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Aneel define que conta de luz não 
terá cobrança extra em fevereiro

Criado pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica. O cálculo 
para acionamento das bandeiras tarifárias leva em conta, principalmente, dois fatores: o risco hidrológico (GSF, na sigla em inglês) e o preço da energia (PLD).

Descontos de IPVA terminam 
no dia 28 de fevereiro
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O Índice de Confiança Em-
presarial (ICE), medido pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV) 
subiu 0,9 ponto de dezembro 
de 2019 para janeiro deste 
ano. Com essa, que foi a tercei-
ra alta consecutiva, o indicador 
atingiu 98 pontos, em uma 
escala de zero a 200, o maior 
nível desde março de 2014, de 
acordo com a FGV.

A alta foi provocada pelo 
aumento da confiança dos 
empresários em relação ao fu-
turo. O Índice de Expectativas 
cresceu 0,7 ponto e chegou 
a 100,9 pontos. A confiança 
no momento presente, me-
dido pelo Índice da Situação 
Atual, no entanto, recuou 0,5 
ponto, para 93,5. O ICE mede 
a confiança dos empresários 
da indústria, construção, ser-
viços e comércio. Três dos 
quatro setores tiveram alta de 

Foi a terceira alta consecutiva e o maior nível desde março de 2014.

Confiança do empresário atinge 
maior nível desde março de 2014
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A Comissão Especial sobre 
Competência Legal Para Inves-
tigação promove audiência 
pública nesta terça-feira (4) 
para debater a adoção de 
competência legal de inves-
tigação em todas as polícias.

O debate atende a reque-
rimentos apresentados pelos 
deputados Subtenente Gon-
zaga (PDT-MG) e Hélio Costa 
(Republicanos). Na avaliação 
de Gonzaga, o modelo de 
polícia atual é insatisfatório e, 
como consequência, o nível 
de elucidação dos crimes é 
baixíssimo, o que sujeita a 
população brasileira a índices 
alarmantes de violência, crimi-
nalidade e impunidade.

“A audiência pública tem 
como objetivo promover o 
debate de forma ampla e 
democrática, com as diversas 
instituições do País ligadas à 
segurança pública, na pers-
pectiva de busca de soluções 
efetivas e tangíveis para a 

Comissão especial debate competência legal de investigação em todas as polícias
SEGURANÇA

TODOS OS MOMENTOS 
são ideais para as mudanças, 
pelo menos as que dizem 
respeito a nós mesmos. Mas 
muitos estabeleceram o início 
do ano, qualquer ano, como o 
tempo certo para as promes-
sas de novos comportamen-
tos, novos hábitos, novas (e 
corretas) maneiras de agir em 
sociedade. A julgar pelas pro-
messas, juras e compromissos 
feitos nos primeiros dias do 
ano – os mais radicais fazem-
-nos no primeiro dia junto 
com os rituais da ocasião, 
como pular três ondas, levar 
flores para a mãe d’água e 
outras práticas – e olham para 
o horizonte como se já fossem 
um novo humano pronto para 
trilhar o caminho que levará 
o mundo para um amanhã 
melhor. Quanto tempo dura a 
determinação que muitos de 
nós temos no que se refere à 
autotransformação visando, 
tão-somente, a corrigirmos 
nosso caminho? Alguém dirá: 
imensurável! E concordo. A 
nossa capacidade de manter 
a palavra nessas situações 
é muito fluida e, ouso dizer, 
apenas uma parcela ínfima 
consegue cumprir o que pro-
mete, o que é, convenhamos, 
próprio do humano. Há, con-
tudo, uma ressalva que se faz 
necessária: a quase totalidade 
das promessas e das juras, 
cumpridas ou não, diz res-
peito a condições físicas ou 
de caráter material: emagre-
cer ou engordar (tem quem 

queira), mudar de emprego, 
fazer a viagem dos sonhos 
e por aí vai. É óbvio que não 
se pode levantar objeções 
a esses propósitos, que são 
perfeitamente válidos. Mas 
quantos prometem ser mais 
tolerantes, mais pacientes 
com o próximo? Quantos pro-
metem estender as mãos para 
os necessitados e dar-lhes, 
ao menos, a força oriunda 
da solidariedade? Em suma: 
quantos prometem amar o 
próximo como a si mesmos? 
Essas são promessas que, uma 
vez cumpridas, levam ao bem-
-estar em todos os níveis da 
sociedade e, por conseguinte, 
ao melhor relacionamento 
entre os humanos. Todavia, a 
realidade fria do cotidiano nos 
mostra, ao menos para aque-
les que se preocupam com 
isso, que há quase nenhuma 
possibilidade de a humani-
dade voltar-se inteiramente 
para o bem comum. Quase 
nenhuma? Quer dizer que 
há esperança de que isso 
aconteça? Não sei, mas pre-
firo estar ao lado dos otimis-
tas que veem o copo meio 
cheio a ombrear com os que 
o veem meio vazio. No final 
das contas, resta a alguns, 
realmente comprometidos 
com a fraternidade entre 
todos os humanos, fazer sua 
parte e servir de exemplo 
às futuras gerações. Talvez o 
efeito multiplicador do amor 
ao próximo possa dar novo 
brilho ao planeta azul.

contenção da criminalidade”, 
explica.

Foram convidados:
- representante da Asso-

ciação dos Militares Estaduais 
(Amebrasil), Coronel Marcos 
Antônio Nunes de Oliveira;

- o presidente da federa-
ção nacional dos delegados 
de polícia civil  (Fendepol), 
Mozart Felix;

- o representante da PMMG 
Tenente-Coronel Lázaro Tava-
res de Melo da Silva;

- o delegado da Polícia Civil 
de Santa Catarina, Rodrigo 
Bueno Gusso e;

- o representante do IBC-
Crim, Thiago Turbay Freira.

A reunião será realizada às 
14h30, em plenário a definir.

dezembro para janeiro, com 
destaque para a construção, 
que avançou 2,1 pontos (para 
98 pontos).

A confiança da indústria 
cresceu 1,5 ponto (para 100,9 
pontos) e a do comércio, 1,3 
ponto (para 98,1 pontos). Por 

outro lado, os serviços foram 
o único setor com queda na 
confiança (-0,1 ponto, para 
96,1 pontos).

Proposta cria uma nova categoria de 
habilitação no Código de Trânsito
O Projeto de Lei 6367/19 

cria uma nova categoria de 
habilitação no Código de Trân-
sito Brasileiro. De acordo com 
a proposta, a categoria S (Sim-
plificada) permite a condução 
de veículos somente em mu-
nicípios com população inferior 
a 100 mil habitantes e que não 
façam parte de Região Metropo-
litana ou de Região Integrada de 
Desenvolvimento Econômico. O 
texto exclui a possibilidade de 
se utilizar tal habilitação fora do 
território nacional. O projeto es-
tabelece que a nova categoria vai 
ser utilizada por condutor de veí-
culo motorizado de duas ou três 
rodas cuja cilindrada do motor de 
combustão interna não exceda 
a 250 cm³ centímetros cúbicos 
ou, no caso de motores elétricos, 
uma potência equivalente.

Atualmente, há cinco catego-
rias da CNH, além da Autorização 
para Conduzir Ciclomotor (ACC), 
um tipo habilitação que autoriza a 

condução de veículos com até 50 
cm³ (as chamadas cinquentinhas).

