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Descontos do IPVA terminam 
nesta sexta-feira (28)

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.
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A Marinha do Brasil montou 
um Gabinete de Crise na Capita-
nia dos Portos do Maranhão; no 
comando do 4º Distrito Naval, 
em Belém; e no Comando de 
Operações Navais, no Rio de 
Janeiro, para tratar dos possíveis 
danos ambientais oriundos do 
encalhe do navio Stellar Banner 
e dos planos de desencalhe e 
retirada da embarcação.

Nesta quinta-feira (27), re-
presentantes das empresas en-
volvidas, membros do Gabinete 
de Crise e demais órgãos de fis-
calização se reuniram para dis-
cutir as ações para desencalhar 
a embarcação, de propriedade 
da empresa sul-coreana Polaris. 
O navio está carregado com 
minério de ferro e tinha como 
destino o Porto de Qingdao, 
na China.

O navio mercante transporta minério de ferro da Vale.

Marinha instala gabinete de crise para 
monitorar navio encalhado no MA
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O Projeto de Lei 6239/19 
altera o procedimento para 
recurso contra decisão sobre 
prestação de contas de candi-
datos a governador, deputado 
estadual, deputado federal e 
senador. O objetivo é garantir 
mais uma instância para ques-
tionamentos pelos candidatos. 
Atualmente, as decisões dos 
tribunais regionais eleitorais 
nesses casos podem ser ques-
tionadas por meio de recursos 
especiais, como determina o 
Código Eleitoral. Conforme a 
proposta, essas decisões passa-
rão a ser questionadas por meio 
de recursos ordinários.

O autor, deputado Rodrigo 
Agostinho (PSB-SP), explica 
que os recursos especiais 
eleitorais não admitidos pelo 
Tribunal Superior Eleitoral 
não podem ser reavaliados. A 
regra é diferente para recursos 
ordinários.

Projeto altera recursos contra 
prestação de contas de candidatos

POLÍTICA

“Ao dispor que o recurso é 
o ordinário, permite-se que as 
provas produzidas e discutidas 
originariamente nos tribu-
nais regionais eleitorais sejam 

submetidas ao crivo de outro 
órgão colegiado, garantindo-
-se o contraditório e a ampla 
defesa também nestes casos”, 
afirmou.

Tramitação
A proposta será analisada 

pela Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania antes 
de ir a voto no Plenário.

O navio mercante apresen-
tou um problema nas proximi-
dades da boia nº 1, no canal da 
Baía de São Marcos, no Mara-

nhão, a cerca de 32 milhas do 
Farol de Santana. “O incidente 
ocorreu no dia 24, por volta 
das 21h30. Foram identificados 

dois vazamentos avante da 
embarcação. No momento, o 
navio encontra-se encalhado”, 
informou a Marinha, em nota.

Projeto equipara estágio a período 
de experiência profissional

O Projeto de Lei 152/20 
passa a considerar o está-
gio curricular dos estudantes 
como período de experiência 
profissional a fim de facilitar 
a entrada do jovem no mer-
cado de trabalho. A proposta, 
do deputado David Soares 
(DEM-SP), tramita na Câmara 
dos Deputados.

Segundo o parlamentar, 
a proposta permitirá que o 
futuro empregador leve em 
conta as habilidades adqui-
ridas pelo trabalhador du-
rante seu estágio. “Medidas 
como esta são necessárias, 
tendo em vista a situação 

atual do País, onde a taxa 
de desemprego jovem está 
bem acima da taxa geral de 
desemprego, com conse-
quências prejudiciais, por 
exemplo,  na previdência 
social”, afirma Soares.

O texto acrescenta a me-
dida à Lei do Estágio (Lei 
11.788/08).

Tramitação
O projeto tramita em cará-

ter conclusivo e será analisado 
pelas comissões de Educação; 
de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público; e de 
Constituição e Justiça e de 
Cidadania.

Projeto destina parte da arrecadação de 
loterias para fundo da criança e do adolescente

O Projeto de Lei 46/20 
destina 1,5% do montante 
da arrecadação de todos os 
concursos de prognósticos, 
sorteios e loterias realizados 
pela Caixa Econômica Fede-
ral para o Fundo Nacional da 
Criança e do Adolescente. 
O valor será calculado des-
contados prêmios líquidos, 
despesas administrativas e 
demais repasses já previstos 
em lei.

Além disso, a proposta des-
tina ao fundo 12% da totalida-
de dos recursos de premiação 

das loterias realizadas pela 
Caixa não procurados pelos 
premiados.

Autor da proposta, o de-
putado Alexandre Frota (PS-
DB-SP) diz que a aprovação 
do projeto implicaria num 
acréscimo significativo das 
receitas destinadas ao fundo, 
que tem por finalidade precí-
pua a promoção, proteção e 
defesa dos direitos da criança 
e do adolescente.

Em análise na Câmara dos 
Deputados, o texto altera a Lei 
8242/91, que instituiu o fundo.
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Empresário industrial mantém 
confiança em alta no Maranhão
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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

Um estudo realizado pela 
Federação das Indústrias do 
Estado do Maranhão (FIEMA), 
de 3 a 15 de janeiro de 2020, 
revelou que o Índice de Con-
fiança do Empresário Indus-
trial (ICEI-MA) começou o ano 
com uma pequena variação 
positiva e pontuou 63,9 (+0,3), 
o que indica a continuidade no 
quadro de otimismo verificado 
em 2019. O índice é obtido 
a partir da ponderação dos 
resultados referentes às Con-
dições Atuais e Expectativas 
dos empresários em relação à 
economia brasileira, o Estado 
e a empresa.

No que tange às condi-
ções atuais da economia bra-
sileira, segundo a pesquisa, 
ainda são positivas, visto que 
o índice se manteve acima da 
marca dos 50 pontos, mesmo 
com a pequena variação 
negativa de -0,3 pontos. Do 
mesmo modo ocorre com 
relação às condições atuais 
da empresa (-2,4) registrando 
51,5 pontos. A confiança nas 
condições atuais do Estado 
aumentou 3,5 pontos e mar-

cou 52,8 pontos.
O ICEI-MA positivo tam-

bém é retratado para os seto-
res da Construção Civil (62,8) 
e as indústrias de Extração e 
de Transformação (65,1). As 
condições atuais da economia 
brasileira pelo setor da Cons-
trução Civil estão melhores, 
com uma variação de +4,1 
pontos, fechando o mês com 
60,4 pontos. Vale ressaltar 
que, quanto às condições 

atuais do Estado, houve uma 
evolução significativa de 9,9 
pontos marcando 53,7 pontos. 
Por outro lado, as condições 
atuais da economia brasileira 
e do Estado, para a indústria 
de Transformação, tiveram 
leve diminuição de -3,4 e -2,1 
pontos respectivamente, mas 
ainda assim as expectativas 
para o setor neste ano man-
têm-se em alta. Dessa forma, 
o ano inicia com expectativas 

positivas para a economia 
brasileira em 2020, registrando 
69,4 pontos (+7,3) e 63,7 para 
as perspectivas no Estado (+8).

