirmação de Bata-
ta no ataque, Jeorge Hamilton 
ainda em chances de se man-
ter entre os titulares, pelo fato 
da formação da equipe ainda 
precisar de confirmação.

É que contra o Juventude, 
por conta de alguns desfal-
ques, entre eles o Júnior Bata-
ta, o técnico motense optou 
por sair da formação 4-3-3 e 
adotar o 4-4-2, com três volan-
tes. A formação adotada para 
a estreia deu certo e 'casou' 
com a postura adotada pelo 
Moto, que foi de esperar o 
Juventude propor as jogadas, 
segurar o adversário com 
forte marcação no meio e sair 
rápido em jogadas pelas late-
rais com boa atuação nesses 
contra-ataques dos volantes 
Doda e Naílson.

Júnior Batata está liberado para fazer primeiro jogo 

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 31 De JaneirO De 2020 | Sexta - Feira

PRA CIMA

Após golaço, Luan promete o máximo
de dribles no Samará: "Ousado e agudo"

Driblar Luan já mostrou 
que sabe muito bem e golaço 
na estreia do Sampaio no Ma-
ranhense, diante do São José 
ilustra muito bem isso. Mas ter 
a ousadia de partir de pra cima 
com toda essa ousadia em um 
clássico não é para todo mundo 
e é isso que o atacante tricolor 
promete diante do MAC.

- Ao todo no Sampaio fiz 
três jogos e três gols, sendo 
dois amistosos. Então isso é 
um bom cartão de visita. Me 
dedico, trabalho muito para 

isso e a torcida pode esperar 
isso de mim. Ousado, agudo e 
me doou o máximo em campo 
para que a gente possa sair 
com a vitória. Se for preciso 
(dribles) vai ter o máximo para 
que a gente possa sair com os 
três pontos - disse.

O atacante mostra ainda 
foco total na partida diante 
do Maranhão e faz questão 
de dizer que a goleada já ficou 
para trás. Luan diz que é hora 
do Sampaio provar seu valor 
novamente.

7

Presidentes das confederações assinaram acordo 

década de 1960 e existiu até o 
início dos anos 2000, quando 
foi extinto por conta do esta-
belecimento do Mundial de 
Clubes da Fifa, a partir de 2005.

A possibilidade do duelo 
direto entre os campeões dos 
principais torneios de clubes 
do mundo voltou à tona dian-
te dos planos da Fifa de tornar 
seu Mundial de Clubes um 
evento organizado de quatro 
em quatro anos, tomando o 
lugar da Copa das Confede-
rações no calendário da enti-
dade. A primeira edição está 

marcada para junho de 2021, 
na China - enquanto o último 
torneio anual ocorrerá em 
dezembro de 2020, no Catar.

- Se discutiu a possibili-
dade de organizar jogos in-
tercontinentais entre Europa 
e América do Sul, para uma 
variedade de grupos de idade, 
e tanto para mulheres como 
para homens. E será examina-
da mais a fundo por um comitê 
conjunto Uefa/Conmebol nos 
próximos meses - diz o comu-
nicado das duas entidades.

Outro ponto importante 
do acordo diz respeito a arbitra-
gem e prevê o intercâmbio de 
profissionais para treinamentos 
e até mesmo partidas oficiais. 
Segundo a nota, os oficiais das 
duas confederações poderão 
ser nomeados para supervi-
sionar jogos internacionais no 
outro continente, para adquirir 
experiência. E abre a possibili-
dade da escalação de árbitros e 
assistentes sul-americanos em 
jogos das fases de grupos de 
torneios como Eurocopa, Liga 
dos Campeões e Liga Europa, e 
de profissionais europeus nas 
partidas iniciais da Copa Amé-
rica, Copa Libertadores e Copa 
Sul-Americana.

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 13 De FevereirO De 2020 | Quinta - Feira

DECISÕES

Túnel e Aurora são campeões
do Esporte na Minha Cidade

As equipes do Túnel e do 
Aurora sagraram-se campeãs 
da primeira edição do Esporte 
na Minha Cidade, iniciativa 
patrocinada pela Drogarias 
Globo e pelo governo do 
Estado por meio da Lei de 
Incentivo ao Esporte. As de-
cisões das categorias Sub-10 
e Sub-12 dos torneios de fut 
7 masculino foram realizadas 
no último domingo (9), no 
campo do A&D Eventos, no 
bairro do Turu. Nas duas finais, 
a emoção prevaleceu até o 
apito final.

Na decisão do torneio do 
Sub-10, a garotada do Túnel 
enfrentou o Slacc. Apesar de 
ter chegado à decisão com 
a melhor campanha na fase 
classificatória, o Slacc foi logo 
surpreendido nos minutos ini-
ciais. Bem postado na defesa 
e com velocidade no ataque, 
o Túnel abriu o placar com 
Augusto: 1 a 0.

A vantagem durou até 
o início do segundo tempo, 
quando Levi empatou. A igual-
dade no placar deixou a par-
tida aberta. As duas equipes 
criavam boas oportunidades, 

mas falhavam nas finalizações. 
Assim, o 1 a 1 levou a decisão 
para o shoot-out. Melhor para 
o Túnel, que venceu por 2 a 
0 para conquistar o título da 
competição.

Apesar do vice-campeona-
to e de ter tido o ataque mais 
positivo e a defesa menos 
vazada, o Slacc dominou as 
premiações individuais do 
Esporte na Minha Cidade: Enzo 
(Melhor Jogador), Davi (Me-
lhor Goleiro) e Paulinho (arti-
lheiro). Já o Túnel, campeão 
do torneio Sub-10, teve Paulo 
Rocha eleito como o Melhor 
Técnico da competição.

Final Sub-12: A decisão do 
torneio Sub-12 pôs as equipes 
do Aurora e do Projeto Pare-
dão frente à frente. Em campo, 
os dois finalistas proporciona-
ram uma partida equilibrada 
e emocionante, com muitas 
chances muitas de gol.