De acordo com a proposta, 
o candidato à obtenção do 
documento de habilitação na 
categoria S está sujeito a pro-
cesso simplificado, mantidos 
os exames de aptidão física e 
mental e de direção veicular, 
exame de conhecimento da 
sinalização de trânsito, facul-
tado o exame oral a pedido do 
candidato, e fica dispensado de 
aulas e exames

O autor, deputado Walter 
Alves (MDB-RN), explica que, 
para parte da população que 
tem baixo grau de instrução, as 
provas escritas de legislação de 
trânsito inviabilizam o acesso à 
CNH. Segundo eles, muitos des-
ses candidatos são analfabetos 
ou possuem baixa capacidade 
de compreensão da linguagem 
escrita e, dessa forma, ficam 
impossibilitados de conduzir 
veículos automotores.
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Câmara Municipal de São Luís 
retoma atividades na segunda-feira

Os vereadores de São Luís 
voltam do recesso parlamen-
tar nesta segunda-feira (03), 
primeiro dia útil do mês de 
fevereiro, a partir das 9h, no 
Plenário Simão Estácio da 
Silveira, com a realização de 
sessão solene que marcará a 
abertura do primeiro semes-
tre Legislativo de 2020 da 
Câmara Municipal, referente 
ao sétimo período da 19ª 
Legislatura.

O presidente da Casa, vere-
ador Osmar Filho (PDT), abrirá 
a sessão com um pronuncia-
mento aos parlamentares e 
demais presentes, incluindo 
representantes de outros Po-
deres constituídos.

Antes, a partir das 8h, have-
rá o tradicional hasteamento 
das bandeiras na área externa 
da Casa.

A cobertura dos trabalhos 
será transmitida ao vivo pelos 
canais oficiais da Câmara nas 
redes sociais (@camaraslz) 
e no programa Câmara em 
Destaque, na Rádio Educadora 
AM.

Com o fim do recesso, a 

Câmara volta a funcionar em 
seu horário habitual com ati-
vidades em plenário e nas 
comissões temáticas. Os ve-
readores, por sua vez, iniciam 
o último ano desta legislatura 
com o desejo de trabalhos 
cada vez mais produtivos.

Entre as pautas que serão 
analisadas pelos parlamenta-
res neste semestre, deverão 
ganhar destaque a discussão 
acerca da aprovação do pro-
jeto de lei que versa sobre o 
novo Plano Diretor; vetos do 

Executivo; projetos de lei; e a 
Lei Orçamentária Anual.

A revisão do Plano Diretor 
é necessária, principalmente 
porque a legislação faculta 
o procedimento a cada dez 
anos. O processo não está liga-
do somente à área do setor da 
construção civil, mas também 
aos setores do meio ambiente, 
mobilidade urbana e qualida-
de de vida, por exemplo.

Por determinação do pre-
sidente Osmar Filho, a Câmara 
realizou de forma inédita e 

pioneira, ano passado, oito 
audiências públicas – quatro 
na zona urbana e quatro na 
zona rural – para discutir com 
a sociedade a proposta enca-
minhada pela Prefeitura.

“Foi uma oportunidade 
ímpar onde reunirmos vere-
adores, representantes da so-
ciedade e do próprio Municí-
pio e, juntos, discutirmos este 
projeto importante que trata 
sobre a revisão da legislação 
urbanística da nossa cidade”, 
disse Osmar.

AGENDA
Oficialmente apoiada pelo 

MDB como pré-candidata 
a prefeita de São Luís, a ex-
governadora Roseana Sarney 
ainda não decidiu se aceita, ou 
não, a missão nas eleições de 
2020.Enquanto isso, contudo, 

vai parecendo “tatear” os cenários, para embasar melhor uma 
definição. Para isso, vai cumprindo – caladinha, é bom que se 
diga – uma agenda digna de pré-candidata. Desde a virada do 
ano, Roseana tem mantido uma agenda de visitas a lideranças 
em bairros da capital.(Gilberto Leda)

CONVERSANDO
Reconduzido líder do PTB 

na Câmara Federal, o deputado 
Pedro Lucas Fernandes disse 
ao blog do John Cutrim, que 
o partido ainda não tem uma 
posição definida em relação a 
eleição de São Luís. “Estamos 

conversando com todos”, afirmou. Questionado pelo editor 
do blog quais pré-candidatos a prefeito mantém conversas 
com o PTB, Pedro Lucas respondeu: “O Neto Evangelista me 
procurou, o Rubens Jr. e o Duarte Jr. também“, citou. Ele disse 
ainda que a definição passará pela executiva nacional. “Levarei 
o nome à executiva”, declarou Pedro.

VICE?
O deputado Pastor Marco 

Feliciano (Podemos-SP), disse 
que o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) já escolheu o 
seu futuro companheiro de 
chapa na disputa à reeleição. 
De acordo com Feliciano, 

Bolsonaro definiu que Sergio Moro deve ser seu vice. O 
deputado também afirmou que mantém contato diário com 
o presidente pela internet.

FIL IAÇÃO
O PDT, que já era o partido 

com a maior bancada na 
Câmara Municipal de São 
Luís, aumentou ainda mais 
a  representat iv idade  no 
parlamento municipal.  O 
vereador de São Luís, Nato 

Júnior se filiou ao partido. O ato aconteceu no escritório do 
senador Weverton, ao lado do vereador e presidente municipal 
do PDT, Raimundo Penha, o presidente da Câmara Municipal 
de São Luís, Osmar Filho, e o presidente da Famem, Erlanio 
Xavier.

AUDIÊNCIA
O  d e p u t a d o  e s t a d u a l 

Wellington do Curso realizou 
audiência pública no auditório 
da OAB, em São Luís, para 
discutir a Lei 6.481/2019 e 
decreto 53.404/2019, que trata 
da regulamentação do serviço 

de transporte por aplicativos na capital maranhense. Foi 
realizada também reunião na Câmara Municipal de São Luís, 
também para discutir o tema. Na ocasião, estiveram presentes 
os vereadores Honorato Fernandes e Paulo Vitor, além de 
representantes de associações de motoristas, o presidente 
da Comissão de Trânsito da OAB e diversos motoristas de 
aplicativo que atuam nas empresas Uber e 99.

Agência Senado

O presidente da Casa, vereador Osmar Filho (PDT), abrirá a sessão com um pronunciamento aos 
parlamentares e demais presentes, incluindo representantes de outros Poderes constituídos.

Neste ano, o Senado esta-
rá à frente de temas decisivos 
para o país. Proposições so-
bre a reforma tributária, as 
parcerias público-privadas 
(PPPs), a continuidade do 
Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação 
Básica (Fundeb) e a possibili-
dade de prisão após segunda 
instância estão em análise na 
Casa. Além delas, o Senado 
tem como tarefa discutir o 
Plano Mais Brasil, que reúne 
propostas apresentadas pelo 
governo para descentralizar 
o controle do dinheiro e ra-
cionalizar gastos.

Após a aprovação da refor-
ma da Previdência, em 2019, 
a agenda de reformas segue 
com a reforma tributária como 
tema prioritário para 2020. O 
tema, complexo, é discutido 
em várias propostas que já 
estão em análise no Congres-
so. A construção de um texto 
de consenso que reúna todas 
essas propostas caberá a uma 
comissão mista, formada por 
deputados e senadores, cuja 
instalação é esperada já para 
fevereiro.

— A comissão é  para 

conciliar um texto, harmo-
nizar os que já foram estu-
dados há anos e entregar ao 
Plenário uma proposta que 
seja palatável na Câmara e 
no Senado, para essa maté-
ria ser aprovada no ano que 
vem — disse o presidente 
do Senado Davi Alcolumbre, 
após o final dos trabalhos 
de 2019.

