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Flávio Dino solicita audiência com o presidente 
da República para tratar sobre estradas federais

No ofício encaminhado ao gabinete da presidência da República, o governador do Maranhão cita a situação precária das estradas federais no 
Maranhao, como a BR 135, BR 222, BR 010, BR 226, BR 230, BR 316 e BR 402.
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durante festas populares em São Luís
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O presidente da Câmara 
dos Deputados,  Rodr igo 
Maia (DEM-RJ ), reafirmou 
nesta terça-feira (18) que os 
deputados não vão aceitar a 
volta da CPMF. Ele disse que, 
com a reforma tributária, a 
carga tributária vai cair.

M aia  ressa l tou que a 
carga tributária brasileira é 
de 36% do Produto Interno 
Bruto (PIB) e que, em “ne-
nhuma hipótese”,  haverá 
aumento desse valor.

“Nós vamos garantir, na 
reforma tributária, é que a 
carga vai cair de 36% para 
baixo.  Não há  nenhuma 
hipótese, nenhuma chance 
de ter 1 real de aumento na 
carga tributária”, explicou 
Maia,  durante entrevista 
coletiva em São Paulo, após 

Rodrigo Maia: a reforma vai resultar na redução 
da carga tributária no País.

Maia reafirma que Câmara não 
vai aceitar a volta da CPMF
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A última audiência pública 
da comissão mista que ana-
lisa a medida provisória do 
Contrato de Trabalho Verde e 
Amarelo (MP 905/19), realiza-
da nesta terça-feira (18), evi-
denciou ainda mais a polêmica 
em torno de alguns temas, que 
acabaram motivando a apre-
sentação de 1.928 emendas 
de parlamentares. Entre esses 
temas está a liberação do 
trabalho aos domingos sem o 
pagamento da remuneração 
em dobro, desde que o tra-
balhador possa repousar em 
outro dia da semana.

Para o representante da 
Associação dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal do 
Brasil (Anfip), Vilson Romero,  
a preocupação da sociedade 
com as mudanças está de-
monstrada na quantidade de 
emendas apresentadas. “É um 
aprofundamento da reforma 
trabalhista. Mais do que pro-
mover o emprego, vai facilitar 
a demissão de trabalhadores, 

Último debate na comissão mista realça discordância 
sobre MP do Contrato Verde e Amarelo

PREVIDÊNCIA

enfraquecer definitivamente 
os mecanismos de registro e 
de fiscalização do trabalho, 
inclusive reduzindo custos 
para rescisão do contrato de 
trabalho”, observou.

Previdência Social
Romero também criticou 

as desonerações previstas no 
texto como mecanismo para 
estimular a contratação de 
jovens. “O governo, há poucos 
dias, alardeou que teve um 
rombo de R$ 320 bilhões nas 
contas da Previdência Social. 
Vai aumentar, porque nós va-
mos ter mais R$ 11 bilhões em 
desonerações”, disse.

Para incentivar as admis-
sões, o Contrato Verde e Ama-
relo concede ao empregador 
redução na alíquota de con-
tribuição para o FGTS (de 8% 
para 2%), redução de 40% 
para 20% da multa em caso 
de demissão, isenção da con-
tribuição previdenciária pa-
tronal e do salário-educação. 
Podem ser contratados jovens 

com idades entre 18 e 29 anos 
por até 24 meses, com salário 
limitado a 1,5 salário mínimo 
(R$ 1.567,50).

Favorável às mudanças, 
Nicolino da Silva Júnior, que 
representou a Confederação 
Nacional do Sistema Financei-
ro (Consif ), disse que as novas 
regras do Contrato Verde e 
Amarelo e a segurança jurídica 
promovida por dispositivos da 
MP 905 devem impulsionar 
a economia e a geração de 
empregos. Ele comentou o es-
tudo de uma consultoria que 
aponta para a possibilidade de 
geração de 1 milhão de em-
pregos a partir da redução de 
10% dos litígios trabalhistas.

Vale refeição
Silva Júnior defendeu o 

trecho da MP 905 que deixa 
claro que o fornecimento de 
alimentação pelo emprega-
dor (refeição, vales, tickets) 
não tem natureza salarial, não 
podendo ser tributado. Na prá-
tica, a medida desonera as em-

presas, uma vez que deixam 
de incidir sobre esses valores 
contribuições previdenciárias, 
imposto de renda e FGTS.  Ele 
disse ainda que, ao deixar de 
considerar acidente de trajeto 
como acidente de trabalho, o 
texto pode estimular a contra-
tação de pessoas que moram 
longe do local de trabalho.

Apesar da falta de consen-
so, o relator da MP 905/19, 
deputado Christino Aureo (PP-
-RJ), manteve o compromisso 
de apresentar amanhã (19), às 
10 h, um parecer sobre o texto 
original e sobre as emendas. 
Aureo espera que o relatório 
reflita o resulta das cinco au-
diências públicas realizadas e 
que sirva de ponto de partida 
para a votação da proposta na 
comissão mista e, em seguida, 
nos plenários da Câmara dos 
Deputados e do Senado. “A 
ideia é que a gente tenha um 
cronograma adequado para a 
discussão e votação na Câma-
ra e depois no Senado”, disse. 

participar de evento do BTG 
Pactual.

Privatização da Eletro-
bras

O presidente da Câma-
ra também afirmou que a 
privatização da Eletrobras 
está bem encaminhada e 

que falta apenas um acordo 
do governo com o Senado 
para que a proposta seja 
aprovada pelo Congresso.

MEC busca alternativa para voltar 
a emitir carteira de estudante
O Ministério da Educação 

(MEC) informou hoje (17) que 
busca alternativas para garan-
tir aos estudantes a emissão 
gratuita de carteirinha que 
permite acesso com meia-
-entrada a eventos culturais e 
esportivos. Desde ontem (16) 
está suspensa a emissão, pelo 
MEC, da ID Estudantil, após o 
prazo da Medida Provisória 
895/2019, que institui cartei-
ra virtual, ter expirado sem a 
apreciação pelo Congresso 
Nacional.

De acordo com o MEC, 
as 325.746 IDs estudantis já 
emitidas continuarão valendo, 
até sua data de expiração. “O 
aplicativo da ID Estudantil está 
disponível para alteração de 

foto (por até 5 vezes ao ano) 
e reativação da conta, caso o 
estudante troque o aparelho 
celular”, informou o ministério 
à Agência Brasil.

Segundo o MEC, o objetivo 
da ID Estudantil é oferecer 
uma alternativa à carteiri-
nha de plástico que continua 
sendo emitida por entidades 
como União Nacional de Estu-
dantes (UNE) e União Brasileira 
dos Estudantes Secundaristas 
(Ubes), a um custo de R$ 35.

 De acordo com a UNE, 
estudantes de baixa renda 
podem receber o documento 
gratuitamente, desde que 
comprovem renda familiar 
per capita de até um salário 
mínimo e meio.

Números da dengue disparam 
no Brasil neste começo de ano

Os casos de dengue dis-
pararam neste início de 2020. 
Segundo o último Boletim 
Epidemiológico divulgado 
pelo Ministério da Saúde, até 
a quarta semana deste ano 
(25/01), foram contabilizados 
57.485 casos prováveis da 
doença em todo o país - a es-
timativa é que este número já 
chegue próximo dos 100 mil, 
somando os dados das secre-
tarias de saúde dos municípios 
e estados.