O único tento da partida 
aconteceu na primeira etapa. 
João Pedro precisou chutar 
duas vezes seguidas para ir 
às redes em um belo chute 
para colocar o Aurora em 
vantagem.

DANDO AS CARTAS

Moto Club deve seguir ao comando de
Dejair Ferreira para jogo contra Cordino

O Moto Club se reapre-
sentou na tarde dessa ter-
ça-feira (11) ao comando do 
técnico interino Dejair Ferrei-
ra. O trabalho agora é volta-
do para a quarta rodada do 
Campeonato Maranhense. 
O time está com sete pontos 
dividindo a liderança com o 
Sampaio perdendo apenas 
no saldo de gols, mas ainda 
assim vive um momento de 
incertezas por conta da de-
missão do técnico Leandro 
Campos.

A diretoria diz não ter pres-
sa para acertar com um novo 
técnico e cogita até a possibi-
lidade de manter Dejair como 
comandante da equipe para o 
jogo contra o Cordino, dia 20 
de fevereiro, quinta-feira da 
próxima semana.

Se isso acontecer, Dejair 
tem grandes chances de pas-
sar de interino para efetivo no 
cargo. Depois do jogo contra 
o Cordino, o próximo será 
contra o Fluminense, dia 26 de 

fevereiro, pela Copa do Brasil.
As mudanças no time não 

são apenas na comissão téc-
nica, mas sim no grupo de 
jogadores. Depois da liberação 
dos atacantes Dudu e Júnior 
Batata, do volante Romário e 
do lateral-direito Daniel Aba-
lem, o time deve ter reforços 
contratados para o ataque. 
Tem ainda a situação dos ata-
cantes Luan e Henrique, que 
não ganharam condição de 
jogo ainda, sendo que Henri-
que ainda se recupera de lesão 
também. Ricardo Maranhão, 
que estava machucado, fez 
sua estreia na temporada no 
jogo passado.

Em outro setores, o time 
ganhou recentemente o vo-
lante Amaral, o lateral-es-
querdo Wesley e espera pela 
regularização de Júlio Pit.

Há possibilidade de um 
jogo-treino ser marcado para 
o fim de semana uma vez que 
o time folga na tabela do Cam-
peonato Maranhense.



Indústria do Conhecimento  

Autorizada pelo Conselho Regional do SESI – Serviço Social 
da Indústria – a construção de mais uma unidade da Indústria 
do Conhecimento no Maranhão, dessa vez, no município de 
Alcântara. O superintendente regional da entidade, Diogo 
Lima, reuniu-se com o vereador de Alcântara, Antônio Rosa – 
que pleiteou a instalação da unidade no município junto ao 
presidente da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão 
(FIEMA) e diretor regional do SESI, Edilson Baldez das Neves – e 
a vice-presidente da FIEMA, Leonor de Carvalho, presidente do 
Sindicato das Indústrias de Reparação de Veículos e Acessórios do 
Estado do Maranhão (Sindirepa), para as tratativas do processo 
de implantação da unidade. “Hoje, foi uma reunião para debater 
os terrenos disponíveis para que o SESI implante uma Indústria 
do Conhecimento na cidade de Alcântara. O pleito original 
foi do vereador Antônio Rosa e foi deferido pelo presidente 
Edilson Baldez. A superintendência do SESI está tomando as 
medidas necessárias à continuação do projeto, respondendo 
ao vereador que o pleito será atendido, e solicitando que 
sejam indicados os terrenos para que se iniciem os processos 
de estudos para elaboração do projeto arquitetônico e futura 
licitação da unidade”. As unidades Indústria do Conhecimento 
são centros multimeios, contendo biblioteca, DVDteca, CDteca, 
Gibiteca e computadores com acesso à internet projetados 
para proporcionar boas condições de leitura, estudo e 
pesquisa facilitando a promoção e o acesso à informação e ao 
conhecimento. A unidade marca o início das operações do SESI, 
complementarmente e eventualmente, do SENAI e do IEL na 
cidade de Alcântara, vislumbrando as potencialidades do Acordo 
de Salvaguarda Tecnológico. 

Energia solar

  O Banco do Nordeste reduziu para dois dias úteis o prazo 
médio de atendimento a propostas de crédito para projetos 
residenciais de energia solar no âmbito do FNE Sol pessoa 
física. O avanço resulta da automação de processos internos de 
análise e concessão de crédito relativa ao programa. As melhorias 
incluem também solicitação de crédito via web a partir de março. 
Lançado em dezembro de 2018, especificamente para pessoas 
físicas, o FNE Sol objetiva contribuir para a sustentabilidade 
ambiental da matriz energética da Região Nordeste, financiando 
projetos residenciais de energia renovável e contempla micro 
e minigeradores de energia elétrica, conforme os termos da 
Resolução Aneel n.º 482/2012 e suas alterações. Em 2019, o Banco 
do Nordeste contratou R$ 86,3 milhões, correspondentes a mais 
de 2,8 mil operações. O FNE Sol financia todos os componentes 
dos sistemas de micro e mini geração de energia elétrica 
fotovoltaica ou eólica, assim como sua instalação. Dentro desse 
escopo, são financiáveis painéis fotovoltaicos e inversores de 
até 10kw com certificações do Inmetro, para equipamentos 
nacionais,  e/ou certificação internacional, para equipamentos 
importados. 

O prefeito Edivaldo Ho-
landa Junior vistoriou, nesta 
quarta-feira (12), o início das 
obras de construção da pon-
te do Baixão, no Jardim São 
Cristóvão, que interligará as 
avenidas 02 e Paulo VI sobre 
um trecho do Rio Paciência. 
O serviço é mais uma frente 
de trabalho executada pela 
Prefeitura de São Luís por 
meio do programa São Luís em 
Obras e soma-se a um grande 
pacote de ações que contem-
pla reformas de mercados e 
unidades de saúde, praças e 
logradouros públicos, além de 
mais de 200 km de pavimen-
tação em diversas regiões da 
capital que também recebem 
obras de drenagem profunda 
e superficial.

