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Câmara Municipal aprova pagamento de Abono
Salarial com inclusão de emendas do Sindeducação

Acompanharam a Sessão Plenária, as dirigentes Gleise Sales, Nathália Karoline, Izabel Cristina, Raimunda Gualberto, 
Mary Lourdes e Silvia Lilia, além de professores de base.

Mais de 13 mil veículos 
emplacados  com a placa 

Mercosul no Maranhão
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Após cerca de cinco ho-
ras de discussão, o veto do 
presidente Jair Bolsonaro ao 
projeto que aumenta o li-
mite da renda familiar para 
recebimento do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) 
foi derrubado. A derrubada do 
veto começou pelo Senado, 
com 45 votos contrários, con-
tra 14 favoráveis. Na Câmara, 
o veto foi derrubado com 302 
votos a 137. A matéria vai à 
promulgação.

O BPC é um benefício 
assistencial equivalente a 
um salário-mínimo, pago 
a pessoas com deficiência 
e idosos partir de 65 anos 
com até um quarto de salá-
rio mínimo de renda familiar 
per capita. A lei aprovada no 
Congresso e vetada por Bol-
sonaro alterava exatamente 
o teto da renda, ampliando 
o número de pessoas aptas 
a receberem o benefício. 
Com a derrubada do veto, 
p o r t a n t o,  o  p a g a m e n t o 
será feito a famílias com 
até meio salário mínimo de 

Teto do benefício passará a meio salário mínimo de renda per capita.

Congresso derruba veto de 
Bolsonaro e amplia alcance do BPC
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O número de casos confir-
mados do novo coronavírus 
no Brasil subiu para 37. O dado 
foi divulgado pelo Ministério 
da Saúde hoje (11). O balanço 
registra três novos casos em 
relação ao divulgado ontem 
(10), quando foram contabili-
zados 34 casos.

Entre os novos casos con-
firmados foram identificados 
um novo no Rio Grande do Sul 
e dois novos no Rio de Janeiro. 
No total, São Paulo concentra a 
maioria das pessoas infectadas 
(19), seguido de Rio de Janeiro 
(10), Bahia e Rio Grande do Sul 
(2) e Alagoas, Espírito Santo, 
Minas Gerais e Brasília (um 
caso em cada). Em Brasília, no 
entanto, a Secretaria de Saúde 
do Distrito Federal confirmou 
um segundo caso. Trata-se do 

Ministro confirma 37 casos do novo 
coronavírus no país

SAÚDE

marido da primeira paciente 
confirmada em Brasília.

Os casos suspeitos ficaram 
em 876, um pouco abaixo do 
total registrados ontem (893). 
Já os casos descartados soma-
ram 880. A taxa de letalidade 

(a proporção de mortes em 
decorrência do vírus pelo nú-
mero de casos) está em 3,4%.

No panorama global, o 
número de casos continua 
subindo. Segundo dados da 
Universidade Johns Hopkins, 

que monitora o novo corona-
vírus em parceria com insti-
tutos e ministérios de saúde 
de diversos países, 121.564 
pessoas foram diagnostica-
das com Covid-19. O número 
de mortes, no momento da 
reportagem, é de 4.373. O 
número de pessoas que não 
apresentam mais sintomas 
após terem sido diagnostica-
das - portanto, consideradas 
curadas - está em 66.239.

Foco nos idosos
O ministro da Saúde, Luiz 

Henrique Mandetta, afirmou 
hoje (11) ao divulgar boletim 
de atualização sobre o novo 
coronavírus que o foco das 
ações está em “proteger idosos 
e pessoas com saúde debilita-
da, principal grupo de risco do 
coronavírus”.

renda per capita.
Contrários à derrubada 

do veto argumentaram que 
o Brasil passa por uma crise 
financeira e que o aumento 
prejudicaria o orçamento 
para outras  áreas.  Até o 
combate ao coronavírus 
foi citado. “Derrubar esse 
veto é acabar com recurso 

de emendas impositivas e, 
inclusive, com recursos para 
combater o coronavírus. É 
um discurso fora da realida-
de”, disse o deputado Osmar 
Terra (MDB-RS). Até cerca de 
um mês atrás, Terra era minis-
tro da Cidadania do governo 
Bolsonaro e chefiava a pasta 
responsável pelo pagamento 

de benefícios como o BPC e o 
Bolsa Família.

Os parlamentares favorá-
veis à derrubada do veto con-
sideram injusto o Parlamento 
querer economizar exatamen-
te na hora de ajudar a popula-
ção pobre. “Não é possível que 
o Congresso quede insensível 
a esse apelo. 

BNDES tem R$ 140 bilhões disponíveis 
para financiamento e crédito

O presidente do Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), 
Gustavo Montezano, afirmou 
hoje (11) que o banco está 
em uma situação estável e 
superconfortável de liquidez 
e de capital para atender aos 
pedidos de financiamento e 
crédito. Segundo Montezno, 
este ano, estão disponíveis R$ 
140 bilhões.

Além disso, o BNDES pode 
incluir no valor cerca de R$ 30 
bilhões de um total de R$ 100 
bilhões que deve receber ao 
longo do ano. “Ainda tem um 

volume substancial de recur-
sos aumentando a liquidez 
do banco.”

Montezano destacou que 
não está em cogitação o lança-
mento de novos produtos ou 
de linhas de crédito. Ele disse 
que, por enquanto, a institui-
ção não vai tomar medidas 
emergenciais para combater 
os efeitos do coronavírus na 
economia, mas assegurou que 
as linhas continuam abertas.

“Não há qualquer altera-
ção de critério. Não há qual-
quer, interrupção de fluxo, 
muito pelo contrário. 

Especialista sugere reforma 
tributária com IVA de alíquota única

A professora de Direito 
Tributário da Universidade de 
Leeds, na Inglaterra, Rita de La 
Feria, defendeu nesta quarta-
-feira (11), junto aos deputa-
dos e senadores da comissão 
mista da Reforma Tributária, 
que o Brasil faça uma reforma 
sem alíquotas diferenciadas 
do novo IVA, o Imposto sobre 
Valor Agregado. Existe uma 
discussão na comissão da pos-
sibilidade de adotar alíquotas 
diferenciadas por setores ou 
produtos. O setor de serviços, 
por exemplo, tem reclamado 
que a tributação do setor vai 
aumentar.

Segundo Rita de La Feria, a 
diferenciação torna o sistema 
complexo e não traz os bene-
fícios desejados. O Imposto 
sobre Bens e Serviços, como 
vem sendo chamado o IVA no 
país, incidiria sobre o consumo 
dos produtos e serviços e não 
sobre a produção, como acon-
tece hoje com os impostos 
que ele pretende substituir. O 
deputado Augusto Coutinho 
(Solidariedade-PE) questionou 
a possibilidade de aumento da 
tributação sobre serviços por-
que a alíquota única deverá ser 
superior a 25% para manter a 
arrecadação atual:

“Fui inclusive abordado 
nessa última semana pelo 
setor de serviços, de planos 
de saúde e educacional. E 
uma das colocações era a de 
que em países que aplicam o 
IVA não se cobra nesse setor. E 
nesse projeto da Câmara tem 
alíquota. Isso iria encarecer 
o plano de saúde, sobrecar-
regando automaticamente 
o já sobrecarregado sistema 
público de saúde”, disse.