O presidente e o relator do 
colegiado já foram definidos: o 
senador Roberto Rocha (PSDB-

-MA) e o deputado Aguinaldo 
Ribeiro (PP-PB).

Entre os textos com mais 
força estão duas proposições: 
uma proposta de emenda à 
Constituição (PEC 110/2019) 
apresentada por Davi Alco-
lumbre (DEM-AP) e outra (PEC 
45/2019) apresentada pelo 
deputado Baleia Rossi (MDB-
-SP). Ambas propõem a subs-
tituição de vários tributos que 
incidem sobre bens e serviços 
por um só imposto sobre valor 

agregado.
Também deve ser enviada 

ao Congresso, após o início 
dos trabalhos, a reforma admi-
nistrativa. O formato não está 
fechado, mas as informações 
já fornecidas pelo governo 
indicam que pode haver mu-
dança no regime dos servi-
dores de algumas carreiras, 
que passariam a ser celetistas 
(regidos pela CLT), e redução 
dos salários para futuros servi-
dores. A expectativa é de que 
as mudanças não estejam em 
um só texto. Além de uma PEC, 
podem ser enviados projetos 
de leis e editados decretos.

Plano Mais Brasil
No alto da lista de priori-

dades do governo estão ainda 
as três propostas que fazem 
parte do Plano Mais Brasil, 
apresentado pelo governo em 
novembro. De acordo com o 
líder do governo no Senado, 
senador Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE), a intenção 
é de que as três propostas do 
plano sejam aprovadas pelo 
Congresso até o final de junho, 
antes do início das convenções 
partidárias para as eleições de 
2020.

PRIORIDADES

Plano Mais Brasil e Fundeb são desafios do Senado em 2020
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A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) infor-
mou hoje (31) que a bandeira 
tarifária no mês de fevereiro 
será verde, ou seja, não haverá 
custo extra na conta de luz 
para os consumidores. Segun-
do a agência, o mês deverá 
ser chuvoso nas áreas onde 
estão localizados os principais 
reservatórios das hidrelétricas 
e o custo de geração de ener-
gia será menor. Dessa forma, 
não haverá necessidade de 
acionamento das usinas ter-
moelétricas, que custam mais 
para gerar energia. 

Criado pela Aneel, o sis-
tema de bandeiras tarifárias 
sinaliza o custo real da energia 
gerada, possibilitando aos 
consumidores o bom uso da 
energia elétrica. O cálculo para 
acionamento das bandeiras 
tarifárias leva em conta, princi-
palmente, dois fatores: o risco 
hidrológico (GSF, na sigla em 
inglês) e o preço da energia 

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

Aneel define que conta de luz não 
terá cobrança extra em fevereiro

ECONOMIA

Recuperação de FGTS não recolhido bate recorde em 2019

(PLD).
As bandeiras tarifárias fun-

cionam da seguinte maneira. 
As cores verde, amarela ou 
vermelha (nos patamares 1 e 
2) indicam se a energia custará 

mais ou menos em função das 
condições de geração, sendo a 
bandeira vermelha a que tem 
um custo maior e a verde, o 
menor.

Os recursos pagos pelos 

consumidores vão para uma 
conta específica e depois são 
repassados às distribuidoras 
de energia para compensar 
o custo extra da produção de 
energia em períodos de seca.

A recuperação do Fundo 
de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS) não depositado 
pelos empregadores bateu 
recorde em 2019. Segundo 
balanço divulgado pela Secre-
taria de Trabalho do Ministério 
da Economia, os auditores fis-
cais do trabalho conseguiram 
reaver R$ 6,31 bilhões não re-
passados às contas vinculadas 
dos trabalhadores.

O valor recuperado para o 
FGTS é 21,3% superior aos R$ 
5,2 bilhões devolvidos ao fun-
do em 2018. O dinheiro revisto 
é depositado nas contas dos 
trabalhadores.

A recuperação no ano pas-
sado resultou de 46.083 ações 
de fiscalização. Dos R$ 6,31 
bilhões, R$ 1,54 bilhão foram 
identificados pela força-tarefa 
de fiscalização em grandes 
devedores e pelos grupos 
móveis dedicados exclusiva-
mente à apuração de débitos 
do FGTS. Por meio do cruza-
mento eletrônico dos dados 
declarados pelas empresas em 

diversos sistemas do governo, 
foram recuperadosR$ 30,25 
milhões.O recolhimento do 
FGTS é um direito dos traba-
lhadores e uma das obrigações 
dos empregadores no caso de 
contratações com carteira as-
sinada, temporários, avulsos, 
trabalhadores rurais e atletas. 
O valor corresponde a 8% da 
remuneração paga no mês 
anterior.

Autuações
A Secretaria de Trabalho 

também divulgou o balanço 

das autuações no ano pas-
sado. Ao todo, mais de 35 
milhões de trabalhadores 
foram beneficiados por 221,94 
mil operações realizadas em 
empresas em 2019 em todo 
o país. O resultado inclui as 
1.054 pessoas resgatadas do 
trabalho escravo no ano pas-
sado, cujo resultado foi divul-
gado na última terça-feira (28).

As fiscalizações verificam 
contratações irregulares, vio-
lações de normas de saúde 
e segurança, cumprimento 

de exigências mínimas na 
contratação de pessoas com 
deficiência e de jovens apren-
dizes, recolhimento do FGTS, 
trabalho infantil e trabalho 
análogo à escravidão.

Em diversos tipos de ações, 
os resultados de 2019 supe-
raram os do ano anterior. O 
total de regularizações por 
falta de registro na carteira 
de trabalho subiu de 121.205 
em 2018 para 133.674 no ano 
passado. Os flagrantes de des-
cumprimento na contratação 
de aprendizes passaram de 
131.740 para 135.202.

O número de operações 
com foco específico também 
aumentou. As operações vol-
tadas para a prevenção de 
acidentes e doenças do tra-
balho saltaram de 42.158 em 
2018 para 44.876 em 2019. As 
ações de fiscalização contra o 
trabalho infantil subiram de 
6.694 para 7.329. As operações 
contra o trabalho análogo 
ao escravo cresceram de 249 
para 267.

Bolsonaro lista dificuldades 
para trazer brasileiros da China

O presidente Jair Bolsona-
ro listou hoje (31) ao menos 
dois entraves para trazer os 
brasileiros que estão na região 
de Wuhan, na China - epicen-
tro da contaminação pelo 
coronavírus - para o Brasil. 
Segundo ele, é preciso solu-
cionar questões financeiras 
para o envio de uma aeronave 
da Força Aérea Brasileira (FAB) 
ao país asiático, além da falta 
de uma “lei de quarentena” no 
Brasil para manter os brasilei-
ros que forem repatriados por 
um tempo de monitoramento.