A nova ponte vai permitir a 
melhoria do fluxo de veículos 
na região ao permitir a interli-
gação da Avenida 02 e Paulo 
VI garantido mais mobilidade 
para moradores e para quem 
trafega pela região da Cidade 
Operária/São Cristóvão e São 
Raimundo/São Cristóvão. A 
construção de novos acessos 
integra a política de amplia-
ção da infraestrutura urbana 
e da malha viária da gestão 

Como tem feito em todas as frentes de trabalho do São Luís em Obras, o prefeito Edivaldo foi à comunidade para 
acompanhar os trabalhos de infraestrutura que vai mudar para melhor a realidade dos moradores da área e entorno.

Edivaldo vistoria início das obras da 
ponte do Baixão, no Jardim São Cristóvão
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do prefeito Edivaldo. Ainda 
em seu primeiro mandato, 
foi construída a ponte na Rua 
Professora Rosa, que liga a co-
munidade do Baixão ao bairro 
São Cristóvão.

D urante  a  v is tor ia ,  o 
prefeito Edivaldo informou 
que o programa São Luís 
em Obras está ampliando a 
infraestrutura de diversos 
bairros da capital. “Por meio 
do programa São Luís em 
Obras estamos urbanizando 
diversas áreas da cidade que 
nunca receberam serviços do 

Cidade

A Prefeitura de São Luís, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Turismo (Setur), concluiu mais 
uma oficina de culinária reali-
zada no Centro de Capacitação 
em Culinária Típica, localizada 
no Museu da Gastronomia 
Maranhense, Centro Histórico. 
Desta vez, o buriti foi o produto 
genuinamente maranhense 
trabalhado pelos participantes 
da oficina. A primeira-dama, 
Camila Holanda, participou do 
encerramento da capacitação 
que integra as estratégias da 
gestão do prefeito Edivaldo 
Holanda Junior para fortalecer a 
gastronomia local e, ao mesmo 
tempo, promover a geração de 
renda.

“Faço questão de estar 
presente nas oficinas realiza-
das pela Prefeitura de São Luís 
para presenciar este momento 
de estímulo à nossa culinária. 
Além de divulgar um produto 
tipicamente maranhense, es-
tas oficinas fortalecem nossos 
vínculos culturais. A culinária é 
um dos traços mais fortes de 
uma sociedade e de um povo. 
E este trabalho será mais um 
legado da gestão do prefeito 

Edivaldo Holanda Junior”, 
destacou a primeira-dama do 
município, Camila Holanda.

Em oito meses de funcio-
namento, o Centro já certificou 
220 pessoas que participaram 
de 12 oficinas. As oficinas são 
desenvolvidas durante dois 
dias, sendo que no primeiro 
os participantes recebem in-
formações turísticas sobre a 
cidade para contextualizarem 
a importância da culinária e do 
produto trabalhado.

tipo, garantindo o desenvol-
vimento dos bairros da nossa 
cidade, levando mais dig-
nidade e qualidade de vida 
para a população. Agora esta-
mos ampliando os nossos in-
vestimentos na região do São 
Cristóvão, beneficiando os 
moradores de diversos bair-
ros do entorno. O programa 
São Luís em Obras é amplo 
e inclui obras de pavimen-
tação, drenagem profunda 
e super ficial,  reforma de 
mercados, requalificação de 
praças, reforma de unidades 

de saúde entre muitos outros 
serviços”, disse.

O prefeito Edivaldo visto-
riou as obras acompanhado 
da primeira-dama, Camila 
Holanda; dos secretários mu-
nicipais de Obras e Serviços 
Públicos, Antonio Araujo; de 
Relações Parlamentares, Nona-
to Chocolate; dos vereadores 
Bárbara Soeiro e Paulo Victor, 
além de lideranças e diversos 
moradores da comunidade.

OBRA
A ponte está sendo cons-

truída no final da Avenida 
02, onde a travessia sobre 
o trecho do Rio Paciência 
é feita por uma passarela 
improvisada construída há 
alguns anos pelos próprios 
moradores. Para essa área, 
o projeto prevê uma ponte 
estruturada em concreto ar-
mado, com passeio nas duas 
laterais para garantir mais 
segurança aos moradores e 
quem transita pela região. A 
ponte terá 10 metros de ex-
tensão. Também será feito o 
asfaltamento das duas aveni-
das e outras vias do entorno 
e instalação de tubulação 
para o correto escoamento 
da água das chuvas.

Como tem acontecido nas 
oficinas anteriores, foram de-
senvolvidas três receitas sob a 
supervisão da instrutora do Se-
nac, Naiara Amorim. O Senac é 
parceiro institucional do Museu 
da Gastronomia Maranhense.

“A gestão do prefeito Edi-
valdo tem valorizado a cultura 
maranhense e a culinária é um 
elemento desse conjunto. O 
Museu da Gastronomia Mara-
nhense é uma demonstração 
do compromisso do prefeito 

com a história e cultura da 
cidade”, enfatizou a secretária 
municipal de Turismo, Socorro 
Araújo.

Segundo a secretária Socorro 
Araújo, as oficinas são um traba-
lho de comunidade a partir do 
momento que atrai pessoas de 
todos os bairros do município e 
até mesmo da região metropo-
litana. Na oficina passada, que 
trabalhou a jaca como produto, 
dois turistas estrangeiros fizeram 
parte da turma.

Além de permitir mais di-
versidade para os profissionais 
e diletantes da culinária, as ofi-
cinas estão colaborando para 
empreendedores ampliar seu 
leque de produtos. Vilma Ca-
valcante Ferreira, comerciante 
que atua no ramo da doceria 
no município de Raposa, par-
ticipou pela primeira de uma 
oficina promovida pelo Museu 
da Gastronomia Maranhense. 
“Minha linha de trabalho são 
os produtos maranhenses. Ad-
quirindo mais conhecimento 
de receitas, posso abrir mais 
meu campo de atuação e con-
sequentemente melhorar meu 
rendimento”, afirma a doceira.