O ICEI-MA é elaborado 
mensalmente em parceria 
com a Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI) com a 
participação de empresas da 
Construção Civil e indústrias 
Extrativas e de Transformação 
da capital e do interior do 
Maranhão.

2022!
Prestes a deixar o mandado 

de prefeito de São Luís, Edivaldo 
Holanda Júnior  (PDT )  vai 
traçando planos para o seu 
futuro político. Aliados mais 
próximos não escondem a 
empolgação com a aprovação 
com que o pedetista pode 
terminar o mandato – sobretudo 
após o início do programa “São 

Luís em Obras” – e falam abertamente numa candidatura a 
governador em 2022. Uma outra corrente, no entanto, trabalha 
com afinco por outro plano: fazer de Edivaldo candidato a vice-
governador numa chapa com Carlos Brandão (Republicanos), 
que vive a expectativa de assumir o governo definitivamente no 
ano da eleição para tentar se reeleger.(Gilberto Leda)

ELEITO
O  d e p u t a d o  f e d e r a l 

Hildo Rocha tem agora mais 
uma desafiadora missão: o 
parlamentar maranhense foi 
eleito secretário-geral da Frente 
Parlamentar que foi criada 
com o objetivo de fortalecer, 
desenvolver e defender os 
interesses do setor espacial no 
âmbito do território nacional. 

A Frente também funcionará como um canal de diálogo 
entre Congresso Nacional, diversos atores da área espacial 
e a sociedade. Nós temos que trabalhar com afinco a fim de 
recuperarmos o tempo perdido. É inadmissível que tantos 
anos tenham se passado sem que o Brasil avançasse nessa 
área mesmo dispondo de excelente infraestrutura que é o 
Centro de Lançamento de Alcântara (CLA). No ano passado nós 
conseguimos consolidar o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas 
(AST), com os EUA. 

MOVIMENTO
O governador Flávio Dino 

re ce b e u  o s  i d e a l i z a d o re s 
do Movimento I mperatr iz 
Pode M ais ,  os  deputados 
estaduais Professor Marco 
Aurélio (PCdoB), Rildo Amaral 
(Solidariedade) e o secretário 

estadual de Infraestrutura Clayton Noleto (PCdoB). Durante 
a conversa, o governador ressaltou a importância da pré-
candidatura de Marco Aurélio para a cidade .”Considero de 
suma importância a pré-candidatura do deputado Marco 
Aurélio. Ele tem se consolidado como uma das grandes figuras 
do cenário político em todo o estado, além de ser uma pessoa 
muito presente e conhece as necessidades de Imperatriz e sua 
população”, disse o governador.

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

Adriano Sarney (PV ) apoiou 
os blocos tradicionais que se 
apresentaram no bairro Monte 
Castelo e os blocos de rua que 
desfilaram no Anil e no Bairro de 
Fátima. O parlamentar mostrou 
ser um amante da cultura 
popular maranhense. Adriano 

participou da abertura oficial do Circuito Alternativo no Monte 
Castelo: um desfile de blocos tradicionais que, segundo ele, não 
contou com o apoio da Prefeitura de São Luís. As agremiações são 
reconhecidas pela resistência e por não renunciarem à tradição.

Pesquisa elaborada pela FIEMA e CNI ouviu empresas da Construção Civil e 
indústrias Extrativas e de Transformação, na capital e no interior do estado.

PEC

Weverton apresenta emenda para garantir que Fundo de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico não seja extinto

O senador Weverton (PDT-
-MA) apresentou uma emenda 
à PEC dos Fundos Públicos 
(187/2019). A proposta prevê 
a extinção de todos os fundos 
infraconstitucionais existen-
tes no âmbito da União, dos 
Estados, do Distrito Federal 
e dos municípios. O texto 
apresentado por Weverton ga-
rante a manutenção do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico.

“O FNDCT tem uma fun-
ção importante. O objetivo 
é financiar a inovação e o 
avanço científico, buscando 
promover o desenvolvimen-
to tecnológico e social do 
país. Como vamos extinguir 
um Fundo responsável pela 
institucionalização da ciên-
cia nas universidades pú-
blicas brasileiras? O FNDCT 
montou a infraestrutura de 
pesquisa, ciência e tecno-

logia no Brasil”, afirmou o 
parlamentar.

Atualmente, no âmbito 
da União, existem 248 fundos 
que foram criados por lei 
ordinária. Eles concentram o 
montante de R$ 220 bilhões. 
A PEC 187/2019 permite ao 
governo usar para outras fina-
lidades o dinheiro hoje retido 

em fundos.
“A educação e tecnologia 

precisam de recursos. Não 
podemos tirar nenhum valor 
de áreas tão importantes para 
o desenvolvimento do país. 
O FNDCT financia ações de 
inovação e desenvolvimento 
científico e tecnológico, como 
a infraestrutura dos laborató-

rios das universidades públi-
cas, por exemplo. Ele deveria 
ser ampliado e nunca extinto”, 
argumentou Weverton.

O senador enfatizou tam-
bém que a extinção do FNDCT 
terá como desdobramento a 
migração dos pesquisadores 
brasileiros para outros países, 
comprometendo toda a estru-
tura de pesquisa estabelecida 
no país.

“Os estudantes brasileiros 
têm um grande potencial em 
pesquisa, mas sem infraestru-
tura adequada, eles sairão do 
país. Irão fazer pesquisa na 
China, na Europa e nos Estados 
Unidos. As áreas de inovação e 
tecnologia serão extremamen-
te prejudicadas”, disse.

A PEC dos Fundos está na 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ). A 
previsão é que o texto seja 
votado dia 4 de março.
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Nove grafiteiros brasileiros, um lançamento simultâneo, 16 obras espalhadas pelo Brasil - este é o cenário que marca a chegada de Quasar Graffiti. A nova fragrância 
do Boticário traz o contraste e a energia pulsante das manifestações urbanas em um exclusivo Acorde Stencil, que combina notas amadeiradas, especiarias e a explosão 

do frescor da menta. A fragrância é fresca e versátil, ideal para ser usada no dia-a-dia, em qualquer ocasião. “Com esse lançamento reforçamos o DNA Fougere de Quasar, 
umas das grandes marcas de perfumaria do Brasil”, explica Diego Costa, gerente da Categoria de Perfumaria da marca.

