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Governo e Fapema assinam acordo de cooperação técnica para 
incentivar pesquisas sobre o Centro Histórico de São Luís

Na manhã desta quinta-feira (6), a Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e ao 
Desenvolvimento Tecnológico do Maranhão (Fapema) assinaram um Acordo de Cooperação Técnica vinculado ao programa Nosso Centro. 

Custo da cesta básica sobe 
em 11 capitais, diz Dieese

Geral Página.5

Coronavírus impacta 
mercado de games e 
esportes eletrônicos

Reyes provoca: “Jon Jones se incomoda
porque eu não respeito o passado dele”

Página. 7

Nacional Página. 2

Prefeitura promove aconselhamento 
contra ISTs para funcionários 

de empresas da capital
Página. 6

Política Página.3

Sob protestos, deputados 

aprovam reajuste salarial 

para professores no MA

Nacional Página. 2

BNDES vende 

R$ 22,06 bilhões em 

ações da Petrobras

Campanha de vacinação 
contra gripe será em março 

Página. 8



O ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, reite-
rou hoje (6) a importância 
de as pessoas se vacinarem 
contra gripe,  de forma a 
evitar um número maior de 
casos suspeitos do novo co-
ronavírus no país. Segundo 
o ministro, como não há, 
até o momento, nenhum 
caso confirmado da doen-
ça, não há como justificar 
c a m p a n h a s  p re ve n t i v a s 
ao coronavírus,  no lugar 
de campanhas de maior 
uti l idade para o público 
brasileiro.

“Ontem me perguntaram 
se não vamos fazer uma cam-
panha agora. Fazer uma cam-
panha agora sem ter um caso 
confirmado, concorrendo com 
campanhas que estão ocor-
rendo. No sábado, lançamos 
[campanha] das infecções 
sexualmente transmissíveis. 
A gente achou que isso seria 
um gasto de uma situação 

Segundo ele, essa articulação será o “ponto chave” para o enfrentamento do coronavírus, 
bem como a experiência adquirida para o enfrentamento do H1N1, em 2009.

Coronavírus: ministro e secretários 
discutem plano de contingência
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A epidemia causada pelo 
novo coronavírus tem provo-
cado impactos nas mais diver-
sas frentes. O mais grave é o 
prejuízo humanitário: no início 
da manhã de hoje (6), o total 
de mortos chegava a 564 só na 
China, país onde a doença se 
originou. Mais de 28 mil casos 
já foram confirmados no país 
asiático, e outras dezenas em 
24 países.

Além do custo humano, há 
prejuízos econômicos e logísti-
cos com a queda de bolsas de 
valores e o cancelamento de 
voos. O governo chinês inclu-
sive determinou a proibição de 
qualquer evento esportivo ou 
de lazer até o mês de maio.

Hoje, a China é o maior 
mercado consumidor de games 
no mundo. Segundo estimati-
vas do instituto de pesquisas 
Newzoo, os jogos eletrônicos 
faturaram US$ 36,5 bilhões (R$ 
154,3 bilhões) só em 2019, mon-
tante superior ao registrado nos 
Estados Unidos, com US$ 35,5 
bilhões.  Apenas o nicho de es-
portes eletrônicos movimentou 
US$ 210,3 milhões, ultrapassan-
do a Europa Ocidental. Agora, a 

Coronavírus impacta mercado de games e esportes eletrônicos
ESPORTES

China detém o  segundo maior 
faturamento do mundo com 
esportes eletrônicos, atrás ape-
nas da América do Norte (US$ 
409,1 milhões). Com tanta coisa 
acontecendo, não surpreende 
que o novo coronavírus tenha 
impactado até mesmo esse 
cenário.

League of Legends (LoL)
A Riot Games suspendeu 

por tempo indeterminado a 
LPL (Liga Chinesa de LoL), e a 
LDL, a segunda divisão do tor-
neio. A Pacific Championship 
Series, campeonato do sudeste 
asiático, também foi adiada. A 
desenvolvedora esclareceu que 
tomou a medida como forma de 
preservar a segurança e a saúde 
dos jogadores.

A primeira etapa da LPL 

entraria na segunda semana de 
jogos logo após a pausa para 
a semana do Ano Novo Lunar, 
que se encerrou no último 
domingo (1). Alguns jogadores, 
no entanto, se encontram em 
quarentena, como é o caso de 
ClearLove, que estreou na con-
dição de treinador da equipe 
Edward Gaming na primeira 
rodada.

que ainda não se põe”, disse 
o ministro durante reunião 
com secretários de Saúde dos 
estados e capitais, na Orga-
nização Pan-Americana da 
Saúde (Opas).

O encontro com os se-

cretários de Saúde tem por 
objetivo discutir detalhes de 
planos de contingência, de 
forma a contemplar medidas 
de prevenção, vigilância e 
assistência para lidar com 
um possível caso do novo 

coronavírus. “A vacinação 
contra outros tipos de gripe 
é importante porque evita a 
ocorrência de casos suspei-
tos [nos quais o coronavírus 
não venham a ser confirma-
dos]”, disse o ministro.

BNDES vende R$ 22,06 bilhões 
em ações da Petrobras

A Petrobras informou hoje 
(6) que a oferta global de 
734.202.699 ações ordinárias 
de sua emissão de titularidade 
do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), foi precificada 
ontem (5).

O preço por ação foi fixado 
em R$ 30, e a oferta de ações 
vai movimentar um total de 
R$ 22,06 bilhões. A operação 
foi a maior oferta de ações 
feita na década no mercado 
brasileiro, segundo assessoria 
da B3 (antiga Bolsa de Valores).

O montante de 17,55% 
do total das ações da oferta 
global foi destinado priorita-
riamente a investidores não 
institucionais e 82,45% a in-
vestidores institucionais.

No dia 22 de janeiro, o BN-
DES anunciou a realização de 
oferta pública global de ações 
da Petrobras que pertencem à 

instituição.
De acordo com o banco, a 

operação é resultado do pro-
grama de desinvestimento de 
participações acionárias em 
empresas listadas na Bolsa de 
Valores.

O objetivo do programa, 
iniciado em 2019, é reduzir 
o risco de mercado do ban-
co, permitindo o redirecio-
namento dos recursos para 
investimentos em áreas de 
maior impacto para a so-
ciedade, como saneamento, 
mobilidade urbana, educação 
e segurança.

O processo de desinvesti-
mento já incluiu, nos últimos 
meses, a venda total de parti-
cipações acionárias do BNDES 
na Marfrig Global Food S.A. e 
na Light S.A.. O BNDES tem em 
curso, ainda, potencial oferta 
pública de ações ordinárias 
da JBS.