Rita de La Feria explicou 
que, ao diferenciar alíquotas 

ou conceder isenções, o sis-
tema acaba beneficiando os 
mais ricos, que consomem 
mais, inclusive serviços e pro-
dutos mais básicos. Mas a 
arrecadação que é perdida, se-
gundo ela, deixa de beneficiar 
os mais pobres com serviços 
públicos.

Cesta básica
O deputado Mauro Bene-

vides Filho (PDT-CE) disse que 
é complicado não dar isenção 
nos produtos da cesta básica 
porque os preços podem 
subir logo após a reforma. Já 
o deputado Alexis Fonteyne 
(Novo-SP) afirmou que o sis-
tema tributário deve ser feito 
para arrecadar. As políticas so-
ciais devem vir em seguida na 
forma de programas próprios.

Uma solução dada pela 
especialista foi a de fazer um 
sistema que devolva ime-
diatamente o imposto pago 
pelas pessoas de renda mais 
baixa. Isso porque, com o 
IVA, deverá ser mais fácil de-
volver impostos já pagos em 
cadeias anteriores de uma 
produção, por exemplo. O 
objetivo é fazer com que uma 
empresa não tenha que pa-
gar imposto sobre o imposto 
já pago pelo fornecedor. Isso 
se chama cumulatividade e 
é o que acontece no sistema 
atual. A não cumulatividade 
valeria, inclusive, para o setor 
de serviços, segundo a pro-
fessora.

Ela afirmou que, em alguns 
países da Europa, muitos hos-
pitais que são isentos querem 
deixar de ser para poderem se 
beneficiar dos créditos tribu-
tários dos equipamentos que 
compraram, por exemplo.

Fonte: Agência Câmara 
de Notícias
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Duarte Jr ganha apoio oficial do 
PTC para a Prefeitura de São Luís
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Mais de 17 milhões de eleitores 
já baixaram o e-TítuloOUTRA

A ex-prefeita de Bom 

Jardim, Lidiane Leite da Silva, 

mais conhecida como ‘Prefeita 

Ostentação’, foi condenada por 

improbidade administrativa 

por desvio de R$ 1.377.299,77 

na contratação de uma 

empresa de engenharia civil para execução de reforma de 

escolas da sede e da zona rural do município. 

ESPECULAÇÃO
As especulações sobre a 

ida do prefeito de São José de 

Ribamar, Luís Fernando, para 

uma secretaria do Governo do 

Estado aumentam e podem se 

confirmar para o período após 

o carnaval. A nova Secretaria de Projetos Especiais pode ser 

o destino de Luís Fernando. O nome de Luís Fernando pode 

ser mais um nome técnico que deve somar ao governo do 

governador Flávio Dino para o segundo mandato.(ST)

INDICAÇÃO
Atento às necessidades 

dos municípios maranhenses, 

o deputado estadual Wendell 

Lages (PMN) encaminhou 

Indicação ao secretário de 

Estado da Educação, Felipe 

Camarão, solicitando a aquisição de ônibus escolares para os 

municípios de Itapecuru-Mirim, Araioses, Axixá, Anajatuba 

e Arari.

DECLARAÇÃO
O presidente Jair Bolsonaro 

disse,  em declaração ao 

lado do autoproclamado 

p re s i d e n t e  i n t e r i n o  d a 

Venezuela, Juan Guaidó, que 

a esquerda gosta tanto de 

pobres que os multiplica.

VISITA
O  r e p r e s e n t a n t e 

institucional da Assembleia 

Legislativa do Amapá (Alap), 

em Brasília, Elpídio Amanajas, 

conheceu as dependências da 

Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema), por conta da 

entrega do novo prédio da Alap, que será inaugurado em 

abril. Amanajas esteve com o deputado Adriano (PV) e disse 

que a visita aconteceu por indicação do ex-presidente da 

República, José Sarney, que foi senador pelo Amapá.
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Levantamento feito pelo G1 mostra todos os processos criminais e crimes eleitorais aos quais os parlamentares respondem na Justiça. 
Gil Cutrim (PDT), Josimar Maranhãozinho (PR) e Junior Lourenço (PR) são os que respondem a processos no MA; eles negam os crimes

Deputados com processos 
criminais: a lista do Maranhão
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AGENDA
O pré-candidato ao Senado 

Fe d e ra l ,  We ve r to n  ( P DT ) , 
cumpriu uma extensa agenda 
pelo interior do Estado no último 
final de semana. Na sexta-feira 
à noite, o compromisso foi em 
Chapadinha, onde foi recebido 
pelo grupo liderado pela ex-
prefeita Ducilene Belezinha (PR), 
que é pré-candidata a uma vaga 

na Assembleia Legislativa. O ginásio da Faculdade do Baixo 
Parnaíba (FAP) ficou lotado para presenciar o lançamento da pré-
candidatura de Weverton na cidade do leste maranhense. “Tenho 
afinidade com o caráter de liderança de Belezinha e acredito que 
ela tem muito a somar nos projetos políticos que temos para o 
Maranhão e para o país”, destacou.(Blog do Genivaldo)

DE VOLTA
Após ter passado um período 

de cento e vinte um  dias de 
licença, o vereador Silvino Abreu 
(PRTB) reassumiu o seu mandato 
ontem, com a reabertura dos 
trabalhos da Câmara Municipal 
de São Luís. Silvino é candidato 
a  deputado estadual.  Em 
sua primeira manifestação, o 
parlamentar do PRTB afirmou que 

está de volta com mais disposição para dar continuidade ao trabalho 
que desenvolve no Legislativo, “cumprindo com os compromissos 
que assumimos com a sociedade, dando prosseguimento a luta pelo 
bem estar da população, e contribuindo para buscar melhorias e 
soluções para os problemas que enfrentam o município”, completou 
ele.(Blog do Clodoaldo)

ENCONTRO
O deputado Zé I nácio 

esteve neste sábado (04) em 
São Paulo, SP, para participar do 
Encontro Nacional do Partido 
dos Trabalhadores (PT). O evento 
reuniu centenas de pessoas na 
Casa Portugal, ponto histórico da 
militância de esquerda da cidade. 

O grande momento do 
evento foi a escolha de Lula 

como candidato à Presidência da Republica pelo partido, 
o candidato foi escolhido por aclamação pelos delegados 
presentes no Encontro, reafirmando o discurso do partido de 
que “não existe plano B, não existe plano C, não existe plano 
Z, o nosso plano é L de Lula presidente”, afirmou o ator Sergio 
Mamberti, que conduziu o cerimonial.