“Temos alguns nacionais, 
que estão na região de Wuhan, 
que querem vir para cá, e têm 
pedido o nosso apoio. Obvia-
mente, o apoio custa dinheiro, 
meios, e o Brasil vai ter que 
se esforçar para conseguir. 
Começa pela própria Força 
Aérea. Ao longo dos últimos 
30 anos, arrebentaram com o 
material das Forças Armadas, 
incluindo aeronaves”, disse 
Bolsonaro a jornalistas na en-
trada do Palácio do Alvorada. 
Segundo ele, um voo para a 
china custaria cerca de US$ 
500 mil (aproximadamente R$ 

2,1 milhões).
O outro ponto, de acordo 

com o presidente, é a ausência 
de normas sobre quarentena 
no Brasil. “Nós não temos uma 
lei de quarentena. Ao trazer os 
brasileiros para cá, e a nossa 
ideia, obviamente, é colocar 
em local para quarentena, mas 
aí qualquer decisão judicial tira 
de lá, e daí seria uma irresponsa-
bilidade retirar pessoas que vêm 
da China pra cá”, acrescentou. 
O presidente se reuniu durante 
a tarde com com os ministros 
Henrique Mandetta (Saúde), 
Augusto Heleno (Gabinete de 
Segurança Institucional), Luiz 
Eduardo Ramos (Secretaria 
Geral), Ernesto Araújo (Relações 
Exteriores) e Fernando Azevedo 
(Defesa) para discutir o assunto. 

Segundo o ministro Ernesto 
Araújo, há também um entrave 
diplomático para trazer os bra-
sileiros da região de Wuhan, que 
está em quarentena decretada 
pelo governo chinês. “A região 
da China que está mais sujeita 
[ao vírus], está fechada para 
qualquer pessoa sair. 

Economia está preparada para 
crise do coronavírus, diz secretário

A economia brasileira está 
preparada para enfrentar uma 
possível crise por conta dos 
efeitos da epidemia de coro-
navírus na China. A avaliação 
é do secretário de Comércio 
Exterior e Relações Interna-
cionais, Marcos Troyjo, que 
participou de um debate so-
bre os rumos do Brasil, nesta 
sexta-feira (31), no Rio.

“Nós estamos acompa-
nhando com bastante aten-
ção, porque é natural que haja 
uma preocupação quanto aos 
rumos da economia mundial 
e queremos entender qual a 
dimensão dessa ameaça. No 
entanto, no Brasil a gente está 
bem preparado, nós temos 
diversificação das nossas ex-
portações, da nossa corrente 
de comércio”, disse Troyjo.

Para o secretário, é natural 
que quando um fator acomete 
a segunda maior economia do 
mundo isso traga impacto nas 
várias dimensões da atividade 
econômica. Porém, ele disse 

ter segurança de que as auto-
ridades chinesas estão toman-
do todas as medidas cabíveis 
para que isso seja controlado e 
não seja um peso na atividade 
econômica global.

“Até o presente, nós não 
temos sinalização de nossas 
exportações que estejam 
sofrendo qualquer tipo de 
impacto mais significativo 
por conta disso. Vai depender 
muito da evolução, e isso não 
diz respeito só ao Brasil, mas 
a todos os países que fazem 
negócios com a China. Hoje, 
de cada dez países do mun-
do, sete tem a China como 
principal parceiro comercial”, 
disse.

Troyjo disse que o governo 
vem fazendo vários estudos 
sobre os possíveis impactos, 
caso haja um alastramento 
do coronavírus no mundo, 
mas demonstrou confiança 
de que a economia brasileira 
está forte. “Nós fazemos vários 
estudos. 

Economia4



Time vai mais ofensivo para jogo da segunda rodada do Campeonato Maranhense; 
time sai do 4-4-2 e adota o 4-3-3 para partida desta segunda-feira.

Técnico confirma mudança de formação
do Moto para jogo contra o Pinheiro

O técnico Leandro Campos 
vai divulgar a escalação do 
Moto para o jogo contra o Pi-
nheiro, 20h desta segunda-feira 
(3), somente no vestiário do 
Castelão. No entanto, o coman-
dante motense confirmou que a 
formação sai do 4-4-2 e vai para 
o 4-3-3 com a possível estreia de 
Júnior Batata no ataque.

No jogo do confronto 
contra o Juventude, o time 
jogou com três volantes e 
adotou uma postura reativa 
para explorar o contra-ataque. 
A situação agora muda, pois 
o confronto contra o Pinheiro 
é no Castelão, e a estratégia 
é dominar a partida sendo 
dono das ações de ataque, 
mas fortalecendo a marcação 
para evitar problemas maiores 
criados pelo time do Pinheiro 
comandado por Márcio Diogo 
e Vinícius Paquetá.

- Devemos adotar o 4-3-3, 
pois a questão do mando de 
campo ser nosso é muito im-
portante e agora o jogo tem 
outras características - disse o 
treinador.

O técnico não adiantou a 
formação, mas a tendência é o 

time manter a linha de defesa 
com Saulo no gol, Geovane 
na lateral direita e Jeff Silva na 
esquerda. A dupla defensiva 
forma com Douglas e Walace. 
No meio, a dúvida de Leandro 
Campos é interessante. Como 
os três volantes foram bem, ele 

preferiu não antecipar quem 
sai. Assim, Naílson, Romário 
e Doda disputam duas vagas 
para a partida desta segunda.

O armador segue sendo 
Ancelmo. No ataque, Júnior 
Batata deve ser titular e é 
provável que Dudu continue 

na formação. Ricardo Mara-
nhão saiu do departamento 
médico e pode ser outra no-
vidade também. No entanto, 
Jeorge Hamilton, que foi cen-
troavante na estreia, pode ser 
deslocado para o lado e seguir 
no time.

Walace, Douglas, Romário, Ancelmo e Júnior Batata fazem parte do time titular

Um dia depois de garantir 
a vitória sobre o São José e 
a permanência no Grêmio, 
Everton Cebolinha esquentou 
a possibilidade de saída no 
meio de 2020. Em entrevista 
coletiva, o atacante revelou a 
ligação que recebeu do técni-
co Carlo Ancelotti, do Everton, 
da Inglaterra, e confirmou o 
interesse dos ingleses em sua 
contratação. No final da res-
posta, ainda disse que "apren-
deria muito" com o italiano.

Everton deve ficar no Grê-
mio ao menos até a próxima 
janela de transferências. O 
clube inglês tinha interesse 
na sua contratação, mas o ne-
gócio não avançou por conta 
do Fair Play Financeiro. Na 
metade do ano, não está des-
cartada uma nova investida 
da equipe de Liverpool — até 
pela porta aberta deixada pelo 
Cebolinha. Ancelotti quis ouvir 
do Cebolinha sobre o interesse 
em se transferir.

Ele (Ancelotti) perguntou 

INGLATERRA É LOGO ALI

Cebolinha revela ligação de Ancelotti e indica saída futura

como eu tava, se tinha inte-
resse de jogar no clube. É um 
grande clube, uma oportuni-
dade e tanto. Um grande trei-
nador também, com certeza 
irei aprender muito com ele 
(Everton)
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Everton, atacante do Grêmio 

— Tenho uma amizade 
da seleção com o Richarlison, 
pude jogar junto com ele. Ele 
acabou sabendo do interesse 
do Everton e me procurou. 
Fiquei feliz, é um grande clube, 
um grande treinador também. 

Um treinador que quem joga 
com ele vai aprender muito. 
Fico feliz também por esses 
contatos — completou.

A situação financeira do 
Everton impediu um movi-
mento concreto junto ao Grê-
mio. Mas o atacante admitiu 
que pessoas ligadas ao clube 
fizeram contatos com seu em-
presário, Márcio Cruz.

— Para o Grêmio não che-
gou nada, mas pessoas liga-
das ao clube me procuraram, 
sondando, saber do interesse 
do atleta. Até por questões 
burocráticas não aconteceu 
nada ao Grêmio. É uma coisa 
que procuro que não me atra-
palhe. Tenho o sonho de jogar 
na Europa, mas não posso 
deixar essa ansiedade me 
atrapalhar. No momento que 
não se concretiza, sou jogador 
do Grêmio. Tenho que dar meu 
melhor aqui. Vou procurar 
honrar sempre a camisa, até o 
último jogo aqui — garantiu 
Everton.