Se os dados forem confir-
mados, teremos um aumento 
de 71% em relação ao primei-
ro bimestre de 2019. Para a 
coordenadora do Serviço de 
Controle de Infecção Hospita-
lar, Glaucia Fernanda Varkulja, 
do Hospital Santa Catarina, 
estamos próximos a um novo 
surto de dengue, especial-
mente nas regiões Nordeste e 
Sudeste. “A incidência é relati-
vamente cíclica, e para 2020 já 
esperávamos um comporta-
mento mais agressivo”, afirma.

A dengue é transmitida 
apenas pela fêmea do mosqui-
to Aedes aegypti (assim como 
a zika e chikungunya). Quando 
esse mosquito pica alguém 
contaminado com o vírus, 
passa a carregá-lo por toda 
a sua vida e transmiti-lo para 
as outras pessoas que venha 
a picar. Porém, mesmo infec-
tado, o mosquito só se torna 
infectivo (apto a disseminar o 
vírus) entre 10 e 12 dias, após 
se alimentar com o sangue de 
alguém infectado.

A fêmea precisa do sangue 
humano para amadurecer 
seus ovos; e para reprodução, 

deposita seus ovos em am-
biente aquático (para eclodir 
e se desenvolver aos estágios 
de larva, pupa e, finalmente, 
mosquito). Quanto maior a 
longevidade desse grupo de 
mosquitos, maior a chance de 
termos elementos infectivos.

As altas temperaturas e 
grande incidência de chuvas 
do verão ajudam na prolife-
ração do Aedes. “Calor, chu-
vas e água parada tornam 
o ambiente propício para a 
formação de criadouros do 
mosquito”, explica Glaucia.

Apesar das quantidades de 
casos de chikungunya (3.439) 
e zika (242) serem parecidas 
com as do último ano, ela 
alerta que a possibilidade de 
aumento nas incidências des-
sas outras doenças não pode 
ser descartada. “Como o vetor 
já está circulando e o mesmo 
mosquito é o responsável pela 
transmissão, então o risco 
existe. Em 2019, foram mais 
de 300 casos confirmados de 
chikungunya, e mais de 70 de 
zika, somente no Estado de 
São Paulo”.

Segundo a especialista, o 
sorotipo do vírus que está em 
circulação é o tipo 2, o que 
aumenta a chance de evo-
lução de casos mais graves, 
por conta de resposta imu-
nológica não específica. “São 
quatro sorotipos que causam 
a doença, e as pessoas são 
imunologicamente vulnerá-
veis a todos. Mas quando se 
tem doença por um sorotipo, 
a resposta imunológica (de 
proteção) à doença é especí-
fica, não protege dos demais”.
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Câmara aprova projeto que incentiva 
criação de “parklets” em São Luís
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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

O plenário da Câmara Mu-
nicipal de São Luís aprovou 
unanimemente projeto de 
lei, de autoria do vereador 
Raimundo Penha (PDT), que 
incentiva a criação dos cha-
mados “parklets” na capital 
maranhense.

Implantados, inicialmen-
te, na cidade de São Fran-
cisco, nos Estados Unidos, 
o n d e  fo ra m  co n ce b i d o s 
ambientes amigáveis para 
pedestres  e  c ic l istas,  os 
“parklets” são áreas contí-
guas às calçadas, onde são 
colocadas estruturas móveis 
a fim de criar espaços de 
lazer e convívio onde ante-
riormente havia vagas para 
estacionamento de carros, 
por exemplo.

De acordo com o projeto, 
que seguiu para sanção do 
prefeito Edivaldo Holanda 
Júnior (PDT ), os “parklets”, 
assim como os equipamen-
tos neles instalados, serão 
plenamente acessíveis ao 
público,  sendo vedada a 
utilização exclusiva por seu 

mantenedor e a cobrança 
de valores pela sua efetiva 
utilização.

Considera-se como man-
tenedor pessoa física ou ju-
rídica autorizada pela Prefei-
tura a promover a instalação 
da benfeitoria.

Os equipamentos serão 
permitidos somente em lo-

cais antes destinados para 
estacionamento, sendo veda-
dos em áreas com faixas ex-
clusivas de ônibus, ciclovias 
ou ciclofaixas.

“O objetivo é oferecer ao 
cidadão a oportunidade de 
colaborar com o embeleza-
mento da cidade e com o 
setor da mobilidade urbana. 

Este tipo de equipamento já 
é uma tendência mundial e, 
aqui em São Luís já tem, so-
bretudo, empresários fazen-
do, no entanto sem amparo 
legal. Através do projeto, 
vamos legalizar e estimular 
que mais pessoas tenham 
essa iniciativa, afirmou Rai-
mundo Penha.

DIFERENCIADO
O discurso do deputado 

estadual, Dr. Yglésio (PROS), 
sobre o reajuste nas tarifas 
do t ranspor te  colet ivo 
em São Luís repercutiu 
positivamente na imprensa. 
O jornalista Ribamar Correa 

e o site Atual 7 foram alguns dos que se manifestaram, 
classificando como diferenciada e criteriosa a abordagem 
do parlamentar, feita na tribuna da Assembleia Legislativa. 
Yglésio não se ateve apenas às questões tarifárias, mas 
falou com bastante proporidade sobre mobilidade urbana 
de maneira ampla. “Quase todos os que se manifestaram o 
fizeram com discurso convencional, já manjado, jogando 
o ‘absurdo’ na conta do prefeito Edivaldo Holanda Júnior”, 
disse o jornalista Ribamar Correa, na coluna Repórter 
Tempo.

AUDIÊNCIA
Por meio de requerimento 

apresentado na Assembleia 
Legislativa,  a  deputada 
Dra. Thaiza Hortegal (PP) 
solicitou a realização de 
uma audiência pública para 
ouvir usuários do principal 

transporte de passageiros que viajam com destino à 
Baixada Maranhense. A audiência prevista para 10 de 
março, às 14h, no município de Pinheiro. Para o evento, 
serão convidados representantes de todas as esferas 
públicas e privadas, que discutirão as melhorias para o 
serviço.

ENSAIO
O deputado federal e 

presidente do PL, Josimar 
de Maranhãozinho, estuda 
lançar sua esposa, a deputada 
estadual Detinha, como 
pré-candidata a prefeita em 
São Luís. A possibilidade 

foi tratada em reunião em que estiveram os deputados 

federais Josimar Maranhãozinho, Júnior Lourenço, Pastor 

Gildenemyr e Junior Marreca Filho, a deputada estadual 

Detinha, o ex-deputado federal Júnior Marreca e o 

vereador Aldir Júnior. Josimar articulava a indicação de 

seu sobrinho, o vereador por São Luís Aldir Júnior, para o 

posto de vice-prefeito na chapa do pré-candidato Eduardo 

Braide, mas não obteve sucesso. Na negociação, já estaria 

assegurado o apoio dos partidos PL, Avante e Patriotas.