Autonomia do Banco Central 
poderá ser votada após o Carnaval

A proposta (PLP 112/19) 
sobre autonomia do Banco 
Central (BC) deve ser votada 
logo após o Carnaval. Nesta 
quinta-feira (6), o presidente da 
Câmara dos Deputados, Rodri-
go Maia (DEM-RJ), e um grupo 
de deputados estiveram com 
o presidente do BC, Roberto 
Campos Neto, para negociar 
uma série de visitas às bancadas 
partidárias para tirar dúvidas e 
ampliar o apoio ao texto.

Segundo o líder do MDB, 
deputado Baleia Rossi (MDB-
-SP), a partir da próxima se-
mana o relator da proposta, 
deputado Celso Maldaner 
(MDB-SC), e o presidente do 
BC conversarão com as ban-
cadas para mostrar a impor-
tância do projeto no combate 

à inflação e no fortalecimento 
da moeda brasileira. Rossi 
afirmou que Rodrigo Maia 
deve colocar o texto para ser 
votado logo após o Carnaval, 
na primeira semana de março.

O projeto cria mandatos 
para o presidente e para os 
diretores do Banco Central. O 
deputado Celso Maldaner al-
terou o texto para assegurar o 
mandato do atual presidente 
do BC e de mais dois diretores 
até 29 de fevereiro de 2024.

O ajuste foi necessário por-
que o texto anterior dizia apenas 
que os mandatos do presidente 
e de dois diretores se iniciariam 
em março de 2020. Isso porque 
o governo, autor da proposta, 
acreditava que o projeto seria 
aprovado ainda em 2019.
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Sob protestos, deputados aprovam reajuste 
salarial para professores 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

Deputados estaduais apro-
varam ontem (6) na Assem-
bleia Legislativa do Maranhão, 
em São Luís, o reajuste salarial 
para os professores que foi 
proposto pelo governo do 
Maranhão. De acordo com 
a proposta, o aumento teve 
seis variações diferentes que 
ficaram entre 5% a 17%.

Com a aprovação, o piso 
para uma jornada de trabalho 
de 20 horas semanais que era 
de 1,2 mil passou para 1,4 mil 
e com as gratificações, subiu 
para 2,7 mil. Já para a jornada 
de 40 horas semanais que era 
de 2,4 mil aumentou para 2,8 
mil e pode chegar a 6,5 mil 
com as gratificações.

Apenas três deputados de 
oposição votaram contra a 
proposta que foi acompanhada 
por dezenas de professores que 
ocuparam a galeria da Alema. 
Uma emenda do deputado 
Adriano Sarney (PV) que tinha 
como objetivo conceder o rea-
juste de 17% para toda a cate-
goria chegou a ser criada, mas 
foi rejeitada durante a votação.

“Alguns poucos professo-

res vão receber um reajuste 
de 17% e a grande maioria 
vai receber um reajuste de 
5%. Então nós demos entrada 
em uma emenda no projeto 
de Lei do governo do Estado, 
para aprimorar este projeto e 
de fato dar um reajuste para 
toda a categoria, para 100% 
dos professores e professoras, 
no valor de 17%”, explicou o 
deputado.

O que dizem 
os professores
A proposta enviada pelo 

governo do Maranhão cau-
sou revolta na categoria. Eles 
alegam que o Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação 
Básica das Redes Públicas Es-
taduais e Municipais do Estado 
(Sinproesemma) não realizou 
uma assembleia geral com 
os professores para debater 

a proposta e que a decisão 
foi direta do sindicato com o 
governo.

A categoria queria que o 
governo praticasse o mesmo 
percentual de 12,84% para 
toda a categoria, tendo como 
referência o aumento do piso 
nacional dos professores. Mas 
a proposta aprovada, 67% dos 
professores vão receber o per-
centual mínimo de reajuste.

FEMINIC ÍDIO
A procuradora da Mulher na 

Assembleia, deputada Helena 
Duailibe (Solidariedade) foi 
à tribuna para lamentar os 
índices de feminicídio no Brasil 
e no Maranhão. Ela informou, 
que, segundo estimativas da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o número de assassinatos 
no Brasil é de 4,8 para cada 100 mil mulheres, sendo apontada 
como a quinta maior taxa de feminicídio do mundo.

IMPEACHMENT
 U m  g r u p o  d e  2 2 

parlamentares protocolou um 
pedido de impeachment do 
ministro da Educação, Abraham 
Weintraub, no Supremo Tribunal 
Federal (STF). O documento 
foi assinado por membros de 

legendas do centro e da esquerda.  O pedido argumenta que 
Weintraub violou diferentes princípios da Constituição, como o 
da eficiência e da transparência.

PRESTIGIO
O vice-governador Carlos 

B r a n d ã o  p a r t i c i p o u  d a 
solenidade de posse festiva da 
nova diretoria da Associação 
Comercial do Maranhão (ACM), 
para o tr iênio 2020/2022. 

Representando o governador Flávio Dino, Carlos Brandão 
destacou a atuação da ACM no Estado e ressaltou a boa relação 
que o Governo do Maranhão mantém com todas as entidades 
de classe. “Sabemos da importância desse diálogo próximo 
com os empresários, e buscamos ter essa atuação harmônica 
e de parceria, priorizando sempre ações benéficas para os 
maranhenses”, disse o vice-governador. 

NA FRENTE
O instituto DataIlha divulgou 

pesquisa de intenção de votos 
para prefeitura de São Luís nesta 
quarta-feira (5). Este é o primeiro 
levantamento do ano eleitoral. 
A pesquisa foi contratada pelo 

Blog do Clodoaldo Corrêa e registrada na Justiça Eleitoral sob o 
número MA-01492/2020. A coleta dos dados será realizada nos 
dias 29 a 31 de Janeiro 2020, ouvindo 980 eleitores em 40 bairros, 
tendo um intervalo de confiança de 95 %, e margem de erro de 
3,3%.  Blog do Kiel Martins

PREGÃO
A par t ir  desta semana, 

25 municípios do estado do 

Maranhão, com mais de 50 

mil habitantes, terão de usar o 

pregão eletrônico para comprar 

bens e serviços com recursos de 

convênios com a União e demais transferências voluntárias. A 

nova regra abrange 665 cidades do país e vale para a aquisição 

de mercadorias e de serviços usados no dia a dia. Apenas as obras 

estão fora dessa modalidade de contratação. 

Blog da Sílvia Tereza

Proposta do governo aprovada ontem (6) propõe aumento entre 5% a 
17%. Professores alegam que o reajuste não foi debatido com a categoria.

A Câmara Municipal apro-
vou o Projeto de Lei 306/19 
que autoriza a concessão e o 
subsídio público para cons-
trução, operação e manu-
tenção do Comércio Popular 
de São Luís. A proposta foi 
enviada pela prefeitura, por 
meio da Mensagem 021/19, 
e tem o objetivo de regula-
rizar o comércio informal da 
capital.