COMUNICAÇÃO

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
APAVEL APARECIDA VEICULOS LTDA, CNPJ nº 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 Emiliano 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.

NOVA POLÊMICA

Goleiro Bruno é oferecido ao time do São 
Mateus e diretoria aprova a contratação

Bicampeão capixaba e 
de volta à elite do futebol do 
Espírito Santo após um ano 
na Série B estadual, o time do 
São Mateus pode ser o destino 
do goleiro Bruno, condenado 
pelo homicídio triplamente 
qualificado de Elisa Samúdio, 
mãe do seu filho, Bruninho.

De acordo com o presiden-
te do Pitbull do Norte, Pedro 
Artur, Bruno foi oferecido ao 
clube, e após uma avaliação 
feita por uma enquete com 
os membros da diretoria, que 
também são torcedores, o 
nome do jogador foi aprova-
do. A negociação segue e o 
clube acredita que pode ser 
concretizada nos próximos 
dias.

- O goleiro Bruno foi ofe-
recido ao clube por meio de 
um empresário. E após uma 
consulta com membros da 
diretoria, que fazem parte 
da torcida, a contratação do 

jogador foi aprovada por 90% 
dos presentes. Com a aprova-
ção da diretoria e de membros 
da torcida, agora estamos 
aguardando o andamento das 
negociações. Acredito que até 
a próxima semana deve acon-
tecer uma definição - afirmou 
o dirigente.

Citando o caso do assas-
sinato da atriz Daniela Pe-
rez, cometido pelo também 
ator e hoje pastor evangélico 
Guilherme de Pádua, em de-
zembro de 1992, Pedro Artur 
aposta na ressocialização do 
goleiro Bruno perante a so-
ciedade.

- O São Mateus entende 
que o ser humano precisa de 
uma nova chance. Tivemos o 
caso do Guilherme de Pádua 
que assassinou a Daniela Perez 
e hoje é pastor e outros casos 
de pessoas que erraram no 
passado e tiveram uma nova 
chance. 

O time do São Mateus pode ser o destino do goleiro 
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FÓRMULA 1

Hamilton ainda não abriu negociações
para renovar contrato com Mercedes

O hexacampeão mundial 
de Fórmula 1 Lewis Hamilton 
disse que ainda não iniciou 
negociações com a Mercedes 
para renovar contrato com 
a equipe para além deste 
ano, apesar de relatos da 
imprensa de que as conver-
sas chegaram a um impasse 
devido à demanda salarial do 
britânico.

O piloto de 35 anos ne-
gou a especulação em uma 
publicação no Instagram, que 
posteriormente ele apagou.

"Nada está sendo nego-
ciado atualmente. Os jornais 
estão inventando histórias", 

afirmou.
Reportagens na Itália su-

geriram que Hamilton estaria 
pedindo 60 milhões de dólares 
(cerca de R$ 256 milhões) por 
ano.

O chefe de automobilismo 
da Red Bull, Helmut Marko, 
disse, segundo o Autobild, 
que a Ferrari estaria disposta a 
pagar este valor por um piloto.

A Ferrari disse no ano pas-
sado que seu chairman, John 
Elkann, encontrou-se social-
mente com Hamilton, aumen-
tando a especulação de que o 
britânico poderia se juntar à 
equipe italiana.



Transformando sonhos

Um espaço destinado ao incentivo de empreendimentos 
tecnológicos, que conecta empreendedores, empresas 
inovadoras e fortalece a economia criativa local. Esse é o Casarão 
Tech Renato Archer, primeiro hub tecnológico do Maranhão, que 
agora completa dois anos de funcionamento. Localizado na Rua 
da Estrela, no coração do Centro Histórico de São Luís, o prédio 
que une o antigo ao ultramoderno é o primeiro espaço público 
de inovação do Maranhão. Para o secretário de Estado da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (Secti), Davi Telles, o Casarão que leva o 
nome do maranhense que foi o primeiro Ministro da Ciência 
e Tecnologia do Brasil, “é algo único no país”. “É um espaço de 
sonhos, espaço de testes, espaço de construção de protótipos, 
de construção de soluções e de construção de resultados, por 
meio das grandes mentes criativas e criadoras do Maranhão”, 
ressalta Davi Telles. Com infraestrutura de ponta, o Casarão Tech 
tem laboratório maker e kids, espaço de coworking, auditório, 
cozinha compartilhada, internet banda larga, sala de reunião, 
sala para incubação de empresas e sala de treinamentos.Em dois 
anos de funcionamento, o espaço soma números expressivos que 
revolucionaram o ecossistema da inovação no estado. 

Programa Senac Comércio
 

Os empresários do Maranhão poderão contar, a partir de 
fevereiro, com um programa elaborado exclusivamente para 
atender suas necessidades e expectativas quanto à qualificação 
de seus funcionários. Trata-se do Programa Senac Comércio, 
uma novidade para o segmento com ofertas de cursos de 
aperfeiçoamento voltados especialmente aos vendedores, 
além de atender gestores e colaboradores de uma forma 
geral, com cursos rápidos e de acordo com a demanda das 
empresas. O lançamento será no dia 18 de fevereiro, às 19h, no 
Teatro Sesc Napoleão Ewerton (Condomínio Fecomércio/Sesc/
Senac – Ed. Francisco Guimarães e Souza, localizado à Av. dos 
Holandeses, S/N, QD. 24 – Jardim Renascença). O programa 
está sendo implantado nacionalmente e oferece 110 títulos de 
cursos construídos com foco nas necessidades de empresários 
e colaboradores. “O programa usa a metodologia do Fórum 
Técnico Setorial da OIT, que visa conhecer a demanda por parte 
do empresário, e a partir dessa metodologia foram desenhados 
cursos para serem mais assertivos com a realidade do comércio. 
São cursos rápidos, flexíveis, com o objetivo de preparar o 
vendedor, principal agente do comércio, e ajudar a melhorar as 
vendas das empresas”, explica o Diretor Regional do Senac no 
Maranhão, José Ahirton Batista Lopes.

Os esforços das políticas 
públicas desenvolvidas em 
São Luís, na gestão do prefeito 
Edivaldo Holanda Junior, em 
áreas como saúde, educação 
e assistência social, resulta-
ram em impactos positivos 
em indicadores monitorados 
pela Plataforma de Centros 
Urbanos (PCU). Os dados par-
ciais e as ações desenvolvidas 
ao longo dos anos de 2017 
e 2018 foram apresentados 
pelo Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef ) e pela 
Prefeitura de São Luís nesta 
quinta-feira (30), no auditório 
da Escola de Governo e Ges-
tão Municipal (EGGEM). Entre 
os resultados destacam-se a 
redução da taxa de mortalidade 
neonatal, a diminuição no per-
centual de crianças menores de 
5 anos com peso elevado para 
a idade e a redução da taxa de 
abandono escolar do ensino 
fundamental da rede pública 
municipal. A parceria entre a 
Prefeitura de São Luís e o Uni-
cef reforça o compromisso da 
gestão do prefeito Edivaldo em 
desenvolver  políticas públicas 
voltadas ao bem-estar das crian-
ças e adolescentes na capital.