(Blog Silvia Tereza)

REAJUSTE
O vereador Umbelino 

J u n i o r  ( C i d a d a n i a  2 3 ) 
solicitou a realização de 
uma reunião para debater 
o reajuste na tar i fa  do 
transporte público de São 
Luís. Na semana passada, a 

Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT), 
anunciou que o valor da tarifa nas linhas não integradas 
passaria de R$ 2,95 para R$ 3,20, enquanto nas linhas 
integradas seria de R$ 3,40 para R$ 3,70. Os novos valores 
entraram em vigor no último domingo, 16, na capital 
maranhense.

Vereador Raimundo Penha (PDT)

Projeto seguiu para sanção do prefeito Edivaldo Holanda Júnior (PDT)

O prefeito Edivaldo Holan-
da Junior reinaugurou, nesta 
terça-feira (18), o Centro de 
Saúde do Quebra Pote que 
passou por uma reforma estru-
tural e ganhou novas instala-
ções, ampliando a capacidade 
de atendimento na atenção 
básica às comunidades do 
bairro e do entorno. Esta é a 
quarta unidade de saúde en-
tregue dentro de um amplo 
pacote de reformas iniciadas 
no segundo semestre de 2019 
em mais de 20 unidades de 
saúde. Na semana passada, 
dia 11, o prefeito Edivaldo rei-
naugurou a Unidade de Saúde 
da Família da Vila Sarney. As 
requalificações integram o 
eixo do de reestruturação da 
rede municipal de saúde do 
programa São Luís em Obras.

Durante a vistoria do Cen-
tro de Saúde do Quebra Pote, 
o prefeito Edivaldo reafirmou 
que nos próximos meses no-
vas unidades de saúde serão 
entregues. “Estamos execu-
tando o maior programa de 

reformas estruturais da rede 
de saúde de São Luís, por 
meio do programa São Luís em 
Obras. Estas reformas reforçam 
o trabalho que venho execu-
tando desde minha primeira 
gestão para reestruturar toda 
a rede de saúde municipal 
desde a atenção básica até 
as unidades de maior porte. 

Hoje, estamos entregando o 
Centro de Saúde do Quebra 
Pote totalmente reformado e 
com a capacidade de atendi-
mento ampliada. Na semana 
passada entregamos a Unida-
de de Saúde da Família da Vila 
Sarney e seguiremos com este 
mesmo ritmo nos próximos 
meses para melhorar e ampliar 

o atendimento em saúde da 
população”, disse o prefeito. O 
chefe do executivo municipal 
compareceu à reinauguração 
do Centro de Saúde do Quebra 
Pote acompanhado da primei-
ra-dama, Camila Holanda; do 
vice-prefeito, Julio Pinheiro; 
dos secretários municipais de 
Saúde, Lula Fylho; Relações 
Parlamentares, Nonato Choco-
late; Agricultura, Pesca e Abas-
tecimento, Ivaldo Rodrigues; 
do vereador Genival Alves; e 
de lideranças comunitárias.

O vice-prefeito, Julio Pi-
nheiro, destacou que as várias 
frentes de obras na área da 
saúde vão garantir um serviço 
mais amplo à população. “As 
unidades de saúde estão sen-
do requalificadas e isso repre-
senta melhoria na qualidade 
do atendimento, pois com 
uma estrutura mais ampla e 
adequada os profissionais po-
dem fazer diagnósticos mais 
rápidos e de forma mais preci-
sa. Isto é um grande benefício 
para a população”, afirmou.

REINAUGURAÇÃO

Prefeito Edivaldo entrega à população Centro 
de Saúde do Quebra Pote totalmente reformado
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Oferecer uma opção de 
carnaval diferente, livre dos 
excessos e com promoção 
d o s  va l o re s  q u e  e d i f i ca m 
a vida, a juventude e a fa-
mília. Este é o propósito do  
Renascer, retiro de carnaval 
organizado pela Comuni-
dade Católica Shalom em 
várias capitais brasileiras e 
até fora do país. Em São Luís, 
a edição deste ano aconte-
cerá de 23 a 25 de fevereiro, 
no Colégio Upaon-Açu, no 
bairro Cohafuma, iniciando 
sua programação a par tir 

COMUNIDADE CATÓLICA SHALOM REALIZA RETIRO DE CARNAVAL ‘RENASCER’

A ELEGÂNCIA NA FOLIA

das 8h30. 
Com o tema “Buscai as coi-

sas do Alto.” (Col 3,7), o even-
to tem vasta programação 
para crianças, jovens e adultos. 
Como um dos pontos altos do 
retiro, o Seminário de Vida no 
Espirito Santo será coordenado 
pelo Celibatário e Consagrado 
na Comunidade de Vida, Jorge 
Wagner, que atualmente mora 
em Fortaleza – CE. Durante, o 
Renascer, será realizada missa, 
além de momentos de oração 
e adoração ao Santíssimo Sa-
cramento e cursos com temas 

diferenciados para jovens, ca-
sais e adultos. 

A responsável  local pela 
missão São Luís e uma das 
organizadoras do Renascer, 
Mazé Freitas, explica mais so-
bre o evento. “Sempre falamos 
que participar do Renascer é 
experimentar de uma alegria 
que nunca acaba, afinal ela não 
passa na quarta-feira de cinzas. 
É viver uma felicidade que só Je-
sus Cristo pode oferecer aos nos-
sos corações. São dias especiais, 
com oração, com música, com 
pregações, com experiência de 

fraternidade e, sobretudo, com 
a graça que muda a nossa vida”, 
detalhou. 

O evento contará também 
com estrutura especial para o 
“Renascer Kids”, uma versão 
adaptada para o público in-
fantil. Para as crianças, a pro-
gramação é diversificada com 
músicas, apresentações, mo-
mentos de oração e adoração 
de uma forma atrativa para que 
as elas também vivenciem uma 
experiência com Deus, enquan-
to os pais participam do retiro, 
além de muitas brincadeiras. 

Influenciador Tiago Lages.

Danielle Vieira e José Domingues Neto.

BLOCO TÁ BUNITA AGITOU 
NO PRÉ-CARNAVAL

O bloco Tá Bunita agitou o Pré-Carnaval na ilha. Evento 
idealizado pelo fisioterapeuta Igor Lustosa, reuniu muita 

gente bonita no Santorini Eventose teve renda revertida para 
a Casa Acolher.

Na folia, a moda diz tudo. Se vai pular o Carnaval, ou não, 
temos que continuar em sintonia com as expressões e tendências, 
a Loja Rosa Maré Beach pensa exatamente assim e apresentou 
recentemente a sua coleção de Carnaval, na unidade localizada 
no Mac Center. Entre os convidados, o influenciador Tiago Lages 
que fez questão em experimentar uma das peças para esse período 
momesco.

Ô, ABRE ALAS VEM AÍ MAIS UM BAILINHO 
DE PRÉ-CARNAVAL NO RIO ANIL SHOPPING

Está chegando o carnaval com muita alegria! É tempo de 

vestir a fantasia, jogar a serpentina, brilhar e dançar ao som 

das marchinhas. Viver com emoção essa temporada do ano, que 

é esperada por grande parte da população. Pensando nisso, o 

Rio Anil Shopping preparou mais uma edição super divertida do 

bailinho de pré-carnaval, com uma programação toda especial 

e gratuita no próximo domingo (16).