O centro do comércio in-
formal será implantado no 
Centro de São Luís, nas pro-
ximidades do Ginásio Costa 
Rodrigues. A obra está orçada 
em R$ 28.272.550,42 e será 
executada por meio de parce-
ria público-privada. A prefeitu-
ra entrará com a contrapartida 
de R$ 8.000.000,00. As obras 
serão entregues em 12 meses.

O vereador Marcial Lima 
(PODEMOS) se mostrou favo-
rável à aprovação do projeto. 
Ele concorda que a prefeitura 
realize mais parcerias com a 

iniciativa privada.
“Estamos dando um crédi-

to, para que o Executivo faça 
essa obra. Embora o problema 
do comércio informal, era para 
ter sido resolvido com o início 
das obras da Rua Grande e do 
Complexo Deodoro. Esta cida-
de não pode ficar permanen-
temente na informalidade”, 
destacou o Marcial Lima.

De acordo com Umbelino 
Júnior (CIDADANIA 23), é im-
portante que a Câmara debata 
esse tipo de questão.

“Votei nesse projeto, por-
que ele é emergente e vai 
melhorar a economia da nos-
sa cidade. Mas, acredito que 
essa proposição deveria ser 
debatida um pouco mais pelo 
parlamento, porque, o que 
está em jogo é o futuro dos 
vendedores ambulantes”, ad-
vertiu Umbelino.

Para o vereador Ricardo 
Diniz (PRTB), a implantação 
do centro vai possibilitar que 

comerciantes informais se tor-
nem microempreendedores 
individuais.

“Precisamos saber quem 
são os ambulantes que serão 
beneficiados com os boxes do 
centro do comércio informal, 
para que pessoas que estão há 
tempos na área não percam o 
direito. O shopping popular é 
importante, porque, além de 
garantir emprego e renda, vai 
permitir que pessoas de baixa 
renda comprem produtos 
de qualidade”, frisou Ricardo 
Diniz.

Os boxes serão destinados 
para os vendedores que pos-
suem cadastros na Secretaria 
de Urbanismo, de acordo com 
o vereador Raimundo Penha 
(PDT).

“Esse projeto é apenas para 
autorizar concessão, porque 
os recursos já foram alocados 
na Lei Orçamentária Anual, 
votada por esta na Casa, no 
ano passado. Sugiro que a Co-

missão de Mobilidade solicite 
uma audiência pública com o 
secretário Leonardo Andrade, 
para ampliarmos o debate 
em relação à implantação do 
shopping popular”, argumen-
tou Penha.

Conforme o presidente 
do Legislativo Municipal, ve-
reador Osmar Filho (PDT), os 
vereadores mostraram matu-
ridade política e compromisso 
com a população de São Luís, 
ao votarem a favor do projeto.

“A Câmara deu uma grande 
contribuição para geração de 
emprego e renda na capital 
do Maranhão. Com certeza, 
a implantação do Centro de 
Comércio Popular vai movi-
mentar a economia da cidade”, 
relatou Osmar Filho.

O projeto de lei foi aprecia-
do e aprovado por unanimida-
de pelos vereadores. Agora, 
ele seguirá para a sanção do 
prefeito de São Luís, Edivaldo 
Holanda Júnior (PDT).

PARCERIA

Aprovado projeto de lei que autoriza construção 
do Centro de Comércio Popular de São Luís
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Com o atendimento personalizado os representantes maranhenses da calçados Beira Rio apresentaram a nova coleção Outono inverno 2020 e suas diver-
sas tendências durante a FERCAMA – Feira de Calçados e Acessórios do Maranhão. O grupo Calçados Beira Rio contém com marcas valiosas no mercado como 

Beira Rio Conforto, Moleca, Vizzano, Molekinha, Molekinho, Modare Ultraconforto, Actvitta e BR Sport. Então veja quem fez acontecer:

SUCESSO TOTAL NO STAND DOS CALÇADOS BEIRA RIO NA FERCAMA

William Santos e Lourdes Feitosa

Robson Rico, Diogo Oliveira, Paulinha Lobão e Natasha Santos

Equipe Calçados Beira Rio com a Loja Belíssima

George Santiago , Edilane Barros e Batista

Natasha Santos, Bah Rodrigues e Diogo Oliveira

Lourdes Feitosa entre Marizan Raposa e Vinicius Raposo

Aline Diniz e Paulo Cesar Janaina Andrade e Ellen Pinheiro



Adversário de Jon Jones neste sábado, no UFC 247, ignora retrospecto do atual campeão, que 
jamais perdeu no Ultimate, e se inspira em Chris Weidman, eterno algoz de Anderson Silva.

Reyes provoca: "Jon Jones se incomoda
porque eu não respeito o passado dele"

Jon Jones está invicto no 
Ultimate, jamais perdeu o 
cinturão dentro do octógo-
no - somente foi destronado 
pela organização por pro-
blemas fora do cage - e tem 
no currículo vitórias contra 
Daniel Cormier, Alexander 
Gustafsson, Vitor Belfort, Lyoto 
Machida, Maurício Shogun e 
Quinton Jackson. E quem pen-
sa que o histórico de "Bones" 
impressiona Dominick Reyes, 
seu adversário no UFC 247, 
sábado, está enganado.

Em entrevista exclusiva 
ao Combate.com, Dominick 
Reyes, invicto no MMA em 12 
lutas, minimizou a bagagem 
de Jon Jones e garante que irá 
destronar o compatriota.

- Estou extremamente con-
fiante. Sei exatamente quem 
sou e do que sou feito. Não 
há dúvida sobre quem eu 
sou em minha própria mente. 
Então é como se houvesse 
esse potencial ilimitado que 
eu tenho e que sei que está 
dentro de mim. E o que tenho 
agora é muito forte, muito po-
deroso. E agora vou enfrentar 
alguém que realmente não me 
importo. Ele significa zero para 
mim. E Jon Jones se incomoda 
porque eu não respeito o pas-

sado dele, sabia? O que seu 
passado pode fazer comigo? 
(...) É irrelevante - afirmou, 
complementando.

- Eu me preparei de algu-
mas maneiras diferentes. Hou-
ve alguns exercícios únicos 
que criamos, mas é mais do 
que tudo, é apenas trabalho 
de pés e sempre sem medo. 
(...) Quero dizer, ele tem fei-
to isso por 10 anos e isso é 

inédito, nunca acontece em 
nenhum tipo de esporte, é 
impressionante, realmente. 
Mas tudo tem que acabar e 
agora estou aqui.

Nocautear Jon Jones seria 
o maior feito de Dominick 
Reyes, porém, ele acredita que 
vencer "Bones" por pontos 
poderia mostrar o tamanho 
de sua superioridade no cage.