Gabriela Maldonado, perfumista da Casa de Fragrâncias IFF, responsável por Quasar Graffiti, comenta que a inspiração para o desenvolvimento da fragrância foi a 
energia, luzes, cores e outros elementos únicos de uma grande cidade. “Quasar Graffiti traz uma alquimia para o homem jovem e moderno, que vive neste ritmo vibrante e 
intenso. A combinação de Sândalo e Patchouli complementam a expressão dessa masculinidade contemporânea, uma assinatura inovadora e atemporal, com notas olfati-

vas vibrantes e um toque inesperado de menta”.     

BOTICÁRIO CONVOCA GRAFITEIROS DE DIVERSAS REGIÕES 
DO PAÍS PARA O LANÇAMENTO DE QUASAR GRAFFITI



Com o caneco levantado no Maracanã, conquista obtida com a vitória por 3 a 0 sobre o 
Independiente del Valle (EQU), o português atingiu sua quarta taça com o Rubro-negro.

Jesus iguala marca de lendas e mira topo
em lista de campeões pelo Flamengo

Campeão da Recopa Sul-
-Americana com o Flamengo, 
Jorge Jesus precisou de cerca 
de sete meses para se con-
solidar na "calçada da fama" 
dos técnicos rubro-negros de 
todos os tempos. 

Com o caneco levantado 
no Maracanã, conquista obtida 
com a vitória por 3 a 0 sobre o 
Independiente del Valle (EQU), 
o português atingiu sua quar-
ta taça com o Rubro-negro, 
marca que o iguala a lendas 
que dirigiram o Rubro-negro, 
casos de Cláudio Coutinho, de 
Paulo César Carpegiani e do 
paraguaio Fleitas Solich, todos 
nomes consagrados na história 
centenária do clube.

Considerando apenas tí-
tulos oficiais (troféus de turno 
do Carioca estão fora desta 
conta), o Mister ainda busca os 
recordes de Carlinhos, seis ve-
zes vitorioso, e de Flávio Costa, 
pentacampeão estadual pelo 
clube. Com o calendário ainda 
repleto de taças em disputa, a 
tendência é que ele chegue lá.

"Todas as conquistas são 
emocionantes e têm um sig-
nificado especial. Esta da Re-
copa por ser um título que o 
Flamengo nunca tinha ven-
cido e por nunca ter vencido 
(uma decisão internacional) 
no Maracanã. Então, é uma 

competição muito interessan-
te", disse ele.

Ao bater o Athletico, rival 
na decisão da Supercopa do 
Brasil, Jesus já havia se igua-
lado a Zagallo, supercam-
peão pela seleção brasileira 
e com passagem marcante 
pela Gávea. Como técnico, o 
Velho Lobo dirigiu a equipe 
campeã do Carioca duas vezes 
e também da Copa dos Cam-
peões. A conquista em Brasília 
também já havia colocado o 
comandante no mesmo pata-

mar de Joel Santana, três vezes 
campeão no Rubro-negro.

Com a vaga na decisão es-
tadual já garantida, o coman-
dante pode abocanhar mais um 
troféu no primeiro semestre. Se 
conduzir o Fla ao seu 36º troféu, 
ele se igualará a Flávio Costa 
e irá ficar a apenas uma volta 
olímpica de Carlinhos.

Com ao menos mais qua-
tro taças em jogo, Jesus ca-
minha a passos largos para 
liderar o ranking da história 
de 124 anos do Rubro-negro. 

Seu contrato vai até maio 
deste ano, mas a tendência 
é que as partes acertem uma 
prorrogação do vínculo. Ele já 
acenou que o casamento deve 
durar mais tempo.

"Esse carinho que sinto é 
uma das minhas responsabili-
dades. Vai estar sempre à fren-
te a forma como os torcedores 
me tratam e os jogadores. Isso 
vai ter uma importância mui-
to grande na minha decisão 
de continuar no Flamengo", 
indicou ele.

Gabriel comemora com o torcedor do Flamengo e é imitado por Jorge Jesus 

O Real Madrid fará todo 
o esforço possível para ter 
Sergio Ramos na volta das 
oitavas da Liga dos Campe-
ões, no dia 17 de março, no 
Etihad Stadium, na Ingla-
terra. A equipe espanhola 
recorrerá contra o cartão 
vermelho que o zagueiro 
tomou após falta em Gabriel 
Jesus, segundo o 'AS'. O VAR 
não interveio no lance, pois 
é uma ação interpretativa.

O Real  Madrid espera 
que a UEFA remova o cartão 
vermelho de Sergio Ramos 
e, finalmente, Zidane possa 
contar com o zagueiro no 
impor tante jogo de vol-
ta. Para Eduardo Iturralde 
González, árbitro do AS e 
Cadena SER, o zagueiro do 
Real Madrid não deveria ter 
sido expulso.

"Para mim não é uma 
falta, Gabriel Jesus procu-

LIGA DOS CAMPEÕES

Real Madrid recorrerá contra expulsão de Sergio Ramos

ra (o contato) e cai. Se no 
primeiro gol do City não 
foi falta, neste também não 
foi", disse.

O capitão do Real se tor-
nou o jogador mais expulso 

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

7

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.

7

Sergio Ramos durante Real Madrid x Celta de Vigo 

da Liga dos Campeões (junto 
com Ibrahimovic e Davids), 
com quatro expulsões. Será a 
segunda volta de oitavas de 
final seguida que ele ficará 
de fora, caso o time espa-

nhol não consiga recorrer à 
expulsão.

Sergio Ramos também é 
o jogador com mais cartões 
vermelhos na Liga Espanhola 
e na história do Real Madrid.
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FÓRMULA 1

Vettel coloca Ferrari no topo da tabela de
tempos pela primeira vez na pré-temporada

É verdade que os testes 
de pré-temporada não se 
resumem a uma disputa para 
ver quem faz volta mais rá-
pida. De qualquer forma, os 
fãs gostam de ver seu piloto/
equipe no topo da tabela. E 
nessa quinta-feira (27) Se-
bastian Vettel fez a alegria 
dos torcedores da Ferrari ao 
liderar pela primeira vez um 
dia de testes.