SUCESSO

Concluída mais uma oficina de culinária no Museu da Gastronomia
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Matheus Cunha e Pedrinho estão próximos de serem negociados na janela 
europeia, que termina nesta sexta-feira.

Transferências de jogadores da seleção
sub-23 podem ultrapassar R$ 450 milhões

Com 100% de aprovei-
tamento no Pré-Olímpico e 
classificada com uma rodada 
de antecedência para o qua-
drangular final do torneio na 
Colômbia, a seleção sub-23 
mostra a sua força não ape-
nas dentro de campo, mas 
também no mercado de trans-
ferências. Repleto de jovens 
valores, o time brasileiro está 
próximo de superar a marca 
de R$ 450 milhões movimen-
tados nesta janela.

Até agora, a transferência 
mais alta dentre os convoca-
dos por André Jardine foi a de 
Reinier. O meia-atacante de 
apenas 18 anos foi vendido 
pelo Flamengo ao Real Madrid 
por 30 milhões de euros, cerca 
de R$ 139 milhões.

Outros três atletas brasilei-
ros que disputam o Pré-Olím-
pico já tiveram negociações 
sacramentadas:

Bruno Guimarães trocou 
o Athletico-PR pelo Lyon, da 
França, por aproximadamente 
R$ 116 milhões; Cleiton foi 
vendido pelo Atlético-MG ao 
RB Bragantino por cerca de 
R$ 25 milhões; Caio Henrique 
foi emprestado pelo Atlético 
de Madrid ao Grêmio. Estas 
quatro operações somam R$ 

280 milhões.
Porém, as cifras movi-

mentadas pela seleção sub-
23 ainda podem crescer con-
sideravelmente até o fim des-
ta semana, nos últimos dias 
antes do fechamento das 
janelas das principais ligas 
europeias, que se encerram 

nesta sexta-feira.
Isso porque Matheus 

Cunha está próximo de trocar 
o RB Leipzig pelo Hertha Ber-
lin, ambos da Alemanha, por 
cerca de R$ 93 milhões.

Este é o mesmo valor que 
o Corinthians quer receber 
para negociar Pedrinho com 

o Benfica, de Portugal. Os 
presidentes dos dois clubes 
se reuniram na última quar-
ta-feira, e as tratativas podem 
avançar nesta quinta.

Se as duas operações se 
confirmarem nestes valores, a 
seleção sub-23 terá movimen-
tado R$ 466 milhões.

Matheus Cunha e Reinier em ação pela Seleção Brasileira

E s c a l a d a  p a ra  d e fe n -
der seu título da divisão 
dos palhas contra Joanna 
Jedrzejcz yk no UFC 248, 
no dia 7 de março, em Las 
Ve g a s ,  We i l i  Z h a n g  n ã o 
gostou nada de uma pro-
vocação de sua próxima 
desafiante.

A  p o l o n e s a  d i v u l g o u 
e m  u m  d e  s e u s  s t o r i e s , 
no Instagram, um pôster 
onde aparece usando uma 
máscara de proteção para 
r i s c o  b i o l ó g i c o  c o n t r a 
o  s u r to  d e  co ro n av í r u s . 
A  doença ,  que teve  seu 
e p i c e n t ro  n a  c i d a d e  d e 
Wuhan, na China, já ma-
tou mais de 130 pessoas 
n o  p a í s  e  s e  e s p a l h o u 
rapidamente por  outros 
países, podendo se tornar 
uma epidemia mundial.

A provocação, como es-
perado, não foi muito bem 
aceita pelos fãs e muito 

MMA

Zhang se irrita com post de rival sobre coronavírus

menos por Weili Zhang. A 
campeã postou em suas 
redes sociais uma crítica à 
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Mayara Custódio divide os treinos com a venda de balas nos semáforos 

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

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

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

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

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

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

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

– Não me pareceu um 

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

Alonso anuncia despedida da
Fórmula 1 ao fim da temporada

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

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

CEO da McLaren,  Zak 

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

- Fernando não é apenas 
um excelente embaixador da 

Marlon fez pré-temporada pelo Barcelona 
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Esporte

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

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

Alonso conquistou seu primeiro título mundial em 2005, no Brasil 

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

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

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

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

MERCADO

Barcelona acerta venda de Marlon ao Sassuolo

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

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

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

equipe principal.
O brasileiro está com 22 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FÃ DE RONALDINHO

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

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

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

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

- Pode ser que sejamos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMUNICADO

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

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

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

Lucia Andreia Da Silva torna público que recebeu 

junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais–SEMA, Protocolo nº. 260124/2016 

da Renovação da Licença Única Ambiental – ReLUA, 

para a atividade agrícola, na Fazenda Sirina localizada 

no município de São Francisco do Maranhão/MA.

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

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

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

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

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

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

Antidoping) e a Comissão 
Atlética de Nevada.

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

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

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

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

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

Jon Jones defenderá título diante de Anthony Smith no UFC 235 

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

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

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

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

CONTRA O BOAVISTA

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

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

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

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

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

a mesma posição, também 
está 100% fisicamente.

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

NA LUTA
Campeã mundial de jiu-jítsu vende

balas em semáforo para seguir lutando

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

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

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

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

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

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

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

Elenco do Vasco reunido durante treino em São Januário 

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

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

200-São Luís/MA

AVISO AOS ACIONISTAS

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

São Luís, 27 de fevereiro de 2019

A Diretoria
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Imagem irritou a campeã 

polonesa e falou em falta 
de caráter da rival do UFC 
248.