A folia começa a partir das 14h, na praça de alimentação 

(piso L2). Para animar toda a família, a banda Curumim Peralta 

sobe ao palco levando o ritmo do carnaval. Para a criançada, 

muitas brincadeiras com palhaços, além de pintura facial, desfile 

de fantasias e distribuição de balões. Será uma tarde inesquecível 

e cheia de aventuras! A dica é levar os pequeninos devidamente 

fantasiados, para que a festa tenha ainda mais brilho e alegria.

Horário de funcionamento

A propósito, no período oficial de carnaval, de 23 a 25 de 

fevereiro, o Rio Anil terá alteração no horário de funcionamento, 

com algumas lojas e quiosques fechados, porém, a praça de 

alimentação e a área de lazer (parques e cinema) funcionarão 

todos os dias. Para ficar por dentro de todos os horários, basta 

consultar o site ou as redes sociais do Rio Anil Shopping.

SUCESSO DA FEIJOADA DO NED 2020
O tradicional evento que dá o “start” no Carnaval maranhense é a Feijoada do Ned, evento promovido pelo colunista social e blo-

gueiro influente, Nedilson Machado (jornal “O IMPARCIAL” e do Blog do Ned) que há anos reúne a nata da sociedade para uma tarde / 
noite de alegria e confraternização carnavalesca. A fórmula do sucesso de Nedilson sempre foi aliar gente bonita, muita animação e o 

prato típico brasileiro que virou “pièce de resistence” desta temporada de folia – uma suculenta feijoada.
Esse ano o evento aconteceu Grand São Luís Hotel, especialmente decorado com maestria por Roberval Braga e nem precisa dizer 

que a festa foi sucesso total, as fotos falam pelo evento:

O Procurador do Estado e Advogado
Daniel Blume e sua esposa Priscila.

O anfitrião NM entre Lorena Bessani 
e José Gonçalves. Cássia Melo (Grupo Oito e Mkt Fribal).

Polyanna Fernandes 
e Sérgio Carvalho.

Lourdes Castro, Danielle Vieira e 
Léa Zaqueu.

Vicente Garcia e Aécio Macchi, Amanda Couto 
e Leonardo César.

William Santos e Davi Max.



A canadense Audrey-Ann LeBlanc afirma que o americano 
Steven López a estuprou em um hotel, em 2010.

Bicampeão olímpico é acusado
de abuso sexual pela sexta vez

Steven López, lutador 
americano de taekwondo 
e bicampeão olímpico, foi 
acusado mais uma vez de 
abusar sexualmente de uma 
mulher. Em matéria publi-
cada pelo jornal "The Daily 
Beast", a atleta canadense 
Audrey-Ann LeBlanc afirmou 
que foi estuprada pelo luta-
dor em 2010. Esta é a sexta 
acusação envolvendo López 
- seu irmão, Jean, ainda foi 
acusado por outra mulher.

De acordo com Audrey-
-Ann, a situação aconteceu 
na cidade de Dallas, em maio 
daquele ano. Ela já havia 
se relacionado consensual-
mente com Steven, e ambos 
se encontraram novamente 
durante um torneio.

Audrey-Ann afirma que, 
ao chegar à casa do lutador, 
bebeu uma mistura de iso-
tônico com vodca, oferecida 
por Lopez, e ficou incapaci-
tada de reagir. Foi aí, então, 
que o lutador de taekwondo 
a levou para uma sala com 
dois de seus amigos, onde 
teria ocorrido o estupro. Um 
dos homens envolvidos teria 

tentado introduzir o pênis na 
boca da atleta no ato.

-  Ele disse algo como 
"Está tudo bem", começou a 
me beijar e me puxou para 
a cama - disse Audrey-Ann 
ao jornal.

A atleta canadense afir-
mou que não se lembra de 
muitos detalhes da noite e 

que acordou em seu próprio 
hotel no dia seguinte, sem 
vestir calças e com dores na 
cabeça.

Howard Jacobs, advoga-
do dos dois irmãos, negou 
todas as acusações à "USA 
Today Sports" e disse que 
nenhum deles foi procurado 
pelo Departamento de Justi-

ça responsável até o momen-
to. Em entrevistas anteriores 
à acusação de Audrey-Ann, 
López também disse que não 
cometeu estes atos.

Em 2018, Steven e Jean 
López (que também era seu 
treinador na ocasião), foram 
acusados de abuso sexual 
por seis mulheres. 

Steven Lopez é um dos grandes nomes do taekwondo americano 

Anunciado há quase um 
mês pelo Real Madrid, o jovem 
atacante Reinier foi apresen-
tado oficialmente no clube 
espanhol nesta terça-feira. O 
ex-jogador do Flamengo de 
18 anos assinou contrato até 
2026 e posou para fotos ao 
lado do presidente Florentino 
Pérez. Depois, foi ao gramado 
do estádio Santiago Bernabéu 
saudar os torcedores e fazer as 
tradicionais embaixadinhas 
e jogar bolas para arquiban-
cada.

- Boa tarde a todos! Hoje é 
um dia muito feliz para mim. 
Um dia que realizo um sonho 
de infância! Muito obrigado 
presidente e diretoria e a 
minha família, que sempre 
esteve comigo e acreditaram 
que seria possível chegar 
até aqui. Quero fazer parte 
da história desse clube. Hala 
Madrid! - afirmou Reinier, se 
esforçando para se pronunciar 
em espanhol.

Ao lado dos familiares, 
Reinier também chorou du-
rante a apresentação quando 
exibiam vídeo com lances dele 
pelo Flamengo e pela seleção 
brasileira. Pouco antes de en-
trar no gramado para saudar a 

FUTEBOL ESPANHOL

Reinier chora em apresentação no Real Madrid: "Um sonho de infância"

torcida, Reinier teve as chutei-
ras "engraxadas" pelo pai num 
gesto simbólico.

Flamengo e Real Madrid 
acertaram a venda de Reinier 
por 30 milhões de euros (cer-
ca de R$ 136 milhões), valor 
referente à multa rescisória. O 
Rubro-Negro ficará com 80% 
do valor (aproximadamente 

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 
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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.
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"Quero fazer parte da história desse clube", afirma ex-atacante do Flamengo"

R$ 109 milhões), e os outros 
20% pertencem ao jogador e 
seus representantes.

Reinier, que foi apresen-
tado com uma camisa sem 
número (provavelmente rece-
berá a 19), será utilizado num 
primeiro momento no Real 
Madrid Castilha, time B do Real 
Madrid comandado pelo ídolo 

Raúl e que disputa a terceirona 
espanhola.

Natural de Brasília, Reinier 
chegou ao Rio de Janeiro em 
2011, no Vasco. Passou por 
Botafogo e Fluminense antes 
de se encontrar no Flamengo. 
Pelo clube, destaque absoluto 
na base, com conquistas co-
letivas e prêmios individuais.
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FÓRMULA 1

Apesar do coronavírus, organização do
GP do Vietnã confirma corrida em abril

A Fórmula 1 tem menos 
um problema para se preo-
cupar. Nessa terça-feira (18), 
a organização do Grande 
Prêmio do Vietnã confirmou 
que a corrida, agendada para 
o dia 5 de abril, será mantida, 
mesmo com os temores por 
causa do coronavírus. O des-
tino da prova é diferente do 
GP da China, que foi adiado.