PROPAGANDA
Definida as  col igações 

partidárias para a disputa do 
Governo do Maranhão, agora 
ocorre a preparação para a 
batalha eletrônica na tv e no 
rádio. Flávio Dino (PCdoB), que 
aglutinou 16 partidos em torno de 
sua aliança terá o maior tempo da 
propaganda eleitoral. Por dia ele  
aparecerá por quase 12 minutos 

na televisão e no rádio dos maranhenses, isso levando em conta o 
tempo de inserções de 30 segundos que vão ar de segunda-feira 
a domingo, a partir do dia 31 de agosto. No total, ele  terá direito a 
23 inserções por dia.

FISCALIZAÇÃO
Te v e  i n í c i o  o n t e m  n a 

Escola Superior de Controle 
Externo (Escex) do Tribunal 
de Contas do Estado ( TCE-
MA) a capacitação promovida 
pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). Durante 
quatro dias, um grupo de dez 
auditores do TCE receberá 
treinamento nas regras que vão 

orientar as fiscalizações nos contratos financeiros internacionais 
celebrados entre o BID e entidades estatais maranhenses. 

O PCO e o Novo não disputarão as eleições majoritária e 
proporcionais no Estado

Maranhão terá seis candidatos a 
governador nas eleições de 2018

Política

Fechadas as convenções 
partidárias que homologaram 
as candidaturas ao Governo 
do Estado, foram definidos os 
seis nomes que disputarão os 
votos dos maranhenses.

Flávio Dino (PCdoB)
O governador Flávio Dino, 

candidato à reeleição, terá a 
maior coligação na disputa 
ao governo. Flávio conta com 
o apoio do PCdoB, PRB, PDT, 
PPS, PT, PSB, DEM, PR, PP, 
PTB, PROS, PTC, PPL, Avante, 
Patriotas e Solidariedade. O 
candidato também aparece 
como favorito na disputa, em 
todas as pesquisas registradas 
até o momento no Tribunal 
Regional Eleitoral, Flávio Dino 
pontua em torno de 60% nas 
intenções de voto.

Roseana Sarney (MDB)
A ex-governadora Roseana 

Sarney disputa o Governo do 
Estado pela quinta vez. Ela tem 
o apoio do MDB, PSD, PV, PSC, 
PRB e PMB. O grupo Sarney 
tenta voltar ao comando do 
estado após 50 anos de domí-
nio interrompidos por Flávio 
Dino em 2014.

Roberto Rocha (PSDB)
O candidato tucano teve 

seu nome homologado em 
convenção e vai contar com 
o apoio do PSDB, PMN, PHS, 
Democracia Cristã, Rede e 
Podemos. O senador rompeu 
com o governador Flávio Dino 
e vai disputar o governo pela 
primeira vez.

Maura Jorge (PSL)
A ex-prefeita de Lago da 

Pedra entrou na disputa e vai 
contar com o apoio do PSL e 

PRTB. Ela vinha articulando 
uma ampla aliança, mas teve 
seus planos impedidos pelo 
presidente da legenda, o vere-
ador Francisco Carvalho.

Odívio Neto (PSOL)
O engenheiro civil e pro-

fessor Odívil Neto entrou na 
disputa e vai contar com o 
apoio do PSOL e PCB.

Ramon Zapata (PSTU)
O Partido Socialista dos 

Trabalhadores Unificados 
apresentou Ramon Zapata 

para a disputa ao Governo 
do Maranhão. O PSTU não 
coligou com nenhum outro 
partido.

O PCO e o Novo não dispu-
tarão as eleições majoritária e 
proporcionais no Maranhão.

RENOVAÇÃO

Dez dos 31 vereadores de São Luís serão candidatos em 2018
Embora cargos munici-

pais estejam fora da disputa 
em 2018, as eleições podem 
levar a uma renovação tam-
bém na Câmara Municipal 
de São Luís. Dez dos 31 dos 
vereadores da capital ma-
ranhense devem disputar o 
próximo pleito em outubro, 
abrindo a possibilidade para 
a mudança de quase 43% das 
cadeiras.

Mais da metade das can-
didaturas confirmadas nas 
convenções partidárias são 
de veteranos, com um total 
de 7 parlamentares querendo 
alçar outros voos na política 
antes de completar mais um 
mandato municipal.

Dos integrantes do legis-
lativo da capital maranhense 
na disputa deste ano, três so-
nham com Brasília e buscarão 
mandatos de deputado fede-
ral. A maioria dos parlamen-

tares busca mudar de esfera 
dentro do próprio Legislativo: 
sete querem ser deputados 
estaduais.

Entre os que tiveram os 
nomes homologados em con-
venções de seus partidos na 
disputa proporcional pela 
Assembleia Legislativa estão 
os vereadores Estevão Aragão 
(PSDB), Bárbara Soeiro (PSC), 
Honorato Fernandes (PT ), 
Marcial Lima, Ricardo Diniz, 
Silvino Abreu, Gutemberg 
Araújo e Gengival Alves, am-
bos do PRTB.

Para o Congresso, devem 
marcar presença no pleito 
de outubro, os vereadores Sá 
Marques (PHS), Pavão Filho 
(PDT) e Pedro Lucas Fernan-
des (PTB). Dos nomes certos 
na disputa pelo Legislativo 
Estadual, três fazem parte 
da Mesa Diretora da Câmara 
de São Luís, são os eles: o 1º 

secretário Honorato Fernan-
des (PT), o 3º vice-presidente 
Ricardo Diniz (PRTB) e a 4ª 
Secretária Bárbara Soeiro 
(PSC).

Legislatura atual teve mais 
candidatos

O número de candidatu-
ras no parlamento municipal 
aumentou em 50% em rela-
ção à legislatura anterior. Em 
2014, dos 31 representantes 
do Palácio Pedro Neiva de 
Santana, cinco estiveram na 
disputa proporcional, seja 
pela Assembleia Legislativa ou 
pela Câmara dos Deputados. 
Na época, foram candidatos 
os vereadores Fábio Câmara 
(PSL), Ivaldo Rodrigues (PDT), 
Josué Pinheiro (PSDB), Sérgio 
Frota (PR) e Rose Sales (PMN).

Destes, apenas Sérgio Fro-
ta conseguiu se eleger em 
e deixou a Câmara, abrindo 
vaga para a primeira suplente 

nas eleições de 2012, Eidimar 
Gomes (PSDB).