Representando o prefeito 
Edivaldo, o vice-prefeito Julio 
Pinheiro ressaltou a importân-
cia do trabalho conjunto para 
o alcance dos resultados posi-
tivos. “Hoje vivemos uma reali-
dade social complexa, onde os 

Relatório parcial das ações de 2017 e 2018 indicam, entre outros, a redução da taxa 
de mortalidade neonatal e da taxa de abandono escolar do ensino fundamental.

Unicef aponta avanços em indicadores da capital 
a partir de ações da Prefeitura de São Luís
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jovens vivem nas mais diversas 
situações de vulnerabilidades. 
Mas, em um esforço conjunto, 
com empenho da gestão do 
prefeito Edivaldo em áreas 
como Educação, Saúde e As-
sistência Social, alcançamos 
indicadores positivos, contri-
buindo significativamente para 
melhorar o cenário no que se diz 
respeito à garantia dos direitos 
das crianças e dos adolescen-
tes”, destacou o vice-prefeito 
acrescentando que as ações 
nessas áreas são continuas e 
que muito ainda precisa ser feito 
para mais avanços. 

Cidade

Em uma biblioteca tem 
livros, mas também tem ge-
ração de renda. Essa foi a pro-
posta da oficina de Decora-
ção de Capa de Caderno em 
tecido e EVA, realizada pela 
Biblioteca Municipal José 
Sarney na quarta-feira (29), 
das 14h às 17h, em sua sede, 
na Rua do Correio, s/n, Bairro 
de Fátima. A oficina foi gra-
tuita, aberta à comunidade e 
facilitada pela artista plástica 
Goreth Pereira. A Biblioteca 
é um equipamento cultural 
da Prefeitura de São Luís, 
coordenado pela Secretaria 
Municipal de Cultura (Secult).

“Além de ser um espaço 
para crianças e adolescentes 
terem a vivência com o livro 
e a literatura, a Biblioteca 
Municipal também estimula 
a geração de renda, com a 
realização desta oficina e ou-
tras inciativas nesse sentido. 
É legal porque temos jovens 

e adultos participando. Esta 
é uma marca da gestão do 
prefeito Edivado, que sempre 
busca inovar, fortalecendo a 
participação popular”, desta-
ca o secretário municipal de 

Unicef e Prefeitura de São Luís apontam melhorias em indicadores monitorados pela Plataforma 

Ao apresentar os resul-
tados parciais do trabalho, a 
chefe do escritório do Unicef 
no Maranhão, Ofélia Silva, des-
tacou que apesar do trabalho 
que ainda há pela frente, os 
avanços são significativos. “O 
objetivo da PCU é reduzir as 
desigualdades intraurbanas 
que afetam os direitos das 
crianças e dos adolescentes. 
Estamos fazendo isso através 
de um trabalho integrado 
entre políticas políticas e São 
Luís está de parabéns pelos 
resultados já alcançados. É uma 
vitória, pois tivemos conquistas 

importantes, mas ainda há 
muitas coisas para fazer juntos, 
portanto vamos dar prossegui-
mento a esse trabalho”, disse 
Ofélia.

MELHORIAS 
A cidade de São Luís apre-

sentou, por exemplo, melhora 
em indicadores da agenda de 
proteção da primeira infância 
em relação a 2016, com dimi-
nuição da taxa de mortalidade 
neonatal de 15,03 para 12,09, 
e diminuição do percentual 
de crianças menores de 5 anos 
com peso elevado para a idade, 
passando de 9,05 para 7,19. 

Cultura, Marlon Botão.
A oficina foi gratuita e 

teve como objetivo promo-
ver a geração de renda na 
comunidade por meio do 
ensino de técnicas para con-

fecção de capas de caderno 
em tecido e EVA. A diretora 
da Biblioteca, Rita Oliveira, 
revela que a procura de pes-
soas interessadas pela oficina 
surpreendeu as expectativas.

PROPOSTA

Biblioteca incentiva geração de renda por meio de oficina de artesanato
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Os empresários do Mara-
nhão poderão contar, a partir 
de fevereiro, com um progra-
ma elaborado exclusivamente 
para atender suas necessida-
des e expectativas quanto à 
qualificação de seus funcioná-
rios. Trata-se do Programa Se-
nac Comércio, uma novidade 
para o segmento com ofertas 
de cursos de aperfeiçoamento 
voltados especialmente aos 
vendedores, além de atender 
gestores e colaboradores de 
uma forma geral, com cursos 
rápidos e de acordo com a 
demanda das empresas. O 
lançamento será no dia 18 
de fevereiro, às 19h, no Tea-
tro Sesc Napoleão Ewerton 
(Condomínio Fecomércio/
Sesc/Senac – Ed. Francisco 
Guimarães e Souza, localizado 
à Av. dos Holandeses, S/N, QD. 
24 – Jardim Renascença).

O programa está sendo 
implantado nacionalmente e 
oferece 110 títulos de cursos 
construídos com foco nas 
necessidades de empresários 
e colaboradores. “O programa 
usa a metodologia do Fórum 
Técnico Setorial da OIT, que 

visa conhecer a demanda 
por parte do empresário, e 
a partir dessa metodologia 
foram desenhados cursos 
para serem mais assertivos 
com a realidade do comércio. 
São cursos rápidos, flexíveis, 
com o objetivo de preparar o 
vendedor, principal agente do 
comércio, e ajudar a melhorar 
as vendas das empresas”, expli-
ca o Diretor Regional do Senac 
no Maranhão, José Ahirton 
Batista Lopes.

A proposta do programa 
se dá por meio de desenvol-
vimento de trilhas, em que 
a empresa, com foco na sua 
necessidade, forma trilhas 
de desenvolvimento desses 
cursos, com o objetivo de 
melhorar os resultados nas 
áreas de marketing e vendas, 
finanças, logística e comércio 
exterior. Foi criada uma trilha 
específica para o vendedor, o 
personagem mais importante 
do comércio, segundo as em-
presas, com 28 cursos focados 
no seu aperfeiçoamento e na 
melhora do desempenho em 
vendas, com flexibilidade na 
carga horária e conteúdo.

5Geral

Descontos de IPVA terminam 
no dia 28 de fevereiro

Proprietários de veículos auto-
motores podem aproveitar até 28 
de fevereiro os benefícios ofereci-
dos pelo Governo do Estado para 
pagamento do IPVA de 2020 e anos 
anteriores. Para o IPVA de 2020 o 
desconto é de 10% do valor, caso 
o pagamento seja a vista.

Conforme divulgado na 
Portaria 686/2019 da Secretaria 
de Fazenda, o prazo de até 28 de 
fevereiro é para o pagamento 
em cota única, antecipadamen-
te, com o desconto de 10% do 
valor do IPVA.

Os proprietários de veículos 
que optarem pelo pagamento 
nas 3 cotas, terão o vencimento 
da primeira cota somente em 
março, de acordo com o final 
da placa dos veículos, conforme 
tabela divulgada na Portaria.

O Governo do Maranhão 
determinou que o vencimento 
da cota única do IPVA 2020, sem 
desconto, seja com o vencimento 
da primeira cota do imposto, 
apenas no mês de março. Ou seja, 
o contribuinte que emitir o IPVA, 

em cota única, até 28 de fevereiro, 
terá desconto de 10%. Após essa 
data o contribuinte pode emitir o 
DARE em cota única, com venci-
mento para março, porém, sem o 
desconto de 10%.