O  t e m p o  d o  a l e m ã o 
(1m16s841) com os pneus 
mais macios disponibilizados 
pela Pirelli - os C5 - ainda é 
cerca de 1s mais alto que a me-
lhor marca dos testes, anotado 

por Valtteri Bottas (1m15s732) 
na primeira semana de treinos, 
mas já serve para apimentar 
uma das principais disputas 
da temporada 2020.

Vettel também foi um dos 
que mais completou voltas 
nesta quinta-feira. Sem revezar 
com o companheiro Charles 
Leclerc, o tetracampeão com-
pletou nada menos que 144 
giros pelo circuito catalão, ou 
a distância de pouco mais de 
dois GP's da Espanha. Quem 
mais acumulou quilometra-
gem foi novato da Williams, 
o canadense Nicholas Latifi, 
com 158.

CNPJ: 10.207.541/0001- 49 
EDITAL

A Diretora-presidente do Sindicato dos Servidores do Ministério 
Público do Estado do Maranhão - SINDSEMP/MA convoca todos os 
servidores do quadro de pessoal, ativo e inativo, do Ministério Público 
do Estado do Maranhão, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada às 11:30h do dia 07 de março de 
2020, na Avenida Litorânea, quadra 04, casa 05, Calhau, São Luís/MA, 
que irá tratar da seguinte ordem do dia:

Pauta da assembleia:
1. Eleição suplementar para o Conselho Fiscal, mandato 2020/2021;
2. Posse da nova Diretoria do SINDSEMP-MA, mandato 2020/2021.

São Luís-MA, 21 de fevereiro de 2020
Vânia Márcia de Sousa Leal Nunes

Diretora-presidente do SINDSEMP/MA

CNPJ: 10.207.541/0001- 49 
EDITAL

A Diretora-presidente do Sindicato dos Servidores do Ministério 
Público do Estado do Maranhão - SINDSEMP/MA convoca todos os 
servidores do quadro de pessoal, ativo e inativo, do Ministério Público 
do Estado do Maranhão, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA, a ser realizada às 08:30h do dia 07 de março de 2020, na 
Avenida Litorânea, quadra 04, casa 05, Calhau, São Luís/MA, que irá 
tratar da seguinte ordem do dia:

Pauta da assembleia:
1. Informes gerais e das ações judiciais coletivas;
2. Discussão e aprovação da prestação de contas do Sindicato de 2019;
a. Anistia de mensalidade da ASFUPEMA.
3. Discussão e aprovação do Plano de Lutas para 2020:
a. Adesão à greve geral;
b. Nomenclatura do cargo de execução;
c. Campanha de filiação, e
d. Outras.
4. Discussão e aprovação da previsão orçamentária para 2020;
5. Outros Assuntos.

São Luís-MA, 21 de fevereiro de 2020
Vânia Márcia de Sousa Leal Nunes

Diretora-presidente do SINDSEMP/MA



Construção de ponte e asfaltamento

O prefeito Edivaldo Holanda Junior iniciou, na manhã desta 
quinta-feira (27), a construção de uma ponte no Fumacê, bairro 
da área Itaqui-Bacanga. A ponte é uma importante obra de 
infraestrutura e vai ligar o bairro ao Anjo da Guarda, facilitando 
o tráfego de pessoas e veículos, e o acesso aos diversos serviços 
públicos essenciais. Também foram iniciadas a pavimentação de 
4 km de vias no bairro. As obras são mais uma frente de trabalho 
executada por meio do programa São Luís em Obras e soma-se a 
um grande pacote de ações para ampliar a infraestrutura urbana da 
cidade e garantir o desenvolvimento dos bairros da capital.

Durante o início da obra, o prefeito Edivaldo destacou os 
investimentos em infraestrutura que sua gestão tem feito em toda 
a cidade. “Nas últimas semanas, iniciamos a construção de pontes 
no Baixão, região do Jardim São Cristóvão; e no Recanto Verde, 
que interligará o bairro à Vila Itamar. Agora chegamos ao Fumacê 
onde será construída uma ponte que interligará o bairro ao Anjo da 
Guarda, facilitando a mobilidade na região, e serão asfaltados ainda 
4 km de ruas. Estas são duas demandas aguardadas há décadas pela 
comunidade que eu estou tendo a oportunidade de executar por 
meio do programa São Luís em Obras, ampliando o investimentos 
em infraestrutura em toda a cidade”, disse.

O prefeito Edivaldo vistoriou o início das obras acompanhado 
da primeira-dama, Camila Holanda; do vice-prefeito, Julio Pinheiro; 
dos secretários municipais de Obras e Serviços Públicos, Antonio 
Araujo; de Agricultura, Pesca e Abastecimento, Ivaldo Rodrigues; 
Representação Parlamentar, Nonato Chocolate; do presidente da 
Câmara de Vereadores de São Luís, Osmar Filho, e dos vereadores 
Genival Alves, Edson Gaguinho, Paulo Victor, Afonso Manoel, Josué 
Pinheiro, além de moradores e lideranças da comunidade.

Festa maranhense

Em 2017, o cantor Zeca Baleiro liderou o primeiro trio de carnaval 
a se apresentar no até então inédito Circuito Beira-Mar. Naquele 
ano, o músico maranhense fez história ao dar o ponta pé inicial ao 
novo corredor da folia de São Luís. Na última terça-feira (25), Baleiro 
voltou a se apresentar no circuito, dessa vez para encerrar aquele 
que foi o “maior carnaval da história”, como disse o governador 
Flávio Dino nas redes sociais. “O maior carnaval da nossa história 
gerou movimentação econômica de R$ 35 milhões de capital. 
Ocupação hoteleira de 82%. Tivemos cerca de 700 mil participantes 
nos 4 circuitos. E mais de 2.500 pessoas trabalhando diretamente. 
Sobre segurança, nenhum crime violento no circuito”, disse Flávio 
Dino ao comemorar os números positivos da festa. No show de 
Baleiro, uma multidão à frente do palco dançou e cantou clássicos 
do compositor maranhense, como “Salão de Beleza”, “Samba do 
Aprouch” e “Babylon”. Um dos maiores nomes da cena musical 
maranhense encerrou o carnaval no mesmo circuito por onde 
passaram nomes como Margareth Menezes, Maria Rita, Cidade 
Negra, Duda Beat, Otto, Criolina e Mariana Aydar. 

A Empresa Maranhense 
de Administração Portuária 
(EMAP), gestora do Porto do 
Itaqui, e o Ministério Públi-
co do Estado do Maranhão 
(MPMA) celebraram, na última 
sexta-feira (21), um Termo 
de Cooperação Técnica com 
o objetivo de realizar ações 
conjuntas de disseminação 
da cultura e a implantação 
e/ou aperfeiçoamento de 
programas de integridade 
(compliance) no Maranhão. 
Assinaram o documento o pre-
sidente da EMAP, Ted Lago, e o 
procurador geral de Justiça do 
Estado, Luiz Gonzaga Martins 
Coelho.