- Quero dizer, não há coisa 

melhor no mundo do que um 
nocaute. (...) Mas uma decisão 
unânime também seria incrí-
vel. Eu acho que seria melhor 
porque isso significa que eu o 
derrotei por unanimidade por 
cinco rounds, você sabe, isso 
é mais impressionante, por-
que eu não tive a chance do 
apostador. Foi como se você 
dominasse Jon Jones, você 
venceu mais de cinco rodadas. 

Jon Jones e Dominick Reyes já tiveram uma encarada tensa semanas antes do UFC 247 

Depois de públicos reduzi-
dos em amistosos no segundo 
semestre do ano passado, 
em tour pelos EUA, Singpura 
e Oriente Médio, a seleção 
brasileira planejou voltar a 
atuar em casa para sentir o 
calor do público local. Mas 
os compromissos comerciais 
falaram, outra vez, mais alto. 
Depois das duas primeiras 
rodadas nas Eliminatórias 
para 2022, com jogo no Recife, 
contra a Bolívia, e depois em 
Lima, contra o Peru, o time de 
Tite vai se preparar para outra 
Copa América nos... EUA.

Havia intenção da CBF - 
sob comando do novo diretor 
de seleções Juninho Paulista 
- de atuar em jogos amistosos 
no Brasil e até mesmo se son-
dou o México para jogo com 
alusão ao tri mundial de 1970 
- os mexicanos declinaram do 
convite. No entanto, como o 
site "Uol" revelou, o destino 
da seleção brasileira deve ser 
novamente Miami.

Em setembro do ano pas-
sado, o time brasileiro sofreu 
para encontrar local de trei-

LONGE DE CASA

Seleção desiste de atuar no Brasil e vai voltar aos EUA antes de Copa América 2020

namento pelas condições 
climáticas devido a passagem 
do furacão Doria. Em Miami, 
o Brasil empatou por 2 a 2 
com a Colômbia no moderno 
estádio Hard Rock, na data Fifa 
de setembro.

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.

7

Casa do Miami Dolphins, estádio Hard Rock recebeu Brasil e Colômbia em setembro do ano passado

A vitrine dos EUA tem sido 
a preferida da seleção e da 
responsável pela organização 
de jogos - a Pitch, muito criti-
cada recentemente pelo téc-
nico Tite. Com os dois últimos 
amistosos no ano passado, o 

Brasil completou 24 partidas 
nos EUA desde 2001. Se fizer 
mais dois em junho, antes de 
viajar para a Copa América, vai 
igualar todos os 26 jogos rea-
lizados em terras americanas 
até o final dos anos 2000.

ACUSADO DE AGRESSÃO

Goleiro Jean engata relacionamento
com ex-jogadora profissional de CS:GO

A coluna do Leo Dias re-
velou nesta quinta-feira, 6, 
que Jean, ex-goleiro do São 
Paulo, acusado de agressão 
à sua então esposa Milena 
Bemfica, está em um novo 
relacionamento.

O atleta se encontra, ago-
ra, com a ex-jogadora profis-
sional de CS:GO, e influencer 
Shay Victorio. A gamer acu-
mula passagens pela aiMuse, 
FireGamers, GamerHouse, 
Mibr, ProGaming, Innova, 
Santos, Team One, BootKamp 
e Vivo Keyde. Shay anunciou 
seu afastamento do mouse e 
do teclado em maio de 2019.

De acordo com a coluna, 
um dos amigos de Jean reve-
lou que Shay possue permis-
são para entrar no apartamen-
to do esportista na hora que 
quiser e que ambos haviam 

engatado um relacionamento.
Para comprovar ainda mais 

o envolvimento do novo casal, 
a influencer tem postado fotos 
da vista do flat alugado pelo 
jogador.

Além disso, jantares ro-
mânticos, em Goiás, estão 
sendo registrados pela blo-
gueira em seus stories. Por 
mais que sua companhia não 
seja revelada, as publicações 
são um indício.

A assessoria do jogador 
afirmou que desconhece a 
informação , assim como o pai 
de Jean, que avaliou o assunto 
como “muito pessoal”.

A promotoria de Justiça do 
estado da Flórida, nos Estados 
Unidos, arquivou o caso de 
agressão à Milena Bemfica. A 
acusação foi feita durante as 
férias do casal, em Orlando.
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"TEMOS QUE ACREDITAR"

Leandro Campos avalia inicio de trabalho no
Moto e projeta duelo contra o Fluminense
Duas vitórias em dois jogos 

e liderança isolada do Campe-
onato Maranhense. O começo 
positivo no torneio, traz um 
certo alívio para o torcedor 
do Moto, que viu o time ser 
todo montado praticamente 
durante a pré-temporada.

Ainda é cedo, mas os 
resultados são expressivos, 
principalmente em uma edi-
ção curta do Estadual 2020. 
Muito desse trabalho tem 
passado pelas mãos de Lean-
dro Campos, que chegou ao 
clube ciente das dificuldades 
que teria ao assumir o time. 
Sempre com um discurso de 
organização, o técnico avalia 
o início de trabalho no Rubro-
-Negro Maranhense.

- Estamos em uma fase 
inicial. Nós temos que tomar 
como parâmetro, o que foi 
desenvolvido em quase 50 
dias de trabalho. Nós estamos 
buscando sempre o aperfeiço-
amento, melhorias, porque no 
início do campeonato temos 
que ter avaliações diferentes 
com a sequência. Então é 
muito importante que man-
tenhamos essa condição de 
crescimento, de produção, 

para que nós possamos buscar 
os objetivos - afirmou.

O técnico também comen-
ta sobre prioridades do Moto 
na competição. Comenta so-
bre filosofia de jogo, avisa que 
os últimos resultados não o fa-
zem acreditar em favoritismo e 
ainda pontua que estabilidade 
é o principal foco na sequência 
do Maranhense.

- Nós temos uma meto-
dologia de trabalho, no que 
diz respeito a organização, 
transição, situações de bola 
na parte defensiva e ofensiva. 
Esses aspectos agrupados se 
criam uma condição muita 
organizada, e com um forma 
de jogar muito bem estabele-
cida. A gente sabe que o time 
foi montado de uma forma 
bem heterogênea. Então é 
por isso que a gente não está 
de forma alguma iludidos com 
relação aos primeiros resulta-
dos. Importante manter essa 
estabilidade, principalmente 
nos dois setores mencionados 
(defesa e ataque) - pontuou.

Leandro também lembra 
do compromisso mais impor-
tante na temporada até agora: 
o Fluminense. 

COMUNICAÇÃO
GUSA NORDESTE S/A, CNPJ 07.636.657/0001-99, torna público 

que recebeu da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais – SEMA, em 14/01/2020, a Renovação de   Outorga de Direito 
de Uso de Água Subterrânea, aut. Nr. 02920012020, com vazão de 
110,0 m3/hora ou 1.320,0 m3/dia em período de 12 hs./dia,  proto-
colado sob nr. 19070028576/2019 e  e-processo 156246/2019, loca-
lizada na Gleba Itinga, Km 14,5 da BR-222,  município de Açailândia/
MA, sob as coordenadas   -04°53’33,2’’ S  e -47°23’18,1’’ W  para fins de 
uso industrial.    