Desconto para IPVA 
de 2019 e anteriores
O Governo do Maranhão, 

por meio da Medida Provisória 

n° 305/2020, também está ofe-
recendo desconto de multas e 
juros oriundos de IPVA’s de 2019 
e anos anteriores.

Os contribuintes podem 
aproveitar o benefício e ter 
redução das multas e juros 
provenientes do não pagamen-
to do imposto de 100%, para 
pagamento a vista, ou 50%, 

O Governo do Maranhão, por meio da Medida Provisória n° 305/2020, também está 
oferecendo desconto de multas e juros oriundos de IPVA’s de 2019 e anos anteriores.

para parcelamento, até 28 de 
fevereiro.

Para todos os benefícios 
oferecidos, o contribuinte po-
derá realizar a adesão online, 
na página do IPVA, no site da 
SEFAZ: portal.sefaz.ma.gov.br, 
onde consta um passo a passo 
para auxiliar o contribuinte a se 
regularizar seja para pagamen-
to a vista ou parcelado.

Protestos em Cartório
Os contribuintes que foram 

encaminhados para protesto e 
que não efetuaram o pagamen-
to no prazo estabelecido pelo 
Cartório, deverão aguardar o 
retorno do débito ao sistema 
da Sefaz para pagamento ou 
parcelamento.

Após o pagamento/parce-
lamento o contribuinte deverá 
comparecer ao Tabelionato 
de Protesto de Letras e outros 
títulos de Créditos (responsável 
pelo protesto do título do con-
tribuinte), para pagamento das 
custas cartoriais, caso contrário, 
o protesto será mantido.

Maranhão prepara-se para receber 
Programa Senac Comércio

BOA AÇÃO

SES antecipa campanha de doação de sangue 
por causa de baixos estoques do Hemomar

Com os baixos estoques de 
sangue no Centro de Hemato-
logia e Hemoterapia do Mara-
nhão (Hemomar), a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) an-
tecipa a campanha de doação 
de sangue para o período do 
carnaval 2020, cujo tema será 
“Doar é amar. Nesse carnaval, 
antes da diversão, vem a boa 
ação. Doe sangue!”. Todos os 
tipos sanguíneos estão em 
estado crítico, principalmente 
aqueles com fator RH negati-
vo. A campanha será realizada 
de 4 a 24 de fevereiro.  

Marcada inicialmente para 
acontecer na semana anterior 
ao carnaval, período em que 
a procura pelo centro cai con-
sideravelmente, a campanha 
começará no dia 4, motivada 
pelo número de doadores, que 
está aquém do ideal. Nem os 
tipos O+, o mais comum entre 
os doadores, está com estoque 
considerado adequado – o 
recomendado são 138 bolsas 

em estoque, e nesta sexta-feira 
(31), só tinham apenas 24. 

“Estamos atuando com es-
toque mínimo. O pré-carnaval 
já teve início, então temos um 
aumento de intercorrências 
nos hospitais e diminuição 
de doações. Temos, inclusive, 
tido dificuldade com nossa 
busca ativa com os doadores 
recorrentes, o retorno não está 
satisfatório, pois muitas pesso-

as estão de férias. Mas quem 
precisa tem urgência”, explica 
a coordenadora de captação 
do Hemomar, Frassinete dos 
Santos Araújo. 

O servidor público Mário 
Jorge, de 40 anos, é doador 
recorrente há 12 anos. Nesta 
sexta, ele buscou o centro 
para doar sangue. Segundo 
ele, o período para doar foi 
estratégico, pois ele sabe que 

aumenta a necessidade em 
datas festivas. 

“Existe um número muito 
grande de pessoas que preci-
sam, principalmente no Carna-
val. Quando decidi ser doador, 
pensei em ser recorrente, então 
doo a cada dois meses. A cada 
doação, só faço me encorajar. 
Sei que o sangue é bem apro-
veitado. Sempre que sento na 
cadeira, penso na possibilidade 
de ajudar alguém. Aconselho 
que outras pessoas possam 
fazer o bem”, disse. 

A bolsa de sangue cole-
tada em uma doação pode 
beneficiar até quatro pessoas, 
pois são extraídos os compo-
nentes: hemácias, plaquetas, 
plasma e crioprecipitado. Em-
presas ou pessoas que quise-
rem doar em grupos podem 
fazer o agendamento pelo 
telefone 3216-1134. O Hemo-
mar funciona de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 18, e aos 
sábados, das 7h às 12h.

Defensoria discute com cooperativas e 
SMTT a obrigatoriedade de táxis adaptados

O defensor público Be-
nito Pereira Filho, titular do 
Núcleo de Defesa da Pessoa 
com Deficiência, da Pessoa 
Idosa e da Saúde, deu início a 
tratativas com as Empresas de 
Transporte de Táxi de São Luís 
e a Secretaria Municipal de 
Trânsito e Transporte (SMTT) 
visando a observância da 
Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência, que 
obriga prestadores de serviços 
de táxi na capital a disponibi-
lizarem veículos adaptados 
para pessoas com deficiência.

 Durante o encontro, realiza-
do na sede da Defensoria Pública 
(DPE/MA), Benito Filho destacou 
que a Lei Brasileira de Inclusão, 
em seu capítulo X, estabelece 
que o direito à mobilidade e ao 
transporte da pessoa com defici-
ência é um direito fundamental e 
que as frotas de empresas de táxi 
devem reservar 10% de veículos 
acessíveis.

Participaram da reunião 
os representantes da empresa 
Ligue Táxi Confiança e da Rá-
dio Taxi União, que na ocasião 
informaram ser somente co-
operativas e intermediadoras 
do serviço de transporte, por-
tanto, não teriam a obriga-
toriedade de disponibilizar a 
referida porcentagem em seu 
quadro de colaboradores.

Mesmo assim, todos reco-
nheceram a importância de 
servir estes cidadãos, porém 
destacaram a necessidade 
da criação de mecanismos e 
incentivos governamentais 

para a adaptação ou a compra 
de carros adaptados, tendo 
em vista as dificuldades en-
frentadas por esta classe de 
trabalhadores, agravada ainda 
pela falta de veículos do tipo 
no Maranhão.

“Esta foi a primeira de uma 
série de tratativas no sentido 
de conseguir que o número 
mínimo de veículos, conforme 
a lei, seja adaptado.

Entretanto, reconhecemos 
as limitações destes profissio-
nais e, cientes desses obstá-
culos, buscaremos estratégias 
que garantam subsídios do 
Estado e demais órgãos com-
petentes visando aporte finan-
ceiro para este fim”, destacou 
Benito Filho.

O superintendente da 
SMTT, Marlos Mota, se com-
prometeu a verificar a possi-
bilidade de conceder permis-
sões exclusivas para motoris-
tas que exerçam a atividade 
com carros acessíveis para 
pessoas com deficiência, vi-
sando disponibilizar o serviço 
especializado ao cidadão.

 Aeroporto – Esta não é a 
primeira atuação do Núcleo 
em favor das pessoas com 
deficiência que precisam de 
transporte de táxi adaptado.

Em dezembro, a pedido 
da Defensoria, a Infraero se 
comprometeu a disponibilizar 
10% de carros adaptados para 
pessoas com deficiência, da 
frota de táxi que atenderá no 
Aeroporto Internacional Mare-
chal Cunha Machado.
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Trimestre encerrado em dezembro de 2019 mostrou queda de 0,8 ponto 
percentual em relação ao período de julho a setembro.