A informação foi confirma-
da por Le Ngoc Chi, CEO do 
Grande Prêmio, à agência de 
notícias AFP. Além disso, Tran 
Thung Hieu, deputado do país 
e diretor do departamento de 
turismo de Hanói (capital do 
Vietnã), afirmou que todas as 
medidas de segurança estão 
sendo adotadas.

- A data da corrida da F1 
não será atrasada ou adiada. 
Apesar de ser um evento 
esportivo, (a prova) possui 

um impacto muito grande no 
Vietnã e no turismo de Hanói 
- disse, em relato publicado 
pela mídia estatal do país.

De acordo com a AFP, as 
obras para a realização da 
corrida, que será a quarta do 
calendário da Fórmula 1 em 
2020, continuaram normal-
mente nesta semana. Esta 
vai ser também a primeira 
prova disputada em solo 
vietnamita.

A indefinição em relação 
à realização das corridas 
não foi uma exclusividade 
vietnamita - e causou efeitos 
piores. Na China, epicentro 
do vírus, o Grande Prêmio de 
Xangai acabou sendo adiado. 
Ainda não há uma nova data 
para realização - inclusive, o 
circuito de Ímola, na Itália, já 
se ofereceu para substituir 
a prova.

SACODE A POEIRA

Atletas do Sampaio falam em virar página na
temporada e focar no título do Maranhense

A eliminação precoce na 
Copa do Brasil ainda ressoa 
no Sampaio e a falta de jo-
gos faz isso ficar ainda mais 
latente. A equipe só volta a 
campo no dia primeiro de 
março, pelo Estadual, e en-
quanto isso segue com seu 
cotidiano de treinos ainda 
convivendo com a derrota 
esportiva e financeira.

- A gente tem que virar 
a chave e neste momento 
todos temos que nos unir. O 
objetivo nosso continua que 
é ser campeão maranhense. 
Não podemos baixar a cabeça 
- disse Everton Dias, volante 
da equipe.

O atacante Luan fala em 
olhar pelo lado bom da elimi-
nação. O jogador quer apro-
veitar os dias sem jogos para 
ajustar os erros apresentados 
pela equipe boliviana.

- A gente esfria um pouco, 
mas é um tempo que pode 
nos ajudar, pois podemos 
trabalhar mais em acertar o 
que estamos pecando para 
conseguir sair sempre com o 
placar positivo - afirmou.

O próximo jogo da tempo-
rada do Sampaio será diante 
do Cordino, pelo Campeonato 
Maranhense. A partida acon-
tece no dia primeiro de março, 
às 16h, no Castelão.

COMUNICAÇÃO
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO 
A PAV E L  A PA R E C I DA  V E I C U LO S  LT DA ,  C N PJ  n º 

08.555.864/0013-15, torna publico que  REQUEREU junto a  
SEMMAM (Secretaria Municipal de meio ambiente) a renovação 
da  licença de operação para atividade de comercio por atacado 
de caminhões novos e usados, localizado à Av. Engenheiro Emi-
liano Macieira 2 A km 19 Qd B Mod. LR 01, BR 135  –  Maracanã 
Distrito Industrial - Estiva  - São Luis – MA, conforme processo 
SEMMAM nº 104177/2019.



Combate ao Aedes aegypti 

O Governo do Maranhão promove mais uma ação de combate 
ao Aedes aegypti em São Luís. Uma força-tarefa das Secretarias de 
Estado da Saúde (SES) e de Governo (Segov), em parceria com a 
Secretaria Municipal de Saúde São Luís atua, esta semana, na região 
da Areinha. O objetivo da ação é a limpeza de um canal que existe 
no local, eliminação de possíveis focos do mosquito, bem como 
orientação e sensibilização da população. A iniciativa acontece com 
a presença de agentes de endemias vistoriando 1.400 domicílios, 
além de 52 pontos focais catalogados. “Entre as ações do poder 
estadual nessa área está o combate às arboviroses em São Luís. Na 
semana passada, uma grande ação mobilizou a população da região 
do Coroadinho. A ação contra o Aedes é permanente no calendário 
da saúde no Maranhão. O mosquito é o principal transmissor da 
febre amarela, dengue, chikungunya e zika. Desta vez, estamos 
atuando na Areinha. Trata-se de uma ação de saúde pública, pois, 
mais importante que cuidar das pessoas quando estiverem doentes, 
é evitar que elas adoeçam”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, 
Carlos Lula. Segundo o secretário municipal de Saúde de São Luís, 
Lula Fylho, a luta contra o Aedes não é apenas do poder público, 
mas também da população. “O mosquito usa qualquer objeto e 
espaço que tenha água parada para procriar. Portanto, é preciso a 
conscientização de que esta luta é de todos e cada um fazendo a sua 
parte com certeza teremos bons êxitos”, destacou.  Com equipes de 
limpeza e os agentes de endemia, caçambas e tratores, o Governo 
do Maranhão promove mais uma etapa de enfrentamento ao 
Aedes. Ao todo deverão ser visitados 2.882 imóveis distribuídos 
em 58 quarteirões. 

Últimos dias

Alunos da rede pública de ensino com idade entre 08 e 17 
anos que ainda não se inscreveram para disputar a uma vaga nos 
cursos de artes do Núcleo Arte Educação ainda têm a chance de 
participar. As inscrições encerram na próxima sexta-feira (21). 
Dentre os cursos oferecidos gratuitamente estão: piano, canto 
coral, violão, ballet clássico e teatro. As aulas acontecem nos 
turnos matutino e vespertino de segunda a quinta-feira. Outra 
oportunidade oferecida pela Secretaria de Estado da Educação e 
pela Secretaria de Estado da Cultura, por meio do Teatro Arthur 
Azevedo, é a qualificação de bailarinos de nível intermediário, por 
meio da “Turma de Capacitação e Aperfeiçoamento em Dança”. 
O projeto profissionalizante prevê aulas, ensaios, apresentações 
públicas e deverá trabalhar com perfil diversificado de 
intérpretes. A idade mínima para participar da seletiva é de 16 
anos e as inscrições também encerram nesta sexta-feira (21). 
As aulas acontecem no turno noturno, a partir das 18h30, e são 
ministradas pelos bailarinos e professores Debora Buhatem e 
Leônidas Portella. Em ambas oportunidades as inscrições podem 
ser realizadas por meio do site do Teatro Arthur Azevedo (casas.
cultura.ma.gov.br/taa) e presencialmente na sede administrativa 
do Teatro Arthur Azevedo (Rua Godofredo Viana, n 132, Centro) 
das 14h às 18h.

O prefeito Edivaldo Ho-
landa Junior assinou decreto 
que proíbe a comercializa-
ção de bebidas alcoólicas e 
não-alcoólicas em garrafas 
ou recipientes de vidro, nos 
estabelecimentos comer-
ciais e informais, durante os 
eventos realizados nas áreas 
comuns do Centro Histórico 
de São Luís. Já em vigor, a 
determinação municipal é 
válida durante festividades 
de relevância, como Carna-
val, São João, aniversário da 
cidade e demais eventos de 
apelo popular.