Acompanharam a formali-
zação da parceria: o gerente de 
Compliance da EMAP, Rodrigo 
Desterro; e os promotores de 
justiça Justino da Silva Gui-
marães (chefe da Assessoria 
Especial da PGJ), Marco An-
tônio Santos Amorim (diretor 
da Secretaria para Assuntos 
Institucionais da PGJ), Cláudio 
Rebêlo Alencar (coordenador 
do Centro de Apoio Operacio-
nal de Defesa da Probidade 
Administrativa) e Marco Au-
rélio Batista Barros (titular da 
7ª Promotoria de Justiça de 
Defesa do Patrimônio Público 
e da Probidade Administrativa 
de São Luís).

A parceria fortalece o 

Termo de Cooperação prevê ações de disseminação da cultura e a implantação 
e/ou aperfeiçoamento de programas de integridade no Mar.

Emap e MPMA firmam parceria 
na área de Compliance
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compromisso das duas insti-
tuições com a prevenção da 
corrupção e a valorização de 
condutas éticas nas relações 
das empresas com o poder 
público e setor privado. “Va-
mos participar de programas 
institucionais do MPMA que 
visem o fomento à cultura de 
compliance e sua dissemi-
nação no meio empresarial 
e prestar auxílio técnico e 
orientação às empresas que 
tenham relações com a EMAP, 
a fim de que construam seus 
programas de integridade”, 
afirmou Ted Lago.

Em sua fala, o procurador-
-geral destacou a importância 
do papel da política numa 
democracia e afirmou que 

Cidade

Encerra nesta sexta-feira 
(28) o prazo para adesão aos 
benefícios para pagamento 
do Imposto sobre a Proprie-
dade de Veículos Automotores 
(IPVA), concedidos pelo Gover-
no do Estado.

Para o IPVA de 2020 o be-
nefício é o desconto de 10% 
do valor do imposto para 
pagamento em cota única, 
conforme divulgado na Por-
taria 686/2019.

Os proprietários de veí-
culos que optarem pelo pa-
gamento nas 3 cotas, terão o 
vencimento da primeira cota 
somente em março, de acordo 
com o final da placa dos veícu-
los, conforme tabela divulgada 
na Portaria.

O Governo do Maranhão 
determinou que o vencimento 
da cota única do IPVA 2020, 

sem o desconto de 10%, seja 
junto 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 po-
derá emitir o Documento de 
Arrecadação (DARE) em cota 
única, com vencimento para 
março, porém, sem o desconto 
de 10%.

IPVA 2019 e anos anterio-
res também possuem desconto

Contribuintes que pos-
suem débitos de IPVA de 
2019 e anos anteriores po-
dem aproveitar, também, 
até o dia 28 de fevereiro os 
benefícios estabelecidos 
por meio da Medida Pro-
visória n° 305/2020, para 
regularização de débitos 

esse convênio com a EMAP é 
“um projeto de prevenção à 
corrupção que se encaixa com 
a política que o MPMA vem de-
senvolvendo por meio de par-
cerias com a classe política e o 
empresariado maranhense”.

A iniciativa do MPMA, se-
gundo o promotor Marco 
Aurélio Barros, tem a missão 
de conscientizar e incentivar 
os empresários maranhenses 
para a criação de uma cultura 
de não-corrupção no Mara-
nhão. “Temos a EMAP como 
parceira porque já instalou 
o seu programa e pode nos 
ajudar na composição desse 
projeto. Vamos realizar ofici-
nas nos municípios, com apoio 
também do Sebrae-MA, para 

que possamos caminhar jun-
tos na construção dessa nova 
consciência”, disse.

As demandas previstas no 
Termo de Cooperação com 
o MPMA vêm sendo desen-
volvidas na EMAP por meio 
do Programa de Compliance, 
que cabe a uma área especí-
fica criada em 2018. Além dos 
monitoramentos e gestão de 
terceiros (participação em 
reuniões de kickoff, análise de 
risco de fornecedores, etc), a 
empresa presta auxílio técnico 
e orientação às contratadas, 
a partir da realização do Café 
com Compliance. A primeira 
edição do evento reuniu, em 
2019, representantes de em-
presas contratadas pela EMAP 
para apresentação das atuali-
zações do Guia de Clientes e 
Fornecedores.

“A participação da área 
de Compliance nas reuniões 
de kickoff (que marca o início 
de um projeto e/ou contrato) 
proporciona a abertura de um 
canal de conversa que permite 
acompanhar mais de perto 
a atuação dos fornecedores, 
avaliar riscos e propor medi-
das de controle à fiscalização”, 
destaca Rodrigo Desterro. 
Além disso, permite incenti-
var as empresas a construir 
seus próprios programas de 
integridade.

com descontos para multas 
e juros de 100%, para paga-
mento a vista, e de 50% para 
parcelamento.

A adesão ao benefício 
pode ser feito online, na 
página do IPVA, no site da 
SEFAZ: portal.sefaz.ma.gov.
br, onde consta um passo a 
passo para auxiliar o contri-
buinte a se regularizar seja 
para pagamento a vista ou 
parcelado.

Os contribuintes que estão 
com protestos em cartório e 
que não efetuaram o paga-
mento no prazo estabelecido 
pelo Cartório, deverão deverá 
aguardar o retorno do débito 
ao sistema da Sefaz para paga-
mento ou parcelamento.

Após o pagamento/par-
celamento o contribuinte 
deverá comparecer ao Tabe-

lionato de Protesto de Letras 
e outros títulos de Créditos 
(responsável pelo protesto 
do título do contribuinte), 
para pagamento das custas 
cartoriais, caso contrário, o 
protesto será mantido.Para 
consultar se possui protesto 
em cartório, acesse: site.
cenprotnacional.org.br/

O secretário de Fazenda, 
Marcellus Ribeiro, destacou 
que essa é a oportunidade dos 
proprietários de veículos com 
IPVA em atraso se regulariza-
rem com redução de multas e 
juros, pois não haverá prorro-
gação do prazo do benefício.

Mais informações sobre 
os benefícios oferecidos pelo 
Governo do Maranhão e de-
mais situações podem ser 
encaminhadas para o email: 
ipva@sefaz.ma.gov.br.

HOJE

Descontos do IPVA terminam nesta 
sexta-feira (28)
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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 
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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.