Desemprego recua no país, mas 
ainda atinge 11% da população

A taxa de desocupação 
da população economica-
mente ativa, apurada pela 
Pnad Contínua, caiu 0,8 ponto 
percentual no trimestre de 
outubro-dezembro de 2019 
em relação ao trimestre de 
julho-setembro (11,8%), di-
vulgou  no fim de semana o 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística.

Na comparação com o mes-
mo trimestre de 2018 (11,6%), 
houve queda de 0,6 p.p. Já a taxa 
média anual recuou de 12,3% em 
2018 para 11,9% em 2019.

A população desocupada 

Filas no INSS: governo decide 
convocar também peritos aposentados
O governo decidiu convocar mais uma categoria de 
aposentados para ajudar a diminuir as filas do INSS. Além de 
militares da reserva e aposentados civis, peritos aposentados 
do INSS foram incluídos na lista dos que serão chamados.
Segundo fontes do governo, a perícia tem o melhor 
desempenho em muitos anos. Hoje, a média de espera, que 
em 2015 passada de 60 dias, hoje está em 11 dias. Mas ainda 
há lugares onde espera ultrapassa 45 dias, como em Vilhena 
(RO) e em cidades do Oeste de Santa Catarina, como Chapecó.
Com essa nova medida, o governo mira resolver o atendimento 
de uma parcela frágil dos beneficiários: são aqueles que 
dependem de Benefício de Prestação Continuada (BPC), 
como deficientes e aposentados por invalidez. Os peritos 
estão vinculados à Secretaria de Previdência do Ministério 
da Economia e, portanto, não estão incluídos no grupo de 
aposentados civis, ligados ao INSS, que o governo já anunciou 
que pretende convocar. A medida provisória que vai trazer esse 
planejamento do governo sobre as convocações está sendo 
finalizada e deve ser publicada na semana que vem.
Atrasos nas concessões. Dos cerca de 2 milhões de pedidos de 
aposentadorias e outros benefícios previdenciários, 1,5 milhão 
estão parados por falha no sistema e 500 mil estão à espera 
de documentos que dependem dos segurados.
A reforma da Previdência está valendo desde novembro, o que 
levou a uma corrida por pedidos do benefício, que ajudou no 
descompasso entre os requerimentos e as análises. Contribui 
ainda para o represamento de pedidos o sistema ainda não 
ter sido adaptado para as novas regras.

Sisu: envio de documentos 
para matrícula vai até terça-feira
Os estudantes classificados no Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu) 2020 têm até o dia 4 de fevereiro para enviar às 
instituições de ensino a documentação necessária para se 
matricular no curso para o qual foram aprovados. O período 
de matrículas começou na quarta-feira (29), um dia após o 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) ter liberado a divulgação do 
resultado do Sisu, que chegou a ser temporariamente suspensa 
devido às queixas de estudantes que alegavam ter sido 
prejudicados por problemas na atribuição de notas.Na semana 
passada, o Ministério da Educação reconheceu que houve 
erros na atribuição de notas para cerca de 6 mil estudantes 
que participaram do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). 
Foram classificados os estudantes mais bem posicionados, de 
acordo com as notas no Enem e eventuais ponderações, como 
pesos atribuídos às notas ou bônus. As vagas são distribuídas 
de acordo com a Lei de Cotas (Lei 12.711/2012) e de políticas 
de ações afirmativas, que podem variar de instituição de ensino 
para instituição. Lista de Espera- Na próxima terça-feira (4) 
também termina o prazo para participar da lista de espera. Só 
pode participar da lista de espera quem não foi selecionado 
em nenhuma das duas opções escolhidas no momento da 
inscrição. Para participar dessa segunda chance, o candidato 
deve acessar o seu boletim Sisu e manifestar o interesse 
no prazo especificado no cronograma. É importante que o 
candidato acompanhe junto à instituição da vaga escolhida 
a lista de espera e as convocações para matrícula.

Os casos de infecção por 
coronavírus, conhecido por 
2019-nCoV, estão se espalhan-
do mais rápido, mas matam 
menos do que a Síndrome 
Respiratória Aguda Grave, 
SARs-CoV, que causou um 
surto na China entre 2002 e 
2003, e do que o H1N1, vírus 
que levou a uma pandemia em 
2009 e que continua fazendo 
vítimas.

Desde o primeiro alerta 
de coronavírus, em 31 de 
dezembro, até esta sexta-
-feira (31), o coronavírus já 
havia matado 213 pessoas 
na China e infectado 9.720 
– taxa estimada de letali-
dade de 2,19%, segundo 
autoridades chinesas. Isso 
significa que, a cada 100 

pessoas doentes, 2 morrem. 
Os dados são est imados 
porque o número total de 
infecções ainda é desco-
nhecido.

Já a Sars levou à morte 916 
pessoas e contaminou 8.422 
durante toda a epidemia (2002 
a 2003). A taxa de letalidade 
é de 10,87%. Isso representa 
quase 11 mortes a cada 100 
doentes. Os dados são da Or-
ganização Mundial de Saúde 
(OMS).

As duas infecções são cau-
sadas por vírus da família 
“coronavírus”, e recebem este 
nome porque têm formato de 
coroa.

Se comparados a outro 
vírus que causa doença res-
piratória, como o H1N1, o nú-

mero de pessoas que morrem 
é maior do que o registrado 
pelo coronavírus. Em 2019, 
somente no Brasil, 796 pes-
soas morreram com H1N1 e 
3.430 foram infectados. Ou 
seja, a gripe matou 23,2% dos 
pacientes internados no Brasil 
com sintomas, ou 23 a cada 
100 doentes.

No Brasil, os riscos de infec-
ção e morte por coronavírus 
são ainda menores – são 9 
casos suspeitos, todos com 
sintomas leves, que estão sen-
do investigados por precau-
ção. Não há nenhuma morte 
registrada no país.

Situação do coronavírus 
até a manhã desta sexta-feira 
(31)

• 213 mortes na China

• 9.720 casos suspeitos na 
China

• Outros 20 países têm mais 
de 100 pacientes infectados

• Reino Unido confirmou o 
primeiro caso de coronavírus

• 9 casos suspeitos no Brasil 
até 7h de sexta (31)

• Testes da vacina devem 
começar em junho

Nesta quinta-feira (30), a 
OMS declarou emergência de 
saúde pública internacional 
para o coronavírus – não pelo 
que ocorre na China, mas pelo 
avanço da doença em outros 
países. Até a manhã desta sex-
ta, há registros de coronavírus 
em 20 países, além da China. 
Todas as mortes, no entan-
to, ocorreram em território 
chinês.

representa atualmente 11,6 
milhões de pessoas, caiu 7,1% 
(menos 883 mil pessoas) em 
relação ao trimestre anterior 

e recuou 4,3% (menos 520 mil 
pessoas) em relação a igual 
trimestre de 2018. A média 
anual de desocupados ficou 

em 12,6 milhões e recuou 1,7% 
(menos 215 mil pessoas) em 
relação a 2018.

O número de empregados 
com carteira de trabalho assina-
da (33,7 milhões) cresceu 1,8% 
(mais 593 mil pessoas) frente 
ao trimestre anterior e subiu 
2,2% (mais 726 mil pessoas) em 
relação ao fim de 2018.

O rendimento médio real 
(R$ 2.340) nos últimos três 
meses do ano passado ficou 
estável em ambas as compa-
rações. A média anual de 2018 
foi de R$ 2.330, com  variação 
de mais 0,4% em 2019.

ALTA

Infecções por novo coronavírus se espalham mais 
rápido, mas matam menos que Sars e H1N1