Pacote de obras

Unidades de saúde completamente reformadas serão 
entregues pelo prefeito Edivaldo Holanda Junior nos meses de 
fevereiro e março. Com a requalificação dos espaços, a gestão 
municipal segue com os investimentos realizados na área da 
saúde com o objetivo de ampliar a oferta e a qualidade dos 
serviços públicos oferecidos pela rede municipal. Entre as 
unidades a serem entregues, estão os centros de saúde de áreas 
como Vila Sarney, Quebra Pote, São Francisco, Cidade Olímpica, 
Bacanga e Santa Clara. Recentemente o prefeito entregou, 
totalmente reformado, o Centro de Saúde Genésio Ramos Filho, 
na Cohab-Anil. As reformas nas unidades de saúde fazem parte 
das ações do programa São Luís em Obras e ampliam o trabalho 
já realizado ela Prefeitura para melhoria do atendimento à 
população.

Alunos novos
A gestão do prefeito Edivaldo Holanda Junior inicia segue 

até a próxima terça-feira (11), com as inscrições de alunos novos 
para as escolas de Ensino Fundamental – 1º ao 9º anos – da 
rede pública municipal de São Luís. Os interessados devem 
acessar o site da Prefeitura de São Luís, no endereço eletrônico 
http://bit.ly/39fpaT9 e preencher todos os dados requisitados 
pela Secretaria Municipal de Educação (Semed). O pai e/ou 
responsável poderá escolher até três opções de escolas mais 
próximas de sua residência ou em local de seu interesse, sendo 
obrigatória a escolha de, pelo menos, duas unidades. Os critérios 
de seleção dos estudantes para as unidades de Educação Básica 
da rede pública de São Luís seguem os mesmos da Educação 
Infantil: ser um aluno com deficiência, proximidade da escola; 
o fato de já ter irmã ou irmão estudando na referida unidade; 
e ser beneficiário do programa Bolsa Família. Estão sendo 
oferecidas vagas em praticamente todas as 160 escolas de Ensino 
Fundamental – Unidades Polo e Anexos.

Gravidez na adolescência

Estou grávida e agora? Esse é o questionamento de muitas 
adolescentes no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 
aproximadamente 930 adolescentes e jovens dão à luz todos 
os dias, chegando a mais de 434,5 mil mães por ano. Mas o que 
podemos fazer para colaborar com a redução desse índice? 
Alertar sobre os métodos contraceptivos e fomentar o diálogo 
familiar para que cada vez mais pessoas saibam o que é saúde 
reprodutiva, seus efeitos, causas e como isso pode afetar no 
dia-a-dia.

A Prefeitura de São Luís, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Saúde (Semus) promove, 
até o dia 11 deste mês, ações 
internas de conscientização 
contra Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (AIDS, Hepa-
tites Virais e outras doenças) 
em empresas dos setores de 
infraestrutura e da construção 
civil na capital maranhense. 
As atividades – que se inten-
sificaram em fevereiro por ser 
o mês alusivo às prévias e ao 
Carnaval - começaram no dia 
31 do mês passado e fazem 
parte da política de proteção 
permanente da gestão do pre-
feito Edivaldo Holanda Junior.

Na quinta-feira (6), das 7h 
às 9h, equipes do Centro de 
Testagem e Aconselhamento 
(CTA) do Lira estiveram em 
uma empresa fornecedora 
de aço situada no Anjo da 
Guarda para diálogo com fun-
cionários. No local, os técnicos 
da Semus conversaram com 
os colaboradores quanto às 
ações aplicadas por eles no dia 
a dia para evitarem infecções 
causadas, em especial, por re-
lações sexuais desprotegidas.

Além de orientações so-
bre o uso dos preservativos 
masculinos e femininos, enfer-
meiras também enfatizaram 

As atividades se intensificaram em fevereiro devido às festas carnavalescas; iniciativa faz parte das ações de 
conscientização contra Infecções Sexualmente Transmissíveis colocadas em prática pela gestão do prefeito Edivaldo.

Prefeitura promove aconselhamento contra 
ISTs para funcionários de empresas da capital
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às mulheres, em específico, a 
importância do uso dos géis e 
da permanência de parceiro (a) 
fixo (a), minimizando os riscos 
de contrair doenças do gênero.

Na demonstração, os re-
presentantes da Semus apre-
sentaram de forma gráfica o 
valor, por exemplo, do diag-
nóstico precoce e da realiza-
ção do teste rápido. Alguns 

Cidade

A lista preliminar dos apro-
vados nos programas de Resi-
dência Médica e Multiprofis-
sional da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) será divulgada 
hoje (7), no site da Universi-
dade Estadual do Maranhão 
(Uema), que realizou o proces-
so seletivo por meio do Acordo 
de Cooperação Técnica. Após 
esta primeira lista, haverá o pe-
ríodo de recurso, e o resultado 
final será publicado no dia 14 
deste mês.

Para este ano, foram ofer-
tadas 34 vagas para residência 
médica e 24 para o programa 
de residência multiprofissio-
nal. 

De acordo com Leandro 
Marques da Silva, chefe dos 
programas das Residências 
Multiprofissionais da Empresa 
Maranhense de Serviços Hos-
pitalares (Emserh), os novos 
residentes ingressarão, efeti-
vamente, nos programas no 
dia 2 de março - o dia 1º, data 

preconizada pelo Ministério 
da Educação para início dos 
programas, é um domingo. 
A solenidade de acolhimento 
acontece dia 28.

“Iremos entregar os cra-
chás, os jalecos padronizados, 
os regimentos internos dos 
programas para que eles sai-
bam quais são as normativas, 
os direitos e deveres, o que 
caracteriza cada programa. E 
vai ser uma oportunidade de 
conhecer os seus coordena-
dores”, destacou.

No Programa de Residên-
cia Médica, as vagas foram 
distribuídas da seguinte for-
ma: cinco para o Programa 
de Clínica Médica, nove para 
Cirurgia Geral; duas vagas 
para Dermatologia, uma para 
Urologia, no Hospital Dr. Car-
los Macieira; cinco para Psi-
quiatria, no Hospital Nina 
Rodrigues; duas para Cance-
rologia Cirúrgica, no Hospital 
de Câncer Tarquínio Lopes 

Técnicos da Semus conversaram com os colaboradores 

colaboradores, de forma vo-
luntária, se submeteram ao 
teste rápido contra o HIV. “Com 
isso, estamos ampliando nosso 
público-alvo e valorizando o 
trabalho dos servidores quan-
to às Infecções Sexualmente 
Transmissíveis. É através da 
prevenção que protegeremos 
nossa população”, disse o se-
cretário de Saúde de São Luís, 

Lula Fylho acrescentando que 
o trabalho segue orientação 
do prefeito Edivaldo.