- Fazer piada dessa tra-
gédia é um verdadeiro sinal 
do seu caráter. As pessoas 
estão morrendo. São pais, 
mães e filhos de alguém. 
Diga o que você quiser de 
mim se isso te fizer se sentir 
mais forte, mas não brinque 
com o que está acontecen-
do aqui .  Desejo - lhe boa 
saúde até 7 de março. Vejo 
você em breve.

Com a repercussão, Jo-
anna Jedrzejczyk deletou a 
imagem e voltou às redes 
sociais para se desculpar com 
Zhang.

- Ei, campeã, ei Weili. Sinto 
muito fazer você se sentir 
mal, mas eu nunca zombaria 
das pessoas doentes pelo 
vírus.  Eu não queria que 
você se ofendesse, apenas 
fiz uma piada com um meme 
da internet. Sinto muito. Mas, 
mesmo assim, vejo você no 
dia 7 de março.

COMUNICAÇÃO

PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO- RLO
MURAD E VERAS LTDA, CNPJ: 01.053.908/0001-26, torna 

público que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente- 
SEMMAM a RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO- RLO, para a 
atividade de Comercio Varejista de Combustíveis para veículos 
Automotores com revenda de GLP classe II, localizado á AV. São 
Luís Rei de França QD 02 lote 3 JD Eldorado-Turu, São Luís –MA, 
conforme processo SEMMAM

LIBERADO PARA JOGAR

Júnior Batata ganha condição de jogo e pode
fazer estreia no Moto contra o Pinheiro

O Moto ganhou, pelo me-
nos, mais uma opção para 
o jogo de segunda-feira (3), 
contra o Pinheiro, pelo Cam-
peonato Maranhense. O ata-
cante Júnior Batata teve sua 
situação regularizada e pode 
ser escalado pelo técnico 
Leandro Campos. O registro 
do contrato do atleta foi di-
vulgado nessa quarta-feira 
(29), no Boletim Informativo 
Diário da CBF.

Júnior Batata treinou 
como titular durante toda 
pré-temporada, mas por conta 
da não inscrição no sistema da 
CBF a tempo, acabou ficando 
de fora do time que estreou 
no Campeonato Maranhense 
com vitória, contra o Juventu-
de, no último domingo (26), 
em São Mateus. No lugar de 
Batata, fazendo a função de 
centroavante, Leandro Cam-
pos escalou Jeorge Hamilton.

Agora com a inteira dis-

ponibilidade do jogador, a 
tendência é ele ser confirmado 
como titular para a segunda 
rodada. Mas mesmo com a 
possível confirmação de Bata-
ta no ataque, Jeorge Hamilton 
ainda em chances de se man-
ter entre os titulares, pelo fato 
da formação da equipe ainda 
precisar de confirmação.

É que contra o Juventude, 
por conta de alguns desfal-
ques, entre eles o Júnior Bata-
ta, o técnico motense optou 
por sair da formação 4-3-3 e 
adotar o 4-4-2, com três volan-
tes. A formação adotada para 
a estreia deu certo e 'casou' 
com a postura adotada pelo 
Moto, que foi de esperar o 
Juventude propor as jogadas, 
segurar o adversário com 
forte marcação no meio e sair 
rápido em jogadas pelas late-
rais com boa atuação nesses 
contra-ataques dos volantes 
Doda e Naílson.

Júnior Batata está liberado para fazer primeiro jogo 

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 31 De JaneirO De 2020 | Sexta - Feira

PRA CIMA

Após golaço, Luan promete o máximo
de dribles no Samará: "Ousado e agudo"

Driblar Luan já mostrou 
que sabe muito bem e golaço 
na estreia do Sampaio no Ma-
ranhense, diante do São José 
ilustra muito bem isso. Mas ter 
a ousadia de partir de pra cima 
com toda essa ousadia em um 
clássico não é para todo mundo 
e é isso que o atacante tricolor 
promete diante do MAC.

- Ao todo no Sampaio fiz 
três jogos e três gols, sendo 
dois amistosos. Então isso é 
um bom cartão de visita. Me 
dedico, trabalho muito para 

isso e a torcida pode esperar 
isso de mim. Ousado, agudo e 
me doou o máximo em campo 
para que a gente possa sair 
com a vitória. Se for preciso 
(dribles) vai ter o máximo para 
que a gente possa sair com os 
três pontos - disse.

O atacante mostra ainda 
foco total na partida diante 
do Maranhão e faz questão 
de dizer que a goleada já ficou 
para trás. Luan diz que é hora 
do Sampaio provar seu valor 
novamente.

5Geral

Motoristas participam de capacitação para 
melhor atender aos visitantes de São Luís

A história e os pontos tu-
rísticos da capital maranhense 
fizeram parte do curso de 
capacitação oferecido aos 
motoristas de aplicativo de 
mobilidade urbana. A ação 
da Secretária de Estado do 
Turismo (Setur) tem o intuito 
de incrementar o turismo na 
baixa temporada e qualificar o 
atendimento aos visitantes. O 
curso foi realizado no mês de 
janeiro, e na tarde desta terça-
-feira (11) eles vivenciaram, de 
forma prática, o aprendizado 
no City Tour pelo Centro His-
tórico de São Luís.

O secretário estadual do 
Turismo, Catulé Júnior, destacou 
que a intenção não é tornar o 
motorista de app um guia de 
turismo, mas capacitá-lo como 
multiplicador de informações. 
“Os motoristas qualificados 
conheceram alguns pontos de 
visitação e agora podem indicar, 
com propriedade, os atrativos 
turísticos para as visitações”, 
afirmou.

Durante o city tour, a guia 
de turismo da Setur (MA), 

Emanuelle Cordeiro, apresen-
tou a história da cidade, das 
praças, museus, explicando a 
procedência dos nomes, dias 
e horários de funcionamento 
e a estrutura disponível.