CÂMARA DE SÃO LUÍS
Candidatos confirmados
Sá Marques (PHS)
Deputado federal
Pedro Lucas (PTB)
Deputado federal
Pavão Filho (PDT)
Deputado federal
Genival Alves (PRTB)*
Deputado estadual
Estevão Aragão (PSDB)
Deputado estadual
Marcial Lima (PRTB)*
Deputado estadual
Honorato Fernandes (PT)
Deputado estadual
Silvino Abreu (PRTB)
Deputado estadual
Bárbara Soeiro (PSC)
Deputado estadual
Ricardo Diniz (PRTB)
Deputado estadual
(Reprodução: Por Isaias 

Rocha)

Levantamento feito pelo 
G1 mostra que três deputa-
dos federais do Maranhão 
respondem hoje a processos 
criminais na Justiça.

São, ao todo, 50 parla-
mentares réus no país – o 
que representa 10% do total 
de parlamentares na Câmara 
(513).

É a quarta vez que o G1 
realiza esse tipo de levan-
tamento. Em 2015, 38 dos 
513 deputados respondiam a 
algum tipo de ação penal. Em 
2011, eram 59. Já em 2007, 
haviam sido contabilizados 74 
processados. Como os critérios 
usados nos levantamentos 
foram diferentes, os números 
não são comparáveis.

Os deputados do Mara-
nhão:

GIL CUTRIM (PDT-MA)
• Local do processo: 2ª 

Vara Criminal de São José de 
Ribamar

• Número do processo: 
764-60.2017.8.10.0058

• Crime: Crime da Lei 
de Licitações, peculato e for-
mação de quadrilha

O QUE DIZ: O deputado 
diz que o processo se refe-
re à execução do convênio 

n.º416/2013-SECID, destinado 
à construção de duas praças, 
uma no Bairro Juçatuba e a ou-
tra no Bairro Miritiua, ambos 
no município de São José de 
Ribamar. “O referido convênio 
foi devidamente executado e 
prestado contas do mesmo. 
Cabe esclarecer que o depu-
tado Gil Cutrim ainda não foi 
citado para apresentação de 
defesa. Sendo assim, os escla-
recimentos sobre a perfeita 
execução do convênio serão 
prestados nos autos da ação. 
Após sua notificação formal, 
todos os esclarecimentos se-

rão fornecidos, uma vez que 
o processo está na sua fase 
inicial.”, afirma, em nota, a as-
sessoria jurídica do deputado.

JOSIMAR MARANHÃOZI-
NHO (PR-MA)

• Local do processo: 
Justiça Federal de MA

• Número do processo: 
0047751-82.2014.4.01.3700

• Crime: Furto qualifi-
cado

O QUE DIZ: O deputado diz 
que a acusação é “absurda”. 
No processo, ele é acusado 
de permitir o transporte ilegal 
de madeira extraída da reser-

va indígena do Alto Turiaçu 
durante o período em que 
foi prefeito do município de 
Maranhãozinho. “As provas 
apresentadas nos autos pela 
defesa demonstram justa-
mente o contrário, que em 
tal período a prefeitura bus-
cou combater o tráfego de 
caminhões madeireiros pelas 
estradas vicinais do município, 
ante os danos que causavam, e 
chegou a solicitar fiscalização 
do Incra para coibir tais fatos, 
contrariando os interesses 
dos madeireiros”, afirma o 
advogado Carlos Sérgio de 
Carvalho Barros. “O deputado 
jamais teve teve qualquer rela-
ção com madeireiros e confia 
plenamente que a ação será 
julgada improcedente, pois 
não há nenhuma prova das 
acusações. Não custa lembrar 
que o delegado federal que 
cumpriu as diligências inves-
tigativas nos municípios de 
Maranhãozinho e Centro do 
Guilherme foi posteriormente 
afastado e demitido da Polícia 
Federal em razão da prática de 
ilícitos em investigações, e atu-
almente responde a processo 
criminal na Justiça Federal do 
Maranhão.”

Câmara Federal

Municípios com folhas atrasadas 
continuam impedidos de fazer carnaval 

TCE

O Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-MA) não pro-
moveu qualquer alteração 
nos termos da Instrução 
Normativa nº 54, populari-
zada como “IN do Carnaval”. 
Aprovada pelo pleno em 31 
de janeiro do ano passado, 
atendendo a sugestão do 
Ministério Público de Con-
tas (MPC) e com base nas 
prerrogativas confer idas 
pela Constituição Federal 
aos Tribunais de Contas da 
União e dos estados, a IN 
dispõe sobre despesas com 
festividades realizadas pelo 
poder executivo municipal.

De acordo com a medida 
aprovada, são consideradas 
ilegítimas para os fins do 
artigo 70 da Constituição 

Federal, qualquer despesa 
custeada com recursos pú-
blicos municipais - inclusive 
aqueles decorrentes de con-
trapartida em convênio - com 
eventos festivos quando o 
município estiver em atraso 
com o pagamento da folha 
salarial (incluindo terceiri-
zados, temporários e comis-
sionados); ou em estado de 
emergência ou de calamida-
de pública decretados.

A IN permite que o TCE 
conceda medida cautelares 
atendendo a representa-
ções formuladas junto à 
corte, o que ainda nao se re-
gistrou até o momento em 
relação ao carnaval deste 
ano. O descumprimento da 
medida, ou seja, a realiza-

ção de despesas ilegítimas 
com eventos festivos, po-
derá comprometer a regu-
laridade das contas relativas 
a o  exe rc í c i o  qu a nd o  d a 
apreciação das contas anu-
ais do chefe do executivo 
municipal ou dos gestores 
responsáveis.

A decisão fundamenta-
-se, na competência cons-
titucional do TCE para fis-
calizar os atos dos gestores 
públicos quanto ao aspecto 
da legitimidade, controle 
que vai além da legalidade; 
na prerrogativa do órgão de 
agir preventivamente em 
virtude da constatação de 
fatos que comprometam os 
custos ou os resultados dos 
programas públicos; além 

da atribuição do órgão de 
prevenir a responsabilidade 
dos gestores, evitar a repe-
tição de ilícitos e preservar 
o  i nte re s s e  pú bl i co  d o s 
municípios.

A Constituição Federal, 
em seu artigo 70, estabelece 
que a fiscalização contábil, 
f inanceira,  orçamentária, 
operacional e patrimonial 
da União e das entidades 
da administração direta e 
indireta, quanto à legali-
dade,  legit imidade,  eco-
nomicidade, aplicação das 
subvenções e renúncia de 
receitas, será exercida pelo 
Congresso Nacional,  me-
diante controle externo, e 
pelo sistema de controle 
interno de cada Poder.

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

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

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

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

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

ainda não fizeram o cadastro 
biométrico.