5Geral

O Índice Geral de Preços–
Mercado (IGP-M), utilizado 
para reajustar aluguéis, variou 
-0,04% em fevereiro. Os dados 
foram divulgados hoje (27), 
no Rio de Janeiro, pelo Insti-
tuto Brasileiro de Economia, 
da Fundação Getulio Vargas 
(FGV Ibre).

Em janeiro, a alta foi de 
0,48% e, em fevereiro de 2019, o 
índice ficou em 0,88%. Com isso, 
o IGP-M acumula alta de 0,44% 
no ano e de 6,82% em 12 meses.

Entre os componentes 
do IGP-M, o Índice de Preços 
ao Produtor Amplo (IPA) caiu 
0,19% em fevereiro, depois 
de subir 0,50% em janeiro. O 
acumulado de 12 meses está 
em 8,38%.

O grupo Bens Finais recuou 
0,55%, com o subgrupo ali-
mentos processados passando 
de -0,44% em janeiro para 
-1,57% em fevereiro.

A variação do grupo Bens 

Intermediários foi de 1,21% 
em janeiro para -0,33% em 
fevereiro. O principal respon-
sável foi o subgrupo com-
bustíveis e lubrificantes para 
a produção, que passou de 
4,20% para -3,67%. Já o gru-
po Matérias-Primas Brutas 
passou de 0,26% para 0,36% 
no período.

Altas e quedas

O Índice de Preços ao Con-
sumidor (IPC) subiu 0,21% em 
fevereiro, após alta de 0,52% 
em janeiro, com seis das oito 
classes de despesa caindo. A 
alta acumulada em 12 meses 
é de 3,67%. A principal contri-
buição foi do grupo Alimenta-
ção, que passou de 1,22% para 
0,28%, com a variação do item 
carnes bovinas indo de 1,95% 

IGP-M acumula alta de 0,44% no ano e de 6,82% em 12 meses.
para -4,59%.

Houve decréscimo tam-
bém nas taxas de variação os 
grupos Transportes (0,82% 
para 0,09%), Despesas Di-
versas (0,29% para 0,14%), 
Comunicação (0,16% para 
0,05%), Habitação (-0,05% 
para -0,10%) e Saúde e Cui-
dados Pessoais (0,38% para 
0,36%). Tiveram aumento os 
grupos Educação, Leitura e Re-
creação (0,66% para 1,04%) e 
Vestuário (-0,04% para 0,06%).

O último componente do 
IGP-M, o Índice Nacional de 
Custo da Construção (INCC), 
subiu 0,35% em fevereiro, 
após subir 0,26% em janeiro, 
acumulando alta de 4,15% em 
12 meses.

O grupo Materiais e Equi-
pamentos passou de 0,47% 
para 0,65%, Serviços foram de 
0,37% para 0,96% e Mão de 
Obra variou 0,04% e, fevereiro, 
após subir 0,09% em janeiro.

EDUCAÇÃO

Começa prazo para pré-selecionados 
no Fies complementarem informações

Começa hoje (27) e vai 
até 2 de março o prazo para 
os candidatos pré-selecio-
nados na chamada única do 
Fundo de Financiamento Es-
tudantil (Fies) complemen-
tarem as informações da 
inscrição. O procedimento 
deve ser feito pelo site do 
programa. São cobrados os 
dados bancários do estu-

dante, do fiador e do seguro 
para pagamento da dívida 
em caso de morte.

As informações serão va-
lidadas pela instituição de 
ensino, que pode solicitar 
mais documentos. Após esse 
processo, o estudante já pode 
comparecer à agência da Caixa 
Econômica Federal e forma-
lizar a contratação do finan-

ciamento.
Os candidatos não pré-

-selecionados foram auto-
maticamente incluídos na 
l ista  de espera e  devem 
acompanhar sua eventual 
pré -seleção entre  28 de 
fevereiro e 31 de março, na 
página do Fies.