O decreto destaca que o 
consumo de bebidas em reci-
pientes de vidro pode causar 
lesões graves e situações de 
perigo à vida dos cidadãos, 
por aqueles que porventura 
vierem a manusear as garrafas 
de maneira desapropriada.

O documento tem valida-
de somente fora do estabeleci-
mento fixo, sendo responsabi-
lidade do proprietário do local 
impedir a retirada de garrafas 
do interior do seu comércio. 

Objetivo é garantir proteção e segurança à população da capital e turistas 
que frequentam eventos nas áreas comuns do Centro Histórico.

Decreto municipal proíbe venda de bebidas em 
recipientes de vidro durante festas populares
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Em caso de descumprimento 
da norma, é determinada no 
documento a interdição do 
estabelecimento ou pontos 
de vendas (vendedores ambu-
lantes), assim como apreensão 
das mercadorias.

REFORÇO DAS 
FISCALIZAÇÕES
Para fazer cumprir as deter-

minações do decreto, equipes 

Cidade

Em todo o pré-carnaval 
o público compareceu em 
peso ao Circuito Beira Mar, 
mostrando um circuito já 
consolidado e aprovado. Mas 
a grande festa na Beira-Mar 
promete ainda mais sucesso 
entre os brincantes ludovi-
censes, com atrações locais, 
nacionais e até internacio-
nais comandando a festa nos 
três dias do circuito.

“O pré-Carnaval do Ma-
ranhão já mostrou sucesso, 
diversidade, organização e 
muita segurança. A prova foi 
vermos os circuitos lotados 
todos os fins de semana das 
prévias, e é uma mostra do 
que será apresentado na festa 
oficial. O maranhense merece 
e terá mais um ano de alegria, 
diversão e paz nesta que é a 
maior festa popular brasilei-
ra”, pontuou o secretário de 
Estado da Cultura (Secma), 

Anderson Lindoso.
Na Beira Mar tudo começa 

no domingo (23), quando os 
povos tradicionais de terrei-
ros do Maranhão, grupos de 
capoeira, Casinha da Roça e 
Blocos Afros, irão abrir a pro-
gramação do circuito às 15h 
com um Banho de Axé. Daí é 

da Blitz Urbana, órgão vincu-
lado à Secretaria Municipal 
de Urbanismo e Habitação 
(Semurh) realizam fiscaliza-
ções rotineiras nos pontos de 
festejos oficiais.

A Blitz Urbana é o órgão 
responsável por emitir  a 
autorização da atividade do 
comércio informal e, por con-
sequência, fiscalizar sua atu-

ação. O trabalho é realizado 
em conjunto com a Guarda 
Municipal, órgão da Secreta-
ria Municipal de Segurança 
com Cidadania (Semusc) e 
Polícia Militar. As ações por 
parte da Blitz Urbana são 
feitas previamente nos dias 
de eventos, com ampla di-
vulgação para conscientizar 
os vendedores.

dada a largada da festa. Ainda 
no domingo, passam pela 
avenida a cantora Maria Rita, 
liderando o bloco do Bem; e o 
grupo maranhense Lamparina 
comandando outro bloco, que 
terá o grupo Cidade Negra 
como convidado.

Na segunda-feira (24), en-

tre as atrações para o palco 
estão a banda Jegue Folia, o 
grupo Sindicato do Samba 
e baianidade de Margareth 
Menezes animam os foliões. 
Nos trios, passam pela avenida 
o bloco de reggae da Tribo de 
Jah, que terá a participação do 
cantor internacional Kenyatta 
Hill, e o bloco do grupo Argu-
mento, que fará dobradinha 
com o grupo Bom Gosto, 
fazendo todo mundo cair no 
samba.

No último dia, na terça-fei-
ra (25), a Beira-Mar vai receber 
no palco Mano Borges, Bicho 
Terra e Zeca Baleiro. Entre os 
trios, o destaque vai para o 
bloco da cantora Flávia Bitten-
court, que terá a companhia 
dos cantores Jaloo e Mariana 
Aydar, e do bloco Bota pra 
Moer, comandado pela dupla 
Criolina, com participação de 
Duda Beat e do cantor Otto.

CARNAVAL

Consolidado entre os brincantes, circuito Beira Mar terá 
programação com artistas internacionais, nacionais e locais
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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

O governador Flávio Dino 
solicitou na última segunda-
-feira (17) uma audiência com 
o presidente da República, Jair 
Bolsonaro, para tratar sobre a 
situação das estradas federais 
no Maranhão, obras federais 
de creches que estão parali-
sadas e ainda a retomada do 
programa Minha Casa, Minha 
Vida. 

“Ontem pedi ao presidente 
da República uma audiência 
para tratar sobre a péssima 
situação de estradas federais 
BRs no Maranhão. Desde o 
início do ano passado solicita-
ções de obras foram feitas, mas 
com nenhum resultado. Na 
audiência, vou oferecer ajuda 
ao Governo Federal”, disse o 
governador por meio de suas 
redes sociais. 

No ofício encaminhado 
ao gabinete da presidência 
da República, o governador 
do Maranhão cita a situação 
precária das estradas federais 
no Maranhao, como a BR 135, 
BR 222, BR 010, BR 226, BR 230, 
BR 316 e BR 402. Em vídeo, o 
governador comentou sobre 
a importância da retomada 

dos programas e obras fede-
rais para todo o estado do 
Maranhão.

“Nós temos tido sucessivos 
contatos conduzidos pelo 
vice-governador do Mara-

nhão, Carlos Brandão, pelos 
senadores, Weverton Rocha e 
Eliziane Gama, pela bancada 
federal maranhense na Câma-
ra. Infelizmente as respostas 
que têm sido transmitidas por 

“Ontem pedi ao presidente da República uma audiência para tratar sobre 
a péssima situação de estradas federais BRs no Maranhão.”

autoridades do Governo Fe-
deral são insuficientes no que 
se refere a essas estradas que 
são estruturantes no nosso 
estado”, afirmou o governador. 

No vídeo, Flávio Dino 
antecipa que se o Governo 
Federal não puder resolver, 
em caráter de urgência, o 
problema das estradas fede-
rais no Maranhão, o Gover-
no do Estado, por meio da 
Secretaria de Infraestrutura, 
auxiliará na recuperação das 
estradas. 

“Os cidadãos e as cidadãs 
do nosso estado, aqueles que 
transitam aqui e a nossa eco-
nomia estão sofrendo há mais 
de um ano com a situação das 
BR’s. É muito importante que 
haja essa possibilidade de 
parceria, desejada por nós. Por 
isso formalizei junto ao presi-
dente esse desejo de diálogo 
para que com isso a gente 
possa imediatamente fazer 
essa recuperação emergencial 
e depois o Governo Federal 
possa agir para que essas es-
tradas tenham a trafegabilida-
de com qualidade recuperada”, 
concluiu o governador.