Para o técnico industrial 
Lucas Fonseca, é de suma 
importância saber mais sobre 
a prevenção contra as ISTs. 
“É fundamental saber que a 
população pode contar com 
o município para ser atendida 
caso precise”, disse.

Filho; uma para Ortopedia e 
Traumatologia, no Hospital de 
Traumatologia e Ortopedia do 
Maranhão (HTO); cinco para 
o Programa de Pediatria, no 
Hospital Infantil Dr. Juvêncio 
Mattos; duas para Ginecologia 
e Obstetrícia, na Maternida-
de Carmosina Coutinho, em 
Caxias, e duas para Clínica 
Médica, no Hospital Regional 
de Caxias Dr. Everaldo Ferreira 
Aragão.

Para o Programa de Resi-
dência Multiprofissional, fo-
ram 10 vagas para Oncologia, 
no Hospital de Câncer do Ma-
ranhão; oito para o Programa 
de Terapia Intensiva Adulto, no 
Hospital Dr. Carlos Macieira, e 
seis para o Programa de Neo-
natologia, no Hospital Infantil 
Dr. Juvêncio Matos.

Segundo Leandro Marques 
da Silva, desde 2015, houve 
ampliação dos programas, en-
tre os quais Pediatria, Urologia, 
Dermatologia, em São Luís, e 

Clínica Médica, Ginecologia e 
Obstetrícia em Caxias.

“Não tínhamos a Resi-
dência Multiprofissional até 
então na rede estadual de 
Saúde, apenas no Hospital 
Universitário, que é um ente 
federal. Em 2018, teve a pro-
posição de três programas de 
Residência Multiprofissional 
e houve êxito via Ministério 
da Educação, no qual fo-
ram aprovados três grandes 
programas, que são nossos 
programas atuais: Atenção 
em Oncologia, Atenção em 
Terapia Intensiva Adulto e 
Atenção em Neonatologia”, 
acrescentou. 

Os novos residentes terão 
a oportunidade de participar 
de um processo de imersão, 
dentro dos cenários de prá-
tica das residências, e, com 
isso, desenvolver habilidades 
e competências necessárias 
para realizar uma assistência 
resolutiva e de qualidade.

SELETIVO

Candidatos dos programas de residência médica 
e multiprofissional podem consultar resultado 
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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

Custo da cesta básica sobe 
em 11 capitais, diz Dieese

O custo da cesta básica em 
janeiro subiu em 11 capitais 
pesquisadas e caiu em seis, 
de acordo com a Pesquisa 
Nacional da Cesta Básica de 
Alimentos, realizada mensal-
mente pelo Departamento 
Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos 
(Dieese) em 17 cidades.

As maiores altas foram re-
gistradas em Aracaju (4,75%), 
Salvador (4,43%), João Pes-
soa (3,87%) e Belo Horizonte 
(2,57%). Já as quedas mais 
expressivas ocorreram em 
Florianópolis (-4,41%), Rio 
de Janeiro (-1,89%), Curitiba 
(-1,43%) e Vitória (-1,41%). 

A capital com a cesta mais 
cara foi São Paulo (R$ 517,51), 
seguida pelo Rio de Janeiro 
(R$ 507,13) e por Porto Alegre 
(R$ 502,98). Os menores valo-
res médios foram observados 
em Aracaju (R$ 368,69) e Sal-
vador (R$ 376,49).

Entre dezembro de 2019 e 
janeiro de 2020, predomina-
ram altas nos preços do óleo 
de soja, que subiu em todas as 
cidades, com variações entre 
1,17%, em Belém, e 9,95%, em 
Campo Grande. O açúcar teve 
alta em 14 capitais, oscilando 
entre 0,81%, em Curitiba, e 
20,28%, em Brasília. As varia-
ções negativas foram anota-
das no Rio de Janeiro (-1,10%), 
Florianópolis (-0,70%) e Recife 
(-0,45%).

O preço médio do tomate 

aumentou em 14 capitais com 
destaque para Belo Horizonte 
(65,94%), Aracaju (45,42%) 
e Rio de Janeiro (44,44%). 
As reduções ocorreram em 
Porto Alegre (-10,49%), Re-
cife (-8,10%) e Florianópolis 
(-3,14%). A banana registrou 
elevação de preços em 14 
capitais, com exceção de Natal 
(-2,07%), Belém (-1,29%) e São 
Paulo (-1,04%).

O quilo da batata aumen-
tou em oito cidades e diminuiu 
em Campo Grande (-11,15%) 
e Porto Alegre (-6,82%), em 
janeiro. As altas mais expressi-

vas foram registradas em Belo 
Horizonte (35,61%) e Brasília 
(16,61%). As taxas positivas 
acumuladas variaram entre 
0,96%, em Porto Alegre, e 
23,75%, em São Paulo. 

O quilo da carne bovina 
de primeira diminuiu em 
14 capitais, com variação 
entre -14,76%, no Rio de 
Janeiro, e -0,83%, em Porto 
Alegre. Os aumentos foram 
r e g i s t r a d o s  e m  A r a c a j u 
(0,11%), Recife (2,49%) e 
Salvador (4,31%). 

O preço do feijão aumen-
tou em 14 capitais. O grão do 

Maiores altas foram em Aracaju, Salvador, João Pessoa e Belo Horizonte.

tipo carioquinha, pesquisado 
no Norte, Nordeste, Centro-O-
este, em Belo Horizonte e em 
São Paulo, teve alta em quase 
todas as cidades, exceto em 
Belo Horizonte (-1,10%). As 
taxas variaram entre 0,74%, 
em Goiânia, e 17,89%, em 
Campo Grande. Já o valor do 
feijão preto, pesquisado nas 
capitais do Sul, em Vitória e 
no Rio de Janeiro, subiu 0,89% 
em Curitiba, 2,78% em Porto 
Alegre e 4,57% em Vitória. 
Houve redução do valor médio 
no Rio de Janeiro (-6,32%) e 
Florianópolis (-0,21%). 

Na manhã desta quinta-fei-
ra (6), a Secretaria das Cidades 
e Desenvolvimento Urbano 
(Secid) e a Fundação de Am-
paro à Pesquisa e ao Desenvol-
vimento Tecnológico do Mara-
nhão (Fapema) assinaram um 
Acordo de Cooperação Técnica 
vinculado ao programa Nosso 
Centro. A parceria vai viabilizar 
a sistematização da produção 
acadêmica sobre o centro da 
capital maranhense.