Resultado
O Ministério da Educação 

(MEC) divulgou, ontem (26) à 
noite, o resultado do proces-
so seletivo, para o primeiro 
semestre de 2020, do Fies 
e do Programa de Financia-
mento Estudantil (P-Fies). 
Neste semestre, o programa 
vai oferecer 70 mil vagas para 
financiamento estudantil em 
instituições privadas de ensino 
superior.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020/
CPL. A Prefeitura Municipal de formosa da Serra Negra, Estado 
do Maranhão, inscrita no CNPJ Nº 01.616.684/0001-13. Através 
do Pregoeiro e Equipe de apoio, torna público que realizará lici-
tação na modalidade Pregão Presencial. OBJETO: Contratação 
de empresa para locação de veículos destinados ao transporte 
escolar de alunos, em conformidade com Anexo I (Termo de 
Referência). DATA DE ABERTURA: 11/03/2020 ás 08:00 h  na 
sede da Prefeitura Municipal, situado na Av: João da Mata e 
Silva, s/n, Vila Viana, CEP: 65943-000 – Formosa da Serra Negra 
/ MA. TIPO: Menor Preço por Item, REGIME DE EXECUÇÃO: 
Empreitada por preço unitário. DIPLOMA LEGAL: Lei Federal 
n° 10.520/02, subsidiariamente com a Lei Federal Nº 8.666/93. 
OBTENÇÂO DO EDITAL: no endereço supra, das 08:00 às 12:00 
h, de segunda a sexta – feira podendo ser consultado gratui-
tamente e adquirido mediante a entrega de 02 (duas) resmas 
de papel A4. Formosa da Serra Negra / MA, 27 de fevereiro de 
2020. ROMULO DE ARAUJO AKASHI – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020/
CPL. A Prefeitura Municipal de formosa da serra Negra, Estado 
do Maranhão, inscrita no CNPJ Nº 01.616.684/0001-13. Através 
do Pregoeiro e Equipe de apoio, torna público que realizará 
licitação na modalidade Pregão Presencial. OBJETO: Contrata-
ção de empresa para aquisição de vasilhame vazio de botijão 
de Gás GLP 13 kg e fornecimento de gás liquefeito GLP 13 kg, 
em conformidade com o anexo I (Termo de Referencia). DATA 
DE ABERTURA: 11/03/2020 ás 15:00 h  na sede da prefeitura 
Municipal, situado na Av: João da Mata e Silva, s/n, Vila Viana, 
CEP: 65943-000 – Formosa da Serra Negra / MA. TIPO: Menor 
Preço por item REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço 
unitário. DIPLOMA LEGAL: Lei Federal n° 10.520/02, subsidiaria-
mente com a Lei Federal Nº 8.666/93. OBTENÇÂO DO EDITAL: no 
endereço supra, das 08:00 às 12:00 h, de segunda a sexta – feira 
podendo ser consultado gratuitamente e adquirido mediante 
a entrega de 02 (duas) resmas de papel A4. Formosa da Serra 
Negra / MA, 27 de fevereiro de 2020. ROMULO DE ARAUJO 
AKASHI – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010/2019/
CPL. A Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra, Estado 
do Maranhão, inscrita no CNPJ nº 01.616.684/0001-13. Através 
do Pregoeiro e Equipe de apoio, torna público que realizará li-
citação na modalidade Pregão Presencial. OBJETO: Contratação 
de pessoa jurídica para fornecimento de peças para veículos 
leves, pesados e serviços mecânicos, em conformidade com 
o Anexo I (Termo de Referência), destinados aos veículos da 
Secretaria Municipal de Educação deste Município. DATA DE 
ABERTURA: 12/03/2020, ás 9:00 horas na sede da Prefeitura 
Municipal, situada na Av: João da Mata e Silva, s/n, Vila Viana, 
CEP: 65.943-000 – Formosa da Serra Negra/MA. TIPO: Menor 
Preço Por Item. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço 
unitário. DIPLOMA LEGAL: Lei Federal n° 10.520/02, subsidiaria-
mente com a Lei Federal Nº 8.666/93. OBTENÇÃO DO EDITAL: 
no endereço supra, das 08:00 às 12:00h, de segunda a sexta 
– feira podendo ser consultado gratuitamente e adquirido 
mediante a entrega de 2 (duas) resmas de papel A4. Formosa da 
Serra Negra/MA, 27 de fevereiro de 2020. ROMULO DE ARAUJO 
AKASHI- Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020/
CPL-SRP. A Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra, 
Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ Nº 01.616.684/0001-13. 
Através do Pregoeiro e Equipe de apoio, torna público que 
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial. OBJETO: 
Registro de preço para futura e eventual contratação de em-
presa para a execução dos serviços de material gráfico, em 
conformidade com o anexo I (Termo de Referencia). DATA 
DE ABERTURA: 12/03/2020 ás 15:00 h  na sede da Prefeitura 
Municipal, situado na Av: João da Mata e Silva, s/n, Vila Viana, 
CEP: 65.943-000 – Formosa da Serra Negra / MA. TIPO: Menor 
Preço por Item. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço 
unitário. DIPLOMA LEGAL: Lei Federal n° 10.520/02, subsidiaria-
mente com a Lei Federal Nº 8.666/93. OBTENÇÂO DO EDITAL: no 
endereço supra, das 08:00 às 12:00h, de segunda a sexta – feira 
podendo ser consultado gratuitamente e adquirido mediante 
a entrega de 02 (duas) resmas de papel A4. Formosa da Serra 
Negra / MA, 27 de fevereiro de 2020. ROMULO DE ARAUJO 
AKASHI – Pregoeiro Municipal.

Índice que reajusta aluguéis 
cai 0,04% em fevereiro

DIREITO

Seminário de Direito discutirá 
a gestão de causas repetitivas

A questão jurídica que trata 
da resolução do grande volume 
de ações repetitivas que tra-
mitam no Judiciário brasileiro 
será tema de discussão no I 
Seminário de Gestão de Prece-
dentes, nesta segunda-feira (2), 
no Auditório Madalena Serejo, 
no Fórum de São Luís, das 8h às 
18h. O evento reunirá especialis-
tas e referentes na abordagem 
do tema no país.

O seminário – promovido 
pelo Tribunal de Justiça do 
Maranhão (TJMA), por meio 
da Comissão Gestora de Pre-

cedentes, em parceria com a 
Escola Superior da Magistra-
tura (ESMAM) – contará com 
a participação de magistrados, 
servidores do Judiciário, pro-
fissionais de Direito e estudan-
tes universitários de Direito.

O objetivo é propiciar aos 
interessados amplos esclare-
cimentos sobre a Sistemática 
dos Precedentes Qualificados, 
mais especificamente sobre 
o IRDR e o IAC, destacando 
os benefícios alcançados em 
relação ao acervo processual 
- que terá julgamentos mais 

céleres, isonômicos e de maior 
segurança jurídica, bem como 
à economia de recursos huma-
nos e financeiros.

“Com o aprimoramento do 
Código de Processo Civil evi-
denciou-se a necessidade dos 
tribunais proferirem decisões 
mais uniformes e previsíveis 
a fim de gerar uma jurispru-
dência mais estável, íntegra 
e coerente, o que contribuiu 
para a formação de preceden-
tes qualificados e vinculantes 
e para uma verticalização do 
Poder Judiciário”, observa o 

desembargador Paulo Sérgio 
Velten Pereira, presidente do 
NUGEP/TJMA.

PALESTRANTES
Participam como palestran-

tes convidados o desembarga-
dor Aluísio Gonçalves de Castro 
Mendes (TRF2), que tratará 
sobre “O Papel do Poder Judi-
ciário no Modelo Brasileiro de 
Precedentes” e o assessor-chefe 
do NUGEP/STJ, Marcelo Ornellas 
Marchiori, com a exposição “A 
Integração Jurisdicional e Ad-
ministrativa Promovida pelos 
Precedentes Qualificados”.



(98) 98860-0388
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Entre 2010 e 2014, 55 milhões de abortos foram realizados ao redor do 
planeta e 45% desse total foram considerados inseguros.

Mulheres negras e indígenas são 
as que mais morrem ao abortar

Entre 2010 e 2014, 55 mi-
lhões de abortos foram reali-
zados ao redor do planeta e 
45% desse total foram consi-
derados inseguros, de acordo 
com a Organização Mundial 
da Saúde (OMS). No Brasil, 
onde a prática é considerada 
crime, os dados sobre quem 
aborta deliberadamente e as 
complicações decorrentes 
disso são incompletos. Mas 
uma análise a partir de in-
formações do Sistema Único 
de Saúde (SUS) permitiu aos 
pesquisadores lançar o alerta: 
mulheres negras e indígenas 
são as que mais morrem ao 
abortar no país.