Motorista de app há 2 anos, 
o maranhense Gilvan Carlos 
Rocha da Silva conta que não 
conhecia a história do Centro 
Histórico. “Com o curso estou 
aproveitando e aprendendo 

sobre a cidade que eu nasci, e 
não conhecia muito dos lugares 
que estou conhecendo neste 
roteiro. Sempre turistas solici-
tam nossos serviços. É muito 
bom saber da nossa história e 
falar com propriedade sobre o 
que São Luís e o Maranhão têm 
de atrativos turísticos”, afirma 
Gilvan Carlos.

O gaúcho, Álvaro da Silva, 
residente em São Luís, traba-

Evento, realizado pela gestão do prefeito Edivaldo, tem como objetivo apresentar 
aos 50 conselheiros tutelares eleitos, os serviços e a política da Semcas.

lha como condutor em app há 
2 anos, e ressalta a importân-
cia de levar ao conhecimento 
dos motoristas a influência do 
turismo no desenvolvimento 
da cidade. “Nós, geralmente, 
somos os primeiros a ter con-
tato com os turistas, e o curso 
dá apoio para divulgarmos 
como funciona a cidade e as 
riquezas do estado”, observa 
Álvaro.

Capacitação
O superintendente de qua-

lificação da Setur, Fernando 
Campelo, ficou satisfeito com 
o perfil dos participantes. “São 
profissionais com vontade de 
aprender. No curso, além de 
ensiná-los, conseguimos ouvi-
-los. Eles enxergam detalhes da 
cidade que outros não veem. Te-
mos de atender bem os turistas 
e toda a população”, ressaltou 
Campelo. A Setur já realizou 
três turmas para motoristas de 
app, nas quais os participantes 
passaram por aulas teóricas e, 
no segundo momento, partici-
pam de um passeio pelo Centro 
Histórico da cidade.

FISCALIZAÇÃO

Embrapa cria cenoura que dispensa agrotóxico
Os produtores rurais brasi-

leiros em breve terão a opção 
de comprar novo tipo de se-
mente de cenoura para cultivo 
orgânico, já batizado pela 
Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) como 
Cenoura BRS Paranoá.

As hortaliças da nova ce-
noura são mais resistentes à 
queima de folhas - principal 
doença da cultura, causada 
por bactérias e fungos - e não 
exigem adição de defensivos 
químicos para evitar pragas. 
A nova cultivar também é mais 
tolerante a problemas causa-
dos por microrganismos do 
solo (nematoides das galhas) 
que afetam o crescimento 
da raiz.

A expectativa é que as 
lavouras da Cenoura BRS Pa-
ranoá sejam mais produtivas 
do que as plantações com as 
sementes hoje disponíveis no 
mercado.

“Tem potencial produtivo 
de pelo menos o dobro da ce-
noura híbrida”, disse Agnaldo 
Carvalho, pesquisador da área 
de melhoramento genético da 
Embrapa Hortaliças, no Distri-
to Federal.

A polinização da cultivar 
desenvolvida pela Embrapa 

é aberta, não precisa de cru-
zamentos controlados como 
ocorrem com as sementes 
híbridas atualmente mais uti-
lizadas.

Menor custo
O método tem custo me-

nor e os produtores, quando 
capacitados, podem apro-
veitar as sementes colhidas 
(desde que tratadas de forma 
apropriada) para o próximo 
plantio, evitando o gasto com 
a aquisição de novas semen-
tes.

Ainda neste semestre, a 
Embrapa deverá lançar edital 
de oferta pública da semente 
da BRS Paranoá para que em-

presas privadas possam fazer 
o licenciamento da tecnologia, 
já registrada, e multipliquem e 
comercializem as sementes.

A estatal de pesquisa agro-
pecuária recomenda o plantio 
da semente da BRS Paranoá 
entre os meses de outubro e 
março, período de entressafra 
de cultivares de inverno – 
quando há mais calor e chuvas 
(típico do verão) – e o preço da 
cenoura tende a ser melhor 
para os pequenos produtores 
orgânicos. A colheita deve ser 
feita 90 dias após a semeadura.

A produção de cenoura or-
gânica ainda é minoritária no 
Brasil, mas o mercado de orgâ-

nicos no país tem crescimento 
estimado em 20% ao ano.

A cenoura fornece ao or-
ganismo minerais e carboi-
dratos, e é rica em carote-
noides (responsável por sua 
pigmentação) que, no corpo 
humano, são convertidos em 
vitamina A.

De acordo com nota da 
Embrapa, a cenoura BRS Para-
noá tem a mesma cor, aspec-
to e tamanho das cenouras 
híbridas.

“As raízes da nova cultivar 
atendem também ao padrão 
comercial exigido pelo merca-
do consumidor: elas têm de 16 
cm a 20 cm de comprimento e 
por volta de três centímetros 
de diâmetro”, descreve o texto.

O desenvolvimento da 
nova cenoura ocorreu durante 
a última década. Entre 2010 
e 2016, a Embrapa fez testes 
em Minas Gerais, Bahia, Santa 
Catarina e no Distrito Federal.

A cenoura pode ser plan-
tada em todo o país à exceção 
da Região Norte por causa do 
clima.

Os principais polos produ-
tores estão São Gotardo (MG), 
Cristalina (GO), Mauá da Serra 
(PR), Barbacena (MG), Caxias 
(RS) e Irecê (BA).

Construtoras podem economizar R$ 470 
milhões por ano com nova norma

A simplificação das normas 
de saúde e segurança do traba-
lho na construção civil resultará 
em economia de R$ 470 mi-
lhões por ano para as empresas 
do setor, informou a Secretaria 
de Política Econômica do Mi-
nistério da Economia. A revisão 
da Norma Regulamentadora 
18 (NR 18) foi anunciada ontem 
(10) pela Secretaria de Trabalho 
e Emprego da pasta.

Segundo a secretaria, a pro-
jeção leva em conta o cenário 
intermediário, considerado o 
mais provável. A redução anual 
de custos ficará entre R$ 280 
milhões, no cenário mais con-
servador, e R$ 700 milhões, no 
mais otimista. As estimativas 
foram realizadas com base em 
informações da Câmara Brasi-
leira da Indústria da Construção 
(CBIC) e da Pesquisa Anual da 
Indústria da Construção (PAIC) 
de 2017.