O secretário das Cida-
des, Rubens Pereira Júnior, 
d e s t a c a  q u e  a  p a r c e r i a 
vai democratizar e deixar 
menos burocrático o aces-
so a informações sobre o 
Centro H istór ico de São 
Luís,  a lém de acelerar  o 
processo de valor ização 
do Centro. “A parceria com 
a  Fapema v i sa  f azer  u m 
l e va nt a m e nto  co m p l e to 

de tudo que já foi produzido 
pela comunidade cientifica 
maranhense sobre o Centro 
Histórico. Não é só reformar 
casarões, é dar vida ao Nosso 
Centro. É preciso conhecer 
bem a nossa história para en-
tender os rumos do futuro”, 
afirma Rubens Jr.

A parceria tem por objetivo 
apoiar pesquisas cientificas 
e propor estratégias para o 
desenvolvimento e efetivação 
de políticas públicas para o 
Centro Histórico de São Luís 
a fim de preservar o seu valor 
histórico e cultural.

As pesquisas serão desen-
volvidas abrangendo os cinco 
pólos de atuação do Programa 
Nosso Centro, sendo eles: Polo 
Habitacional, Tecnológico, 
Cultural, Turístico e de Lazer, 
Comercial e Gastronômico e 
o Polo Institucional.

Governo e Fapema assinam acordo de cooperação 
técnica para pesquisas sobre o Centro Histórico

DOAÇÃO

Hemomar recebe agendamento de 
grupos para doação coletiva de sangue

As doações de sangue 
de grupos de pessoas de 
empresas, igrejas ou mesmo 
comunidades são sempre 
recebidas com entusiasmo 
no Centro de Hematologia e 
Hemoterapia do Maranhão 
(Hemomar). Por conta do 
baixo estoque, a Campanha 
de Doação de Sangue para 
o período carnavalesco foi 
antecipada e, por isso, o He-
momar incentiva as doações 
de forma coletiva. 

De acordo com a assis-
tente social do Hemomar, 
Ana Penha, para garantir 
um atendimento ainda me-
lhor,  é  possível  agendar 
as doações por grupos de 
pessoas. “A gente apela para 
as empresas, igrejas, que 
venham fazer essa doação 
em grupo. O agendamento 

pode ser feito pelo telefone 
3216-1134, que é do Servi-
ço Social, no qual a pessoa 
vai dizer a quantidade de 
pessoas para a gente ter 
um controle por conta dos 
funcionários e por conta 
dos lanches que nós ofe-
recemos. O agendamento 

é apenas para manter uma 
organização, mas são to-
dos bem-vindos a qualquer 
momento, a qualquer hora”, 
explicou. 

O centro funciona das 7h 
às 18h, de segunda a sexta, e 
sábado até o meio-dia, na Rua 
5 de janeiro, na Jordoa. 

A assistente social reforça 
que, para fazer a doação, é 
necessário pesar acima de 50 
quilos, ter entre 16 e 69 anos, 
estar bem alimentado, não 
ter ingerido bebida alcoólica 
no dia anterior, ter dormido 
bem nas últimas 24 horas e 
apresentar um documento de 
identificação com foto atual. 

Nesta quarta-feira (5), o 
estoque do Hemomar possuía 
apenas 41 bolsas de sangue 
positivo e nove de sangue ne-
gativo. Para que a quantidade 
fosse suficiente para atender 
a demanda, seriam necessá-
rias 400 bolsas diárias. “Nós 
não temos nada que consiga 
substituir o sangue humano, 
então a gente precisa que as 
pessoas pensem nisso com 
carinho, com amor, e venham 
fazer a sua doação”, enfatiza. 

COMUNICAÇÃO

J M D MARTINS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA 
torna público que REQUEREU junto à Secretaria do Estado do 
Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA a Licença Única 
Ambiental – LUA, para a atividade agropecuária e silvicultural, 
conforme Proc. N° 25672/2020 a ser localizado na Fazenda 
Campo Belo no Município de Benedito Leite – MA.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL – 015/2020-CPL - A CO-
MISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃ0 – PORTARIA 003/2020 de janeiro 
de 2020, comunica que realizará às 08:00 horas, do dia 20 de fevereiro 
de 2020, na  sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na 
Sede da Prefeitura Municipal na Pça Bernardo Coelho de Almeida NR. 
863– Centro – São Bernardo-Ma, PREGÃO PRESENCIAL - 015/2020-CPL 
tipo menor preço contratação de empresa para prestação de servi-
ços de manutenção de equipamentos hospitalares e equipamentos 
odontológicos para atendimento das Secretaria a prefeitura de  Saúde 
de São Bernardo/MA. A ser regida pelas normas deste Edital, pelas 
disposições da Lei Federal nº10.520/2002 e subsidiariamente no que 
couber a Lei nº 8.666/93 e demais legislação pertinente., O Edital, está 
à disposição dos interessados no endereço supra, de 2º a 6º feira, no 
horário das 08:00 ás12:00 horas, onde também poderão ser obtidos 
esclarecimentos adicionais, custo do Edital R$ 30,00 (trinta reais). 03 
de fevereiro de 2020-  Pregoeira, Eliza Lima.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP – 016/2020-CPL 
- A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃ0 – PORTARIA 003/2020 
de janeiro de 2020, comunica que realizará às 13:00 horas, do dia 20 
de fevereiro de 2020, na  sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Sede da Prefeitura Municipal na Pça Bernardo Coelho de 
Almeida NR. 863– Centro – São Bernardo-Ma, PREGÃO PRESENCIAL-
-SRP - 016/2020-CPL tipo menor preço contratação de empresa para 
fornecimento de material elétrico para atendimento das Secretarias a 
prefeitura de São Bernardo/MA. A ser regida pelas normas deste Edital, 
pelas disposições da Lei Federal nº10.520/2002 e subsidiariamente no 
que couber a Lei nº 8.666/93 e demais legislação pertinente., O Edital, 
está à disposição dos interessados no endereço supra, de 2º a 6º feira, 
no horário das 08:00 ás12:00 horas, onde também poderão ser obtidos 
esclarecimentos adicionais, custo do Edital R$ 30,00 (trinta reais). 03 
de fevereiro de 2020-  Pregoeira, Eliza Lima.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL – 017/2020-CPL - A CO-
MISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃ0 – PORTARIA 003/2020 de janeiro 
de 2020, comunica que realizará às 16:00 horas, do dia 20 de fevereiro 
de 2020, na  sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Sede 
da Prefeitura Municipal na Pça Bernardo Coelho de Almeida NR. 863– 
Centro – São Bernardo-Ma, PREGÃO PRESENCIAL– 017/2020-CPL tipo 
menor preço contratação de empresa para fornecimento dos serviços 
de organização de eventos para atendimento das Secretarias  e da 
prefeitura de São Bernardo/MA. A ser regida pelas normas deste Edital, 
pelas disposições da Lei Federal nº10.520/2002 e subsidiariamente no 
que couber a Lei nº 8.666/93 e demais legislação pertinente., O Edital, 
está à disposição dos interessados no endereço supra, de 2º a 6º feira, 
no horário das 08:00 ás12:00 horas, onde também poderão ser obtidos 
esclarecimentos adicionais, custo do Edital R$ 30,00 (trinta reais). 03 
de fevereiro de 2020-  Pregoeira, Eliza Lima.