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

POSTO
A disputa pelo posto de pré-

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

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

PSOL
O Partido Socialismo e 

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

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

CONTINUA
O deputado estadual e pré-

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

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

GUERRA
Uma tentativa do deputado 

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

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

FRENTE
Utilizando as redes sociais, 

a senadora Eliziane Gama 

(Cidadania) decidiu entrar 

no debate para as eleições 

presidenciais em 2022. A 

maranhense entende que o 

momento é de diálogo e defendeu uma frente ampla para 

as próximas eleições gerais. A senadora entende que a 

democracia tem sido atingida e por esse motivo é necessário 

um debate sobre uma frente ampla para 2022, assim como 

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

(blog Jorge Aragão)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cobertura Completa
Toda a solenidade será 

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

VOLTA

Assembleia retoma trabalhos legislativos na próxima segunda-feira

O deputado estadual Du-
arte Jr (Republicanos) ganhou 
apoio oficial do Partido Tra-
balhista Cristão (PTC) à sua 
pré-candidatura para a Pre-
feitura de São Luís, em evento 
na capital maranhense com a 
presença de lideranças do PTC.

 Duarte agradeceu ao par-
tido por fazer parte da futura 
coligação, além de mencio-
nar os futuros candidatos 
a vereadores, vereadoras e 
novos filiados ao partido, 
presentes no evento. O pré-
-candidato do Republicanos 
falou sobre a importância do 
apoio para os desafios que se 
aproximam.

 “Mais que um partido, 
uma legião de pessoas com fé, 
coragem e muita vontade para 
transformar a realidade em 
que vivemos”, afirmou Duarte. 

 Ele também alertou e tran-
quilizou os presentes sobre 
os tradicionais ataques em 
tempos de eleição, dos quais 
ele vem sendo vítima já na 
pré-campanha: “A responsa-
bilidade é muito grande e é 
por isso que muitos não vão 
seguir regras. Infelizmente, o 

jogo deles é desleal. Afinal, 
eles estão desesperados. Sa-
bem que não têm serviços 
prestados e reconhecidos pela 
população como nós temos. E 
é por isso que a gente tem que 
ter coragem. Nós precisamos 
sair daqui com os corações 
cheios de esperança e escolher 
o caminho da fé, o caminho da 

coragem e da ação”, declarou 
Duarte.

 O presidente estadual do 
PTC no Maranhão, o ex-depu-
tado estadual Júnior Verde, 
afirmou que o partido decidiu 
seu apoio a Duarte porque ele 
significa a esperança concreta 
de melhorar São Luís por meio 
da política e do trabalho.

 “Acima de tudo significa 
esperança, porque quem faz 
política tem sempre a espe-
rança de poder melhorar a 
vida das pessoas, melhorar a 
cidade e a condições básicas 
inerentes ao ser humano. E o 
PTC valoriza o ser humano e 
quer o melhor para São Luís”, 
disse Júnior Verde.

PARCERIA
O titular da Promotoria de 

Justiça Comunitária Itinerante, 
Vicente de Paulo Silva Martins, 
reuniu-se com o prefeito de São 
Luís, Edivaldo Holanda Júnior, 
na sede do Executivo Estadual. 
Em discussão, as respostas às 

demandas da população da região da Cidade Olímpica, onde 
a Promotoria Itinerante ficou instalada de dezembro de 2019 a 
fevereiro deste ano.

PROJETOS
A Assembleia Legislativa 

aprovou quatro projetos de 
l e i  d o  d e p u t a d o  Ad r i a n o 
Sarney (PV), dentre eles, “O Dia 
Estadual do Frentista”, “O Dia Dos 
Trabalhadores em Transportes 
Rodoviários”, “A Semana Estadual 

de Segurança nas Escolas” e o “Dia Estadual do Pastor Evangélico”. 
As proposições foram aprovadas em primeiro turno e seguem, 
agora, para sanção governamental.

MUTIRÃO
Ao  l a d o  d o  t i t u l a r  d a 

Secretaria de Estado da Saúde 
(SES), Carlos Lula, os deputados 
Adelmo Soares (PCdoB) e Cleide 
Coutinho (PDT) confirmaram 
que será realizado, na próxima 
quarta-feira (18), o lançamento 
do Mutirão de Cirurgias de 

Caxias.. No mutirão, estão previstos mais de 1.200 procedimentos 
na cidade de Caxias, incluindo neurocirurgias. Serão ofertados 
também cerca três 3 mil exames de ressonância, fortalecendo 
os serviços do SUS na região dos Cocais.

COBRANÇA
O deputado César Pires (PV) 

cobrou do governo estadual 
mais planejamento e celeridade 
na execução de obras no 
Maranhão, para evitar prejuízos 
à população, aos comerciantes 
e às empresas contratadas para 
realizar os serviços. Ele citou 

como exemplo as intervenções iniciadas para implantação do 
corredor de transporte BRT, que estão em ritmo muito lento em 
decorrência de atraso no pagamento da construtora contratada.

SOLICITAÇÃO
A implantação de uma linha 

de transporte coletivo para 
atender moradores do bairro 
Maracanã, além de bairros 
adjacentes, foi solicitada pelo 
vereador Pavão Filho (PDT ), 
através de requerimento, ao 

prefeito Edivaldo Holanda Júnior e ao secretário Municipal de 
Trânsito e Transporte, Canindé Barros. A solicitação visa resolver 
um grande problema enfrentado pelos moradores daquela 
área, que é a falta de transporte público. Conforme o edil, as 
benfeitorias geradas pelo transporte público, englobam desde 
melhorias nas vias, até a maior mobilidade nos espaços públicos, 
se revelando um benefício geral que deveria ser utilizado por 
todos.

Pré-candidato do Republicanos agradeceu a adesão à sua pré-candidatura, 
cuja coligação deve anunciar novos partidos nos próximos meses.

PL

Relatado por Weverton, projeto prevê acessibilidade 
em programas habitacionais do governo

O senador Weverton (PDT-
-MA) é o relator do Projeto de 
Lei do Senado (PLS) 279/2016 
que determina a obrigação de 
acessibilidade em programas 
habitacionais públicos. O texto 
está em análise na Comissão 
de Infraestrutura (CI) e prevê 
a adoção de princípios do 
desenho universal em progra-
mas habitacionais públicos ou 
subsidiados com recursos do 
governo.

Desenho universal é a con-
cepção de produtos, ambien-
tes, programas e serviços a 
serem usados por todas as 
pessoas, sem necessidade 
de adaptação ou de projeto 
específico, incluindo os recur-
sos de tecnologia assistiva. De 
autoria do senador Romário 
(Podemos-RJ), a proposta 
tem voto pela aprovação do 
senador Weverton (PDT-MA).

“O desenho universal é 
condição de dignidade e trata-
mento isonômico aos benefici-

ários da política habitacional. 
A recusa do Poder Executivo 
em implantá-lo nos projetos 
de sua responsabilidade é par-
te de um contexto mais amplo 
de abordagem, que resultou 
em graves falhas verificadas 
nos empreendimentos finan-
ciados pelo Programa Minha 

Casa, Minha Vida, atestadas 
pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU)”, afirmou Wever-
ton

O parlamentar fez uma 
ampla defesa da proposta na 
CI. O senador defendeu pro-
jetos que, de verdade, sejam 
inclusivos.