De acordo com os cálculos, 

a desburocratização da NR 18 
reduzirá em 33% o custo do 
treinamento básico de segu-
rança, por causa da redução 
da carga horária de seis para 
quatro horas. O orçamento 
das construtoras para saúde, 
segurança e meio ambiente no 
trabalho deverá cair em 5% ou 
10%, dependendo da atividade. 
Atualmente, cerca de 3% do 
valor total das incorporações 
correspondem a essa rubrica.

Desburocratização
A principal mudança da NR 

18 diz respeito à autonomia 
das empresas para executar as 
normas de segurança e saúde 
no trabalho. Antes, a norma 
descrevia exatamente como 
seria a estratégia de preven-
ção de acidentes. Segundo 
as construtoras, as regras en-
gessavam a tarefa e inibiam o 
uso de novas tecnologias mais 
seguras que os equipamentos 
tradicionais.

A pedido do Ministério 
Público do Maranhão, os 
prefeitos de Mirinzal,  Ja-
dilson Coelho, e de Central 
do Maranhão, Ismael Costa, 
foram multados, em 20 de 
janeiro, em função do des-
cumprimento de dois Termos 
de Ajustamento de Conduta 
(TACs) que previam a reali-
zação de concursos públicos 
nos dois municípios.

As multas são resultado da 
execução dos TACs, propostos 
pelo titular da Promotoria de 
Justiça de Mirinzal, Frederico 
Bianchini Joviano dos Santos, 
e assinados em abril de 2018 
(Mirinzal) e junho de 2018 
(Central do Maranhão, que é 
termo judiciário de Mirinzal).

Devido às execuções, o 
prefeito Jadilson Coelho está 
obrigado a pagar multa de R$ 
259 mil, acrescida de 10% de 
honorários advocatícios. No 
caso do prefeito Ismael Costa, 
a multa é R$ 153 mil, também 
acrescida de 10% de honorá-
rios advocatícios.

As decisões de execução 
foram proferidas pela juíza 
Mara Carneiro de Paula Pessoa.

MIRINZAL
Em Mirinzal, uma liminar 

de março de 2017 proibiu no-
vas contratações temporárias, 
exceto nas áreas de educação 
e saúde, mas não foi cumprida 
pelo Município.

O TAC foi motivado pelo 
fato de que, no município, 

havia muitos professores fora 
de sala de aula, além de outros 
recebendo salários, sem estar 
trabalhando efetivamente.

As cláusulas do acordo pre-
viam o encaminhamento da 
lista de todos os professores 
efetivos da rede municipal; o 
envio da relação de todos os 
professores que pediram apo-
sentadoria e recebiam salários, 
além das datas em que estes se 
afastaram do trabalho.

Determinava, ainda, o le-
vantamento do número de 
professores fora de sala de 
aula, exercendo outras fun-
ções e o número necessário 
para suprir a carência da rede 
municipal de educação. Outra 
cláusula previa a realização de 
processo seletivo para garantir 
professores em sala de aula até 
a finalização do concurso.

O Município devia, tam-
bém, encaminhar, até agosto 
de 2018, ao MPMA, o processo 
licitatório do certame. O edital 
do concurso deveria ser divul-
gado até dezembro de 2018.

CENTRAL DO MARANHÃO
Em Central do Maranhão, o 

TAC previa o envio da lista ao 
MPMA de todos os servidores 
contratados e seus respectivos 
cargos. O acordo também 
determinava a divulgação, em 
seis meses, de edital de inscri-
ção para o concurso público, 
uma vez que uma liminar im-
pedia a realização de processo 
seletivo no município.

A pedido do MPMA, prefeitos são 
multados por descumprimento de TACs

COMUNICAÇÃO

J M D MARTINS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA 
torna público que RECEBEU junto à Secretaria do Estado do 
Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA a Licença Única 
Ambiental – LUA, para a atividade agropecuária e silvicul-
tural, conforme Proc. N° 25672/2020 a ser localizado na 
Fazenda Campo Belo no Município de Benedito Leite – MA.
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Regra que autoriza MEC a emitir documento vai caducar, mas validade permanece 
para quem fizer antes. UNE vê “retaliação” por manifestações.

Carteirinha digital do estudante 
será emitida só até domingo

A carteirinha do estudante 
digital, lançada pelo governo 
no ano passado, só poderá ser 
emitida até esse domingo (16) 
no site do MEC (Ministério da 
Educação). Isso porque a me-
dida provisória do presidente 
Jair Bolsonaro vai caducar sem 
ser transformada em lei pelo 
Congresso.

A regra foi publicada em 
setembro e autorizou o MEC 
a emitir as carteirinhas, o que 
antes era permitido apenas às 
entidades estudantis. O servi-
ço foi batizado de ID Estudantil 
e passou a ser oferecido pela 
internet.

O documento que habilita 
o estudante a usar a meia-en-
trada fica disponível no celular. 
Segundo o MEC, o objetivo 
foi oferecer uma alternativa à 
carteirinha de plástico emitida 
por entidades estudantis e que 
custa R$ 35.

Entidades como a UNE 
(União Nacional dos Estudan-
tes) afirmam que a carteirinha 
tradicional é mais segura con-
tra fraudes e que o documento 
foi uma conquista histórica 
de iniciativa dos estudantes. 