(98) 98860-0388

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 7 De FevereirO De 2019 | Sexta - Feira

Após decisão do Copom, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil passam a oferecer 
juros menores em linhas de crédito aos clientes a partir de segunda-feira.

Bancos anunciam redução da taxa 
de juros em linhas de crédito

Após decisão do Copom 
(Comitê de Política Mone-
tária) do Banco Central, que 
reduziu a taxa básica de juros 
de 4,5% para 4,25% ao ano, 
alguns bancos anunciaram 
queda nas taxas de juros das 
linhas de crédito oferecidas 
aos clientes.

Com a taxa Selic em 4,25%, 
o país registra o menor per-
centual desde 1999, quando 
entrou em vigor o regime de 
metas para a inflação.

O Bradesco afirmou que 
reduzirá as taxas de juros de 
suas principais linhas de cré-
dito a partir de segunda-feira 
(10), acompanhando a decisão 
do Copom.

O Banco do Brasil também 
informou que vai reduzir as 
taxas de juros em linhas de 

Mais uma universidade de 
Portugal aceita nota do Enem

Mais uma universidade de Portugal se uniu à lista de 
instituições do país que aceitam as notas do Exame Nacional 
de Ensino Médio (Enem) como forma de ingresso. O Instituto 
Português de Administração de Marketing (Ipam) de Lisboa 
firmou uma parceria com o Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) que já vale para 
este ano e vai até 2024.
Ao todo, já são 48 instituições de Portugal que aceitam alunos 
brasileiros com base na nota do Enem. Além delas, outras 
universidades dos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Irlanda, 
França e Escócia também têm utilizado a nota do exame como 
critério de avaliação para matrículas e bolsas de estudo.
De acordo com o ministério da Educação, as regras e pesos 
para cada nota do Enem varia de acordo com a instituição e 
o convênio não prevê financiamento estudantil pelo governo 
brasileiro.
Informações importantes para quem quer estudar em Portugal
Pontuação. A nota mínima necessária varia de acordo com o 
curso e instituição, mas a maioria exige 120 pontos na escala 
portuguesa (que varia de 0 a 200) e equivale a 600 pontos no 
Enem. Além disso, a maioria das universidades atribui pesos 
diferentes às provas do exame, valorizando o desempenho nas 
áreas relacionadas às que o aluno quer estudar.
Nomenclaturas. Em Portugal, o termo licenciatura se refere 
aos bacharelados. Mestrados integrados são cursos com cinco 
anos de duração, como Engenharias e Arquitetura.
Anuidade. Apesar de serem públicas, as universidades 
portuguesas cobram anuidade de € 1,5 mil a € 7 mil (R$ 6,9 
mil a R$ 32 mil).
Custo de vida. Assim como no Brasil, cidades maiores e mais 
fortes turisticamente têm custo de vida maior em Portugal. 
Lisboa é onde moradia e alimentação são mais caras. A 
estimativa é de que essas despesas fiquem entre € 300 e € 
500 (R$ 1,4 mil e R$ 2,3 mil), dependendo da cidade escolhida.

O ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, afirmou 
ontem (6) que a campanha 
contra a gripe deste ano deve 
começar em março – um mês 
antes do que no ano anterior, 
quando teve início em abril.

De acordo com Mandetta, 
a antecipação já estava pre-
vista antes mesmo de o surto 
de coronavírus surgir no mun-
do. Entretanto, a imunização 
pode ajudar a descartar casos 
suspeitos – uma vez que os 
sintomas das duas doenças 
são parecidos –, e a evitar que 
os serviços de saúde fiquem 
sobrecarregados de pacientes 
com sintomas respiratórios.

“A vacina confere grau de 
imunidade. Se você tomou a 
vacina, você tem alguns vírus 
que estão no componente 
dessa vacina e vão alcançar 95, 
97, 98% de não ser [infectado] 
porque estavam na vacina. 

Isso ajuda o profissional de 
saúde”, afirmou Mandetta.

A declaração foi dada du-
rante a 1ª Reunião Ordinária 
da Comissão Intergestores 
Tripartite 2020, com secretá-
rios de Saúde dos Estados e 
capitais de todo o país para 
discutir estratégias de um 
plano de contingência caso o 

coronavírus chegue ao Brasil.
Na quarta (5), o Ministério 

da Saúde afirmou que estima 
investir R$ 140 milhões em 
recursos para adquirir insumos 
no enfrentamento ao coro-
navírus, como a compra de 
máscaras cirúrgicas, luvas, ma-
teriais reagentes, entre outros.

Calendário de vacinação

A campanha de vacinação 
da gripe começará em março 
e terminará em abril. Em 2019, 
a campanha começou em 10 
de abril e terminou em 31 de 
maio. O objetivo era imunizar 
58,6 milhões de pessoas.

A vacina contra a gripe 
contém uma composição que 
varia a cada ano, de acordo 
com os vírus mais frequentes. 
Em 2019, ela estava continha 
vírus Influenza A H1N1, In-
fluenza A H3N2 e um Influenza 
B.

Ainda assim 796 pessoas 
morreram e 3.430 foram in-
fectados em 2019 somente 
com o H1N1. Ou seja, este 
vírus da gripe matou 23,2% 
dos pacientes internados no 
Brasil com sintomas, ou 23 a 
cada 100 doentes. Até agora, 
o coronavírus matou cerca de 
2% dos pacientes internados 
com a infecção.

crédito para o varejo das pes-
soas física e jurídica, além do 
crédito imobiliário.

“A decisão está em sintonia 
com o anúncio de redução da 

taxa básica de juros (Selic) em 
0,25 ponto percentual feito 
pelo Comitê de Política Mone-
tária (Copom) nesta quarta-fei-
ra (5)”, afirmou em nota.

No caso do Banco do 
Brasil, as novas condições 
entram em vigor a partir da 
próxima segunda-feira (10) 
e estarão disponíveis para 
todos os canais de relacio-
namento do Banco (app, 
internet banking, caixas ele-
trônicos e agências).

O Itaú Unibanco vai repas-
sar integralmente aos seus 
clientes o corte de 0,25 ponto 
na taxa básica de juros.

Para as pessoas físicas, a 
redução será realizada no em-
préstimo pessoal, enquanto 
que para empresas, na linha 
de capital de giro. O novos 
juros passam a valer a partir da 
próxima segunda-feira (10), e 
as taxas variam de acordo com 
o perfil do cliente e relaciona-
mento com o Itaú.

ANTECIPADA

Campanha de vacinação contra gripe será em março 