“Não adianta ir buscar 
terreno longe dos centros 
ur banos.  O por tador  de 
deficiência não pode ficar 
isolado em locais que não 
têm serviço público. O pro-
jeto em análise contribui 
para resgatar a dignidade 
não apenas das pessoas 
com deficiência,  mas de 
toda a população brasileira, 
que precisa ser tratada não 
como objeto, mas como su-
jeito das políticas públicas 
nacionais”, defendeu o relator.

Romário parabenizou We-
verton pela defesa da propos-
ta na CI.

““Parabéns pelo brilhante 
relatório na comissão. Nós 
juntos podemos dar uma qua-
lidade de vida melhor para as 
pessoas com deficiência, que 
sofrem há anos com a falta de 
políticas públicas. Tenho cer-
teza que, aos poucos, vamos 
conseguir coisas positivas”, 
finalizou.



“Os desafios da governança em educação”. Foi esse o tema abordado 
pelo ex-ministro da Educação, José Henrique Paim (foto), durante palestra 
na Universidade Ceuma - Campus Renascença, proferida a gestores e 
coordenadores da única Universidade particular do Maranhão. O encontro 
foi idealizado para compor o conjunto de ações programadas pelo Ceuma 
para celebrar seus 30 anos, a serem completados em abril. Ainda este mês, 
no próximo dia 20, a Universidade Ceuma trará a São Luís outro nome de 
peso. Dessa vez, José Eduardo Cardozo, ex-Ministro da Justiça, que falará 
sobre “A crise do estado de Direito do século XXI”. A palestra de José 
Eduardo Cardozo, que será aberta ao público, ocorrerá no salão nobre da 
Biblioteca José Sarney, no Campus Renascença, às 18h30, durante a aula 
inaugural da pós-graduação em Ciências Criminais.
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30 anos de Educação 

Atividades Sesc

Nas Telas
CINE AZUL

O cenário é de subúrbio, mas o mundo é 
de fantasia. Nesse ambiente, dois irmãos 
elfos adolescentes embarcam em uma 
missão extraordinária para descobrir que 
ainda há um pouco de mágica por aí. Essa 
é a aventura que a Disney-Pixar propõe 
na animação “Dois irmãos: Uma jornada 
fantástica”, em cartaz nos cinemas. E 
é justamente esse o filme repleto de 
momentos emocionantes que será exibido 
na 3ª edição do projeto de inclusão Cine 
Azul, do Cinesystem, que realiza sessões 
adaptadas a pessoas com TEA - Transtorno 
do Espectro do Autismo - uma vez a cada 
mês. A próxima edição tem data e hora 
marcadas: sábado (14), às 11h, no Rio Anil 
Shopping.

Nessas sessões especiais, o ambiente 
do cinema ganha algumas peculiaridades, 
como: meia-luz na sala durante toda a 
exibição do filme; volume do som mais 
baixo; menor contraste na tela, entre outros 
aspectos que respeitam as sensibilidades 
de crianças, jovens e adultos que convivem 
com o transtorno. O principal objetivo do 
projeto Cine Azul é garantir acesso ao lazer, 
com conforto, liberdade e respeito, para 
que todos se sintam à vontade e possam 
se expressar como quiserem: cantar, bater 
palma, gritar, andar e dançar na sala.

Cine Azul
A parceria entre a rede Cinesystem e 

o Rio Anil Shopping realiza as edições do 
projeto sempre no segundo sábado de cada 
mês. Nessas sessões, a bilheteria cobra 
meia-entrada para todos os espectadores, 
adultos e crianças. A ideia nasceu a partir 
da percepção de que toda a sociedade é 
responsável pela promoção da igualdade de 
direitos e, com cada um fazendo a sua parte, 
a transformação social é consequência 
natural. O Rio Anil foi o primeiro shopping 
a realizar ações voltadas a esse público, 
em São Luís, por ocasião do Dia Mundial 
de Conscientização do Autismo, sempre 
lembrado em 02 de abril.

SERVIÇO
O QUE: Cine Azul - Sessão de cinema 

especial para pessoas com TEA – Filme Dois 
Irmãos: Uma jornada fantástica.

QUEM: Rio Anil Shopping e Cinesystem 
Cinemas.

QUANDO: Sábado (14), às 11h.
ONDE: Cinesystem – Rio Anil Shopping, 

Av. São Luís Reis de França, Turu.
INGRESSOS: Meia-entrada para todos os 

espectadores.

Rapidinhas!

É nesta quinta-feira, 12 de 
março, às 19h, que o CEO do 
Dexo Group, Israel Crisóstomo 
e a diretora executiva da Dexo 
Recursos Humanos, Daniella 
Crisóstomo (foto) estarão no au-
ditório da faculdade Uninassau 
para participarem do Painel da 
Trabalhabilidade, um bate-papo 
com alunos da instituição que 
abordará a temática de mercado 
de trabalho.

Israel Crisóstomo falará sobre 
competências comportamentais 
para alavancar a carreira, e Da-
niella dará dicas de elaboração 
de currículo e também sobre 
como ter um comportamento 
assertivo durante uma entrevista 
de seleção.

De acordo com os realizadores 
do evento, o objetivo do painel é 
desenvolver projetos que permi-
tam o contato com a realidade da 
profissão, promovendo ações que 
aliem teoria e prática, contribuin-
do assim com o desenvolvimento 
de competências para o mercado 
de trabalho.

Presente nos estados de São 
Paulo, Pará e Maranhão a Dexo 
Recursos Humanos é uma Consul-
toria de RH focada no desenvol-
vimento das pessoas e no apoio 
aos clientes no crescimento dos 
seus negócios.

A Câmara de Dirigentes Lojis-
tas / CDL São Luís é uma das enti-
dades participantes da 6ª Semana 
de Renegociação de Dívidas, 
realizada pelo Procon Maranhão, 
no Shopping da Ilha, período de 
17 a 21 de março.

O objetivo do evento é pro-
porcionar oportunidades às pes-
soas inadimplentes para quitarem 
suas dívidas diretamente com as 
empresas credoras, mediante 
condições facilitadas.

A CDL SLZ terá um stand para 
disponibilizar gratuitamente con-
sultas ao banco de dados do SPC 
Brasil a todos que quiserem fazer 
a consulta.

Painel da Trabalhabilidade

Renegociação 
de Dívidas

Tá marcado!
Cursos gratuitos

Sempre com foco em capaci-
tação profissional e geração de 
renda, o Sesc realiza de 16 a 20 
de março, as inscrições para o 
curso de “Luminárias artesanais 
com materiais alternativos” e 
para oficina de “Lanches práticos 
e saudáveis para crianças”. Os 
interessados devem comparecer a 
sala de Técnicos do Sesc Deodoro, 
no horário de 8h às 11h ou de 14h 
às 17h ou das 18h às 20h, munidos 
de cópias de identidade, CPF e 
comprovante de residência para 
efetuar a inscrição.