FATURAMENTO

Indústria de alimentos e bebidas 
faturou R$ 699,9 bi em 2019

O faturamento da indústria 
brasileira de alimentos e be-
bidas em 2019 foi de R$ 699,9 
bilhões, valor 6,7% superior 
ao registrado no ano anterior, 
somadas exportações e ven-
das para consumo interno. 
As informações constam de 
relatório divulgado, hoje (18), 
pela Associação Brasileira da 
Indústria de Alimentos (Abia).

De acordo com a entidade, 
a quantia representa 9,7% do 
Produto Interno Bruto (PIB, 
soma de todos os bens e servi-
ços produzidos no país). O de-
sempenho do setor em termos 
de vendas reais registrou um 
aumento de 2,3%, a melhor 
taxa desde 2013, quando o 
resultado foi 4,2%.

Em 2019, sobressai-se a 
intensificação no consumo de 
carnes; derivados de cereais, 
chá e café; desidratados e 
supergelados (pratos prontos 
e semiprontos congelados e 
alimentos desidratados); e do 
grupo de diversos (molhos, 
temperos condimentos, sor-
vetes e salgadinhos). Respec-

tivamente, os aumentos foram 
de 11,1%, 5,6%, 4,9% e 3,4%. 
Por outro lado, verifica-se uma 
queda de alguns itens, como 
açúcar, 10,8%; óleos e gordu-
ras, 4,7%; e derivados e frutas 
e vegetais, 4,1%.

A indústria alimentícia, se-
gundo a Abia, criou 16 mil em-
pregos diretos, 3 mil a mais do 
que em 2018. O levantamento 
demonstra que o setor respon-
de por quase um quarto dos 
postos gerados pela indústria 

de transformação do país, que 
equivale a 1,6 milhão.

Conforme ressaltou o pre-
sidente executivo da Abia, 
João Dornellas, as vendas do 
mercado interno, que abran-
gem varejo e food service 
(alimentação preparada fora 
do lar), tiveram alta de 6,2%, 
superando o índice de 4,3%, 
de 2018. O food service, que, 
segundo ele, tem se expandi-
do de maneira mais acelerada, 
cresceu 6,9%, e o mercado 

varejista, 5,9%.
Segundo Dornellas, os em-

presários do segmento estão 
confiantes, mas esperam que 
a retomada da economia seja 
“ainda mais rápida”. “O Brasil 
continua sendo um mercado 
interno muito pujante. O Brasil 
exporta produtos industriali-
zados alimentícios para mais 
de 180 países. Isso, por si só, 
significa uma chancela muito 
grande para a qualidade do 
produto brasileiro. Chegar a 
180 países do mundo con-
sumindo nosso produto fala 
muito bem da indústria de 
alimentos do Brasil”, disse.

Exportações
A China é, atualmente, o 

país que mais importa alimen-
tos industrializados do Brasil. 
Somente no ano passado, o 
país asiático adquiriu 248,8 
mil toneladas, volume avalia-
do em US$ 5,327 bilhões. Em 
2018, foram US$ 3,304 bilhões. 
O que explica o salto de um 
ano para o outro, segundo a 
Abia, foi uma maior demanda 
por carne suína.

Maranhão avança para viabilizar a 
distribuição e interiorização do gás natural

O Maranhão conseguiu um 
grande avanço para viabilizar 
a distribuição e interiorização 
do gás natural, a partir do GNL 
(Gás Natural Liquefeito) para 
fins de uso veicular e indus-
trial. Esse passo importante 
foi dado com a assinatura do 
Protocolo de Intenções entre 
a Companhia Maranhense 
de Gás (Gasmar) e a empresa 
Golar Power. O acordo foi 
celebrado durante o Fórum 
Maranhense de Distribuição 
de Gás Natural, no último dia 
23, no Palácio Henrique de La 
Rocque, em São Luís.

“O evento foi um sucesso, 
debatemos vários assuntos 
que vão verdadeiramente 
fazer com que o gás natural 
seja disponibilizado, através 
do GNL, para a utilização em 
veículos e indústrias, trazen-
do benefícios econômicos e 
sociais para o nosso estado. 
É uma recomendação do go-
vernador Flávio Dino que a 
Gasmar, em parceria com a 
Empresa Maranhense de Ad-
ministração Portuária (EMAP), 
torne o Gás Natural mais aces-
sível à população”, avaliou o 
diretor-presidente da Gasmar, 
Deoclides Macedo.

O vice-governador, Carlos 
Brandão, que esteve no evento 
representando o governador 
Flávio Dino, ressaltou a im-
portância do fórum, além dos 
benefícios que a ampliação do 

uso do gás natural vai trazer 
para o Maranhão. “Como re-
sultado, teremos um terminal 
de regaseificação no Porto 
do Itaqui, onde funcionará 
um hub de distribuição do 
GNL, para pequenas, médias 
e grandes empresas. Com 
isso, avançamos para termos 
um combustível mais barato, 
limpo e de fonte renovável”, 
pontuou Carlos Brandão.

Durante o Fórum Mara-
nhense de Distribuição de 
Gás Natural foi realizada uma 
demonstração dos caminhões 
e da unidade móvel de GNL, da 
Golar Power/Aliance GNLog. 
Na ocasião, a Golar Power 
apresentou o plano de de-
senvolvimento do Gás Na-
tural a partir do GNL (GNV e 
industrial) para o Maranhão, 
incluindo também o projeto 
‘Corredores Azuis’, sistema de 
transporte utilizado ampla-
mente na Europa para abaste-
cimento de veículos de carga, 
fomentando um combustível 
mais limpo e econômico, em 
substituição ao diesel.

“O nosso objetivo é iniciar a 
nossa operação em outubro e a 
gente realmente olha essa par-
ceria com o governo, por meio 
da Gasmar, que é a distribuidora 
de gás do Estado, acontecer de 
fato e trazer realmente o GNL 
para o Maranhão”, afirmou o 
vice-presidente da Golar Power, 
Marcelo Rodrigues.

Alunos da rede pública de 
ensino com idade entre 08 e 
17 anos que ainda não se ins-
creveram para disputar a uma 
vaga nos cursos de artes do 
Núcleo Arte Educação ainda 
têm a chance de participar. As 
inscrições encerram na pró-
xima sexta-feira (21). Dentre 
os cursos oferecidos gratui-
tamente estão: piano, canto 
coral, violão, ballet clássico e 
teatro. As aulas acontecem nos 
turnos matutino e vespertino 
de segunda a quinta-feira.

Outra oportunidade ofere-
cida pela Secretaria de Estado 
da Educação e pela Secretaria 
de Estado da Cultura, por meio 
do Teatro Arthur Azevedo, é a 
qualificação de bailarinos de 
nível intermediário, por meio 
da “Turma de Capacitação e 
Aperfeiçoamento em Dança”. 
O projeto profissionalizante 
prevê aulas, ensaios, apre-
sentações públicas e deverá 
trabalhar com perfil diversifi-
cado de intérpretes. A idade 
mínima para participar da 
seletiva é de 16 anos e as 
inscrições também encerram 
nesta sexta-feira (21). As aulas 

acontecem no turno noturno, 
a partir das 18h30, e são mi-
nistradas pelos bailarinos e 
professores Debora Buhatem 
e Leônidas Portella.