Para compreender melhor 
a realidade dessas mulheres, 
pesquisadores da Secretaria 
Municipal de Saúde do Rio 
de Janeiro cruzaram registros 
públicos do SUS e traçaram 
o perfil daquelas que mais 
correm risco de morrer por 

Coordenadoria de precatórios convoca
credores para receberem alvarás
A Coordenadoria de Precatórios do Tribunal de Justiça do 
Maranhão (TJMA) informa que, apesar de regular intimação 
para o recebimento de alvarás destinados ao pagamento de 
precatórios, credores e advogados tem deixado de receber os 
referidos alvarás judiciais.
Em razão disso, no último dia 27 de fevereiro, foi publicado 
o EDT-GDJAP- 01/2020, que convoca credores e advogados 
para receberem os alvarás judiciais que já se encontram 
disponíveis na Coordenadoria de Precatórios, localizada no 
Centro Administrativo do TJMA – Anexo VII, situado à Rua do 
Egito, nº. 144, Centro, São Luís/MA.
O juiz auxiliar da Presidência, gestor de Precatórios do 
TJMA, André Bogéa Santos, ressalvou que a Coordenadoria 
de Precatórios não faz contato telefônico com partes e/
ou advogados para tratar de processos de pagamento de 
precatórios e que, para o recebimento do alvará, o credor 
do precatório/advogado somente pagará uma taxa, por 
meio de guia própria de recolhimento (boleto bancário), 
correspondente ao selo oneroso de emissão do alvará judicial, 
no valor de R$ 86,80 (oitenta e seis reais e oitenta centavos), 
conforme previsto no item 3.4 da tabela III da Lei de Custas 
(Lei Estadual nº 9.109/2009)..

Confira dicas para evitar 
o novo coronavírus
O Ministério da Saúde confirmou um paciente com coronavírus 
no Brasil. O homem tem 61 anos, mora em São Paulo e esteve 
na Lombardia, na Itália, de 9 a 21 de fevereiro. O caso preocupa, 
mas as autoridades pedem para que ninguém entre em pânico.
O primeiro exame para o Covid-19 deu positivo e a confirmação 
ocorreu com o resultado de uma contraprova. “A contraprova 
é um segundo exame, que precisa ser feito em um laboratório 
de referência, que no caso é o Instituto Adolfo Lutz, para definir 
que é um caso confirmado”, explica a infectologista Rosana 
Richtmann. A Lombardia é uma região da Itália que tem 
notificado um grande número de casos da doença nos últimos 
dias. Três dias após chegar ao Brasil, o paciente foi internado 
no Hospital Albert Einstein com sintomas compatíveis com o 
coronavírus. No dia 25 de fevereiro, o caso foi notificado para a 
Vigilância Epidemiológica de São Paulo. O paciente tem sinais 
brandos da doença, como tosse, e deve ficar em isolamento 
domiciliar por 14 dias. “Pessoas com suspeita de coronavírus, 
se estão clinicamente bem, não precisam ficar internadas para 
não colocar outras pessoas em risco e para ela própria não ter o 
risco de contrair outras doenças. É importante que ele respeite 
o isolamento em casa”, afirma Rosana.

A Secretaria do Tesouro 
Nacional projeta a necessidade 
de gastos adicionais de R$ 50,7 
bilhões em saúde entre 2020 e 
2027 devido ao envelhecimento 
populacional, segundo esti-
mativa do Relatório de Riscos 
Fiscais da União.

Neste ano, o orçamento da 
saúde é de R$ 135 bilhões, se-
gundo a proposta orçamentária 
aprovada pelo Congresso no 
final do ano passado.

De acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), a parcela da 
população com mais de 65 
anos era de 10,5% em 2018, 
segundo dados da  Pesqui-

sa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua), divulgada em maio 
de 2019. Pelas projeções do 
instituto, esse percentual atin-
girá 15% em 2034 e alcançará 
25,5% em 2060.

Para estimar o impacto da 
evolução demográfica nas des-
pesas com saúde, o governo 
informou que foram conside-
rados os gastos em assistên-
cia farmacêutica, inclusive do 
programa Farmácia Popular, 
e da atenção de média e alta 
complexidade (atendimentos 
hospitalares e ambulatoriais).

“Há uma forte pressão para 
elevação das despesas [em saú-

de] em decorrência do processo 
de envelhecimento da popula-
ção, dado que a população de 
maior idade demanda propor-
cionalmente mais serviços de 
saúde”, informou a instituição, 
no documento.

A indicação de que serão 
necessários mais recursos para 
gastos em saúde nos próximos 
anos se dá em um contexto de 
restrição imposta pelo novo 
regime fiscal, o teto de gastos, 
aprovado em 2016. De acordo 
com a regra do teto de gastos, as 
despesas da União não podem 
crescer mais que a variação da 
inflação acumulada em 12 me-
ses até junho do ano anterior.

Em razão desse mecanismo, 
que corrige o piso em saúde e 
educação pela inflação do ano 
anterior, R$ 9 bilhões deixaram 
de ser aplicados em saúde no 
ano passado, segundo números 
do Tesouro Nacional. Para este 
ano, a projeção é semelhante.

Na lista da Organização 
para a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE), 
o Brasil está em 37º lugar em 
gasto per capita em saúde. 
A OCDE reúne os seis países 
mais ricos, além de outros 38 
membros da organização. O 
Brasil busca ingressar na OCDE 
e, para isso, já obteve apoio dos 
Estados Unidos.

falta de assistência durante 
o aborto. Os resultados estão 
na edição de fevereiro dos 
“Cadernos de Saúde Pública”, 
da Escola Nacional de Saúde 
Pública da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz).

Os pesquisadores coleta-
ram e analisaram registros dos 

Sistemas de Informação sobre 
Mortalidade (SIM), Nascidos 
Vivos (Sinasc) e Internação 
Hospitalar (SIH) entre 2008 e 
2015, e detectaram 200 mil 
internações anuais devido a 
procedimentos relacionados 
ao aborto, sendo 1.600 ocor-
rências por razões médicas e 

legais.
Vulnerabilidade
Entre 2006 e 2015 foram 

encontrados no SIM a soma 
de 770 óbitos maternos ten-
do como causa oficial o abor-
to – número que pode subir 
em 29% ao ano se forem 
considerados registros que 
mencionam o aborto mas 
apresentam outras razões 
de morte. Apenas 1% dos 
falecimentos foi por aborto 
realizado por razões médicas 
e legais, e 56,5% por aborto 
não especificado.

O cruzamento dos dados 
permitiu ainda traçar um perfil 
das mulheres que mais po-
dem vir a óbito por aborto: as 
maiores vítimas são negras, in-
dígenas, mulheres com baixa 
escolaridade, com menos de 
14 anos de idade e mais de 40, 
que vivem nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste e 
sem companheiro. 

PREVÊ GOVERNO

Envelhecimento da população exigirá gasto 
adicional de R$ 50 bi em saúde até 2027