‘Mulheres de João’

O professor titular aposenta-
do do Departamento de Educação 
II da Universidade Federal do 
Maranhão (Ufma) e artista multi-
mídia, João de Deus Vieira Barros, 
apresentará o espetáculo ‘Mu-
lheres de João - 9: as mulheres 
da minha rua’ nessa sexta-feira 
(13), 15h30, no Cine Teatro Aldo 
Leite do Palacete Gentil Braga 
(rua Grande, 782. Centro), em São 
Luís/MA. A entrada é gratuita, 
mediante doação de livro de lite-
ratura à Biblioteca da Academia 
Ribamarense de Artes e Letras 
(Arial).  

Com realização do Grupo de 
Estudos sobre Arte, Cultura e 
Imaginário na Educação (Gsaci/
Ufma), o evento tem apoio da 
Ufma, por meio da Pró-Reitoria de 
Extensão e Cultura/Proec, via Di-
retoria de Assuntos Culturais/Dac, 
e do Projeto Aula, Voz e Espetácu-
lo (Ave/Ufma). “Homenagearei e 
reverenciarei as mulheres pelo 
dia 8 de março e festejaremos o 
nosso aniversário, também em 8 
de março”, disse João de Deus. 
Nesse ano ele homenageará as 
mulheres de sua rua, no sentido 
metafórico.

A prática regular de exercícios físicos vem acompanhada de benefícios 

que se manifestam sob todos os aspectos do organismo. E para quem 

ficar em dia com a saúde e com o bem-estar, o Sesc apresenta excelentes 

opções de atividades esportivas, artes marciais e de dança. As vagas estão 

disponíveis na Unidade Sesc Deodoro, com inscrição realizada na Central 

de Relacionamento com o Cliente. Mais informações no www.sescma.

com.br ou pelo 3216-3912.
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Matheus Cunha e Pedrinho estão próximos de serem negociados na janela 
europeia, que termina nesta sexta-feira.

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

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

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

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

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

280 milhões.
Porém, as cifras movi-

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

nesta sexta-feira.
Isso porque Matheus 

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

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

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

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

Matheus Cunha e Reinier em ação pela Seleção Brasileira

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

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

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

MMA

Zhang se irrita com post de rival sobre coronavírus

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

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

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

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

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

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

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

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

– Não me pareceu um 

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

Alonso anuncia despedida da
Fórmula 1 ao fim da temporada

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

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

CEO da McLaren,  Zak 

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

- Fernando não é apenas 
um excelente embaixador da 

Marlon fez pré-temporada pelo Barcelona 
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Esporte

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

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

Alonso conquistou seu primeiro título mundial em 2005, no Brasil 

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

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

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

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

MERCADO

Barcelona acerta venda de Marlon ao Sassuolo

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

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

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

equipe principal.
O brasileiro está com 22 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FÃ DE RONALDINHO

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

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

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

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

- Pode ser que sejamos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMUNICADO

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

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

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

Lucia Andreia Da Silva torna público que recebeu 

junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais–SEMA, Protocolo nº. 260124/2016 

da Renovação da Licença Única Ambiental – ReLUA, 

para a atividade agrícola, na Fazenda Sirina localizada 

no município de São Francisco do Maranhão/MA.

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

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

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

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

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

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

Antidoping) e a Comissão 
Atlética de Nevada.

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

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

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

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

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

Jon Jones defenderá título diante de Anthony Smith no UFC 235 

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

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

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

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

CONTRA O BOAVISTA

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

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

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

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

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

a mesma posição, também 
está 100% fisicamente.

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

NA LUTA
Campeã mundial de jiu-jítsu vende

balas em semáforo para seguir lutando

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

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

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

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

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

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

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

Elenco do Vasco reunido durante treino em São Januário 

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

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

200-São Luís/MA

AVISO AOS ACIONISTAS

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

São Luís, 27 de fevereiro de 2019

A Diretoria
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Imagem irritou a campeã 

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

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

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

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

COMUNICAÇÃO

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

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

LIBERADO PARA JOGAR

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

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

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

Agora com a inteira dis-

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

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

Júnior Batata está liberado para fazer primeiro jogo 
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PRA CIMA

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

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

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

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

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

5Geral

O Departamento Estadual 
de Trânsito do Maranhão 
(Detran-MA) registrou, no 
primeiro mês de implantação 
da placa Mercosul, o total 
de 13.888 emplacamentos 
com a nova PIV ( placa de 
identificação veicular ). No 
Maranhão, não houve ne-
cessidade de prorrogação 
do prazo determinado pelo 
Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran) e a mu-
dança iniciou no dia 3 de 
fevereiro.

Também não se observou 
no Maranhão os transtornos 
operacionais que foram ve-
rificados em outras localida-
des, quando, por problemas 
de incompatibilidade técnica 
e de sistema, alguns Estados 
ficaram até dez dias sem 
conseguir concluir os empla-
camentos depois da adesão 
ao novo modelo.

Desde a decisão pela ado-
ção da placa padronizada do 
Mercosul, sua implantação já 
tinha sido adiada seis vezes 
pelo Denatran. No dia 31 de 
janeiro, que era o prazo final, o 
Detran-MA já estava apto para 
implantar o novo padrão nos 
veículos do Estado, deixando, 
no entanto, para iniciar a im-
plementação na segunda feira 
seguinte, 03 de fevereiro.

Para atender a deman-
da, o Órgão dispõe de 22 

postos em todo o Estado, 
que oferecem o serviço de 
emplacamento aos usuários. 
Nesse total, além da sede, 
estão incluídas as 15 Circuns-
crições Regionais de Trânsito 
(Ciretrans) e mais seis Postos 
Avançados de Atendimento: 
Calhau Shopping, Paço do 
Lumiar,  Posto da BR-135, 
Itapecuru, Estreito e Lago da 
Pedra. Todos já operam com 
o novo sistema. 

A implantação da nova 
placa Mercosul trouxe mais 
praticidade e segurança para 
o usuário, pois não possui 
lacre e tem validade em todo 
território nacional.  Além 

disso, a nova PIV possui um 
código de barras,  “Quick 
Response Code” (QR Code), 
contendo o número de sé-
rie e informações do banco 
de dados dos fabricantes e 
estampadores, permitindo 
a rastreabilidade da placa e 
evitando possíveis fraudes.

As novas placas são obri-
gatórias nos casos de primei-
ro emplacamento; mudança 
de município ou unidade 
federativa; mudança de ca-
racterísticas do veículo; rou-
bo, furto, dano ou extravio 
da placa; ou em situação de 
necessidade de instalação da 
segunda placa traseira.

Desde a decisão pela adoção da placa padronizada do Mercosul, sua 
implantação já tinha sido adiada seis vezes pelo Denatran.