Leptospirose: não existe 
vacina para uso humano

As chuvas trazem transtornos para a rotina, trânsito, prejuízos, 
mas também ameaçam a nossa saúde. Uma das doenças das 
enchentes é a leptospirose, transmitida pelo rato e que pode 
matar. A leptospira é uma bactéria que tem muitos animais 
como hospedeiros. Eles eliminam a bactéria através da urina. 
Em enchentes, as pessoas ficam mais sujeitas ao contato com a 
bactéria, porque a água do esgoto se mistura com a da chuva. 
A contaminação acontece pelo contato com a pele. “A doença 
pode acontecer de um dia até 30 dias depois do contato. 
Quem entrou em contato com a enchente, desprotegido, se 
apresentar um quadro clínico de febre e outros sintomas em 
até um mês, precisa lembrar de avisar o médico que entrou 
em contato com a água da enchente”, alerta a infectologista 
Rosana Richtmann. A contaminação acontece através do 
contato com a pele e mucosas. Toda limpeza deve ser feita 
com proteção. É importante proteger as mãos com uma luva 
grossa e os pés com galochas. Quem não tiver, pode usar um 
saco de lixo grosso amarrado nas mãos e pés. Para limpar a 
casa, use água sanitária (dois copos tipo americano) para cada 
20 litros de água. Lave pisos, paredes e bancadas. Descarte 
todos os alimentos que entraram em contato com a água da 
enchente, inclusive os fechados. Lave as roupas e os moveis 
com água e sabão. Tábua de madeira, chupeta, mamadeira, 
ração e medicamentos também devem ser descartados.
Sintomas
Os sintomas são parecidos com os de outras doenças. Por 
isso, é importante avisar que entrou em contato com água de 
enchente. Na fase inicial, entre os sintomas estão febre alta, 
náusea e enjoo, dor muscular (principalmente na panturrilha) 
e icterícia. Na fase mais grave, a pessoa apresenta hemorragia, 
sangramento pulmonar e insuficiência renal. O tratamento é 
feito com antibiótico.
Diagnóstico e tratamento
O diagnóstico é feito com exame de sangue. Já o tratamento 
é feito com antibiótico simples, como penicilina. Sem 
tratamento, a leptospirose pode causar danos renais e 
hepáticos e até mesmo a morte.
Outras doenças
Outras doenças que aparecem nas enchentes são a hepatite 
A e o tétano. As duas podem ser prevenidas com vacinas.
(Portal G1)

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) do Senado 
Federal aprovou ontem (12) 
projeto de lei que prevê a obri-
gação do preso de ressarcir o 
Estado pelos gastos com sua 
manutenção. A proposta foi 
encaminhada para o plenário 
da Casa.

Aprovado pela mesma CCJ 
em maio do ano passado, o 
PLS (Projeto de Lei do Senado) 
580/2015 estava pronto para 
votação em plenário, na forma 
de um substitutivo da senado-
ra Soraya Thronicke (PSL-MS), 

porém os senadores decidi-
ram enviá-lo para reexame 
na Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) em setembro 
de 2019.

Ao tornar obrigatório o 
ressarcimento,  o projeto 
inclui a opção do uso de 
recursos próprios, além do 
pagamento por meio de 
trabalho. De acordo com 
Soraya Thronicke, a intenção 
do projeto é atingir principal-
mente os condenados que 
podem arcar com os custos 
da sua prisão do próprio 

bolso, uma vez que os presos 
mais pobres já têm a previsão 
do trabalho.

S o raya  Th ro n i c k e  ex-
plicou à Agência Senado 
que a lei já existe e apenas 
carecia de regulamentação. 
“É importante destacar que 
a lei de execuções penais 
já prevê que o presidiário 
trabalhe e que ele pague 
a  despesa que causa ao 
erário. Então, estamos regu-
lamentando”, disse.

“O que queremos é que o 
presidiário que tenha condi-

ções financeiras que pague de 
pronto. Cada unidade prisional 
tem que saber o preço da sua 
diária, tal qual um hotel. E não 
somos nós que vamos pagar 
essa diária”, completou.

Segundo ela, aqueles que 
não puderem pagar e não 
puderem trabalhar na prisão, 
por falta de oferta de trabalho, 
não precisarão pagar. 

No ano passado, durante a 
tramitação da proposta, sena-
dores de oposição mostaram 
preocupação com a mudança 
na lei.

Dizem ainda que a ação do 
governo foi retaliação contra 
as entidades estudantis pelas 
manifestações de rua contra 
o governo Bolsonaro, espe-
cialmente contra o contingen-
ciamento de recursos para a 
educação.

A carteirinha digital pas-
sou a ser emitida no final 
d e  n ove m b ro  e  l o g o  s e 
popularizou. Em dezembro, 
foram 58 mil documentos, 
mais que os 18 mil emitidos 
no mesmo mês em anos 

anteriores pelas entidades 
estudantis. Até o início de 
fevereiro, foram mais de 277 
mil carteirinhas.

A ideia, porém, enfrenta 
resistências. No Congres-
so,  por exemplo,  o tema 
não prosperou. Não foi nem 
sequer formada a comis-
são mista de deputados e 
senadores necessária para 
começar a transformar uma 
medida provisória em lei. 
Além disso, o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-

-RJ), tem feito seguidas críti-
cas ao ministro da Educação, 
Abraham Weintraub.

Diversas universidades 
também não aderiram ao 
projeto e não enviaram seus 
bancos de dados com informa-
ções sobre os alunos matricu-
lados. Segundo o presidente 
da UNE, Iago Montalvão, isso 
acontece porque as informa-
ções são sigilosas e não há 
clareza de como elas poderão 
ser usadas. O MEC afirma que 
elas poderão auxiliar “políticas 
educacionais”. A Unicamp foi 
uma das que não participa-
ram, afirmando que já oferece 
uma identificação estudantil 
com chip que garante a meia-
-entrada.

Validade- A medida provi-
sória prevê que a ID Estudan-
til valerá enquanto o aluno 
mantiver o vínculo com a 
instituição de ensino. O mi-
nistro Abraham Weintraub, 
porém, afirmou em entrevista 
publicada nesta semana em 
suas redes sociais que a ID 
Estudantil emitida até este 
domingo terá validade até o 
fim do ano.

OBRIGAÇÃO

CCJ aprova texto que obriga preso a pagar por gastos na cadeia