Em ambas oportunida-
des as inscrições podem ser 
realizadas por meio do site 
do Teatro Arthur Azevedo 
(casas.cultura.ma.gov.br/taa) 
e presencialmente na sede 
administrativa do Teatro Ar-
thur Azevedo (Rua Godofredo 
Viana, n 132, Centro) das 14h 
às 18h.

Após as inscrições serão 
realizadas testes de aptidão e 
entrevistas para selecionar os 
participantes que farão aulas 
durante todo o ano de 2020.

O Núcleo Arte Educação é 
um projeto realizado através 
de uma parceria entre a Secre-
taria de Estado da Educação 
(SEDUC) e Secretaria de Estado 
da Cultura (SECMA), realizado 
no Teatro Arthur Azevedo. 
Há 15 anos o projeto vem 
inserindo crianças, jovens e 
adolescentes de baixa renda 
no universo artístico com 
formação em música, dança 
e teatro

Inscrições para cursos gratuitos do Teatro Arthur 
Azevedo encerram na próxima sexta-feira (21) Flávio Dino solicita audiência com o presidente 

da República para tratar sobre estradas federais



(98) 98860-0388
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Polícia Rodoviária faz o alerta para o período carnavalesco, quando muitas 
pessoas decidem viajar: “Se o teor passa de 0,30, a pessoa acaba presa”.

Em 2020, MA já registrou mais de 100 infrações 
de trânsito por álcool em rodovias federais

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) já registrou mais de 100 
infrações de trânsito por in-
fluência de bebidas alcoólicas 
ao volante em 2020 nas rodo-
vias federais que cortam o Ma-
ranhão. Em média, foram mais 
de duas infrações por dia (2,2).

Além das infrações de trân-
sito relacionadas ao álcool ao 
volante, a PRF também regis-
trou casos de uso de outras 
substâncias psicoativas. 

“A PRF geralmente faz 
operações que antecedem o 
carnaval já sabendo que há 
aumento nesse período. As 
pessoas realmente se exce-
dem e pegam no volante. Na 
Terça-feira gorda muita gente 
é flagrada dirigindo embria-
gada. Quando o teor é acima 
de 0,30, além da multa, a 
pessoa acaba presa e é condu-
zida para delegacia”, afirmou 
o inspetor da PRF, Antonio 
Noberto.

De acordo com o art. 165 

MOB notifica empresas 
de ônibus semiurbano

A Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos 

(MOB) notificou empresas que realizam o transporte coletivo 

intermunicipal e semiurbano de passageiros por apresentarem 

frotas operantes com ano de fabricação de 2007 e 2008 e, 

também, por apresentar ônibus que possuem apenas duas 

portas.

Segundo a Resolução Alterada MOB Nº 02/2018 no Art. 17, 

inciso IV, os delegatários devem manter frota com idade média 

de até cinco anos, sendo designada a idade individual limite de 

veículo da frota para até 10 anos para os veículos do sistema 

semiurbano e do transporte alternativo/complementar, e no 

Art. 26 da resolução 001/2017 onde diz, no inciso primeiro, 

que as ligações Radiais e Regionais devem utilizar ônibus 

urbano com três portas, catraca e cobrador junto ao motorista, 

elevador para deficientes, itinerário eletrônico, poltronas com 

encosto de cabeça e Sistema de Posicionamento Global (Global 

Positioning System – GPS).

Segundo a notificação, em um prazo de 48 horas as empresas 

deverão retirar de circulação todos os veículos que se 

encontram em desconformidade com a resolução sob pena de 

suspensão do atendimento das linhas em operação e aplicação 

de multas previstas na Resolução Nº 001/2017.

A Comissão de Assuntos 
Econômicos(CAE) aprovou, 
ontem (18), projeto do senador 
Wellington Fagundes (PL-MT) 
para determinar que as escolas 
das redes pública e privada exi-
jam dos pais ou responsáveis, 
no ato da matrícula ou rematrí-
cula, a apresentação da carteira 
de vacinação dos estudantes, 
atualizada segundo a faixa etá-
ria. O texto, porém, não impede 
a matrícula caso a carteira não 
esteja em dia.

O PL 5.542/2019 segue para 
análise da Comissão de Educação 
(CE), à qual caberá a decisão final.

Pelo texto, se a escola iden-
tificar omissão na imunização, 
deverá comunicar à unidade 
básica de saúde responsável 

pela vacinação da criança para 
que seja regularizada a situação 
num prazo de 30 dias. Em caso 
de descumprimento da lei pelos 
responsáveis, a escola deverá 
comunicar a negligência ao 
conselho tutelar. Outra medida 
prevista no texto é que, no caso 
de crianças alérgicas ou que 
apresentem contraindicação à 
vacina, os pais ou responsáveis 
deverão apresentar justificativa 
médica para a não imunização.

Para Wellington, é indis-
cutível a importância que as 
vacinas têm para a proteção à 
saúde, principalmente durante 
a infância. Segundo ele, são vá-
rios os motivos para que muitas 
crianças brasileiras deixem de 
ser vacinadas, como a falta de 

informação dos pais ou respon-
sáveis e a pobreza, e até mesmo 
razões de ordem subjetiva, como 
superstições, mitos e credos 
religiosos. O problema para 
ele é que, quando os grupos 
antivacinas se multiplicam, não 
afetam apenas eles próprios, 
mas também todos os que não 
podem ser imunizados, seja 
porque ainda não têm idade 
suficiente ou porque sofrem 
de problemas imunológicos. A 
exigência ajudaria a mudar esse 
cenário.

Publicidade
Fechar anúncio
O relator, senador Rogério 

Carvalho (PT-SE), considera a 
medida relevante e destacou 
que ela não causa qualquer 

ônus financeiro.
A senadora Kátia Abreu (PDT-TO) 

comemorou a aprovação do texto, 
uma exigência importante para a 
saúde pública, na opinião dela.

— Essa é uma burocracia, 
uma exigência que faz bem à 
população, aos indicadores do 
país e aos cofres [públicos], que 
é a vacinação — disse.

 Queda dos índices
A queda ou estagnação 

dos índices de vacinação é um 
fenômeno mundial. Segundo a 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) e o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (Unicef), 
20 milhões de crianças em todo 
o mundo não foram vacinadas 
contra doenças como o saram-
po, a difteria e o tétano em 2018. 

do Código de Trânsito Brasi-
leiro, dirigir sob influência de 
álcool (ou de outras substân-
cias com efeito psicoativo) é 
uma infração gravíssima.

A multa por embriaguez 
é a multa relativa à infração 
de dirigir sob efeito de álcool. 

Para tal infração, está previsto 
o fator multiplicador 10. Com 
isso, o valor final da multa a ser 
paga pelo condutor penaliza-
do será de R$ 2.934,70.

O período de suspensão de 
dirigir é de 12 meses. Depois 
de cumprir com o prazo, o 

condutor deverá passar pelo 
Curso de Reciclagem e pela 
avaliação teórica aplicada ao 
final do curso. Só depois de 
realizar o curso e ser aprovado 
na avaliação é que o condutor 
terá de volta a sua CNH e o seu 
direito de dirigir novamente.

SENADO

Escolas deverão exigir carteira de vacinação na matrícula