Padrão
A nova PIV apresenta o 

padrão com 4 letras e 3 nú-
meros, diferente do modelo, 
até então, com 3 letras e 4 
números. A cor de fundo 
também sofreu mudança 
e passou a ser totalmente 
branca. Houve mudança na 
cor da fonte para diferen-
ciar o tipo de veículo: preta 
para veículos de passeio, 
vermelha para veículos co-
merciais, azul para carros 
oficiais, verde para veículos 
em teste, dourado para os 
automóveis diplomáticos e 
prateado para os veículos de 
colecionadores.

Câmara Municipal aprova pagamento de Abono 
Salarial com inclusão de emendas do Sindeducação

A Câmara Municipal de São 
Luís aprovou em segunda e 
última votação, nesta quarta-
-feira, 11, o Projeto de Lei n.º 
5/2020, que concede Abono 
Salarial aos professores da 
Rede Municipal de São Luís. Os 
vereadores implementaram 
todas as alterações propostas 
pelos educadores por meio 
do Sindeducação, que acom-
panhou a sessão de hoje, e 
realizou diversas vigílias no 
Parlamento Municipal com 
objetivo de adequar o rateio 
à legislação vigente do FUN-
DEB. O PL segue agora para 
o Poder Executivo, que deve 
editar Decreto Municipal com 
valores, data de pagamento, 
dentre outros.

Acompanharam a Sessão 
Plenária, as dirigentes Gleise 
Sales, Nathália Karoline, Iza-
bel Cristina, Raimunda Gual-
berto, Mary Lourdes e Silvia 
Lilia, além de professores de 
base.

A principal solicitação dos 
professores foi atendida no 
artigo 1º, para que todos os 
“servidores do Magistério em 
efetivo exercício no ano de 
2019”, fossem contemplados 
com o pagamento do abono.

O Sindeducação fez várias 
apresentações da legislação 
vigente aos vereadores, e nos 
debates, sempre chamou a 
atenção dos parlamentares 
para a verdadeira reivindi-
cação dos profissionais do 
Magistério: reajuste salarial, 
com pagamento dos direitos 
estatutários e condições dig-

nas de trabalho. “É o mínimo 
que precisamos ter, para, de 
fato, a categoria começar a 
se ver valorizada. Abono não 
valoriza, diante de um cenário 
de quatro anos sem reajuste”, 
frisou a professora Elisabeth 
Castelo Branco, presidente do 
Sindeducação, no diálogo do 
dia 11 de fevereiro.

Além do efetivo exercício, 
os vereadores também apre-
sentaram emendas propostas 
pelos professores, para que o 
abono seja pago em conformi-
dade com a jornada de traba-
lho do servidor, observando, 
ainda, o número de vínculos 
funcionais. “Ou seja, educador 
com dois vínculos receberá 
dois abonos, nada mais justo”, 
pontua a professora Izabel 
Cristina, dirigente sindical, que 
acompanhou a sessão dessa 
quarta.

O pagamento do abono 
terá como base a jornada de 
trabalho de 40 horas, sendo 
calculado, para os vínculos de 
20, 24 e 30 horas um valor pro-
porcional. O valor referência 
será estabelecido em Decreto 
Municipal, a partir do valor 
global de R$ 13,8 milhões, 
que segundo a Secretaria de 
Governo do Município, cor-
responde a 73% das sobras 
do FUNDEB. Os professores de 
30 horas, seletivados, também 
receberão o abono, já que a 
legislação garante o rateio 
para esses professores que, 
ao longo de 2019, receberam 
seus salários a partir de recur-
sos do FUNDEB.

ACORDOS

Procon/MA promove a 6ª Semana 
de Renegociação de Dívidas

O Instituto de Proteção e 
Defesa do Cidadão e Consu-
midor do Maranhão (Procon/
MA) realiza, de 17 a 21 deste 
mês, a 6ª Semana de Renego-
ciação de Dívidas, na Unida-
de Procon/VIVA do Shopping 
da Ilha, em São Luís. A ação 
é realizada em comemoração 
ao Dia Mundial do Consumi-
dor, celebrado no dia 15 de 
março, e tem como objetivo 
oferecer aos consumidores 
maranhenses maior facili-
dade na negociação de seus 
débitos.

No evento, os consumido-
res podem renegociar dívidas 
diretamente com os credores, 

tendo, assim, as melhores 
condições. Neste ano, 28 em-
presas estarão disponíveis ofe-
recendo condições especiais 
de parcelamento. A iniciativa 
visa à conscientização dos 
consumidores que se encon-
tram negativados a não cair 
em novas dívidas no futuro.

As equipes do Procon/MA 
vão intermediar as negocia-
ções e esclarecer dúvidas no 
que diz respeito às relações 
de consumo. Para renegociar, 
o consumidor deve levar do-
cumentos com o valor do seu 
débito, além de RG, CPF, com-
provante de residência e uma 
proposta de parcelamento 

confortável para o seu bolso.
Durante a 6ª Semana de 

Renegociação de Dívidas, o 
atendimento ocorrerá das 10h 
às 19h, com entrega de senhas 
até as 18h.

Empresas participantes 
desta edição da Semana de 
Renegociação de Dívidas

A Renovar
Banco do Brasil
Banco do Nordeste
Banco Pan
Banco Santander
BMG
BRK
CAEMA
Caixa Econômica Federal 

(CEF)

CDL
Cetelem
CEUMA
Credishop
Crefisa
Equatorial Energia
FACEM
Faculdade Pitágoras
Florence
Itaú
Jardim da Paz
NET/Claro
Oi
Ótica Diniz
SEMFAZ
Sky
TIM
UNDB
Vivo

Mais de 13 mil veículos emplacados  
com a placa Mercosul no Maranhão

 Mobilidade em cidades maranhenses é 
tema de Workshop promovido pela MOB

Com o objetivo de debater 
o atual cenário rodoviário e de 
mobilidade encontrado nas 
cidades do Estado do Mara-
nhão, a Agência Estadual de 
Mobilidade Urbana e Serviços 
Públicos (MOB), em parceria 
com a Associação Brasileira dos 
Departamentos Estaduais de 
Estradas de Rodagens (ADBER) 
realizam, nos dias 12 e 13 de 
março, o I Workshop Rodoviá-
rio e de Mobilidade Urbana no 
Maranhão.

O workshop será um im-
portante espaço para debate 
e proposição de soluções 
para tornar o transporte e 
a mobilidade das pessoas 
mais seguros e sustentáveis, 
proporcionando ao cidadão 
o direito à mobilidade urbana 
eficiente, aumentando assim a 
qualidade de vidas das pesso-
as nas cidades maranhenses. 
“O I Workshop Rodoviário e de 
Mobilidade Urbana no Mara-
nhão será um marco e um im-
portante espaço para avaliar e 
discutir a implementação da 
política pública de mobilidade 
para o Estado”, disse Lawrence 
Melo, presidente da MOB.

“Durante esses dois dias 
iremos debater, com as prin-
cipais autoridades da área, os 

desafios, as experiência exitosas 
e os impactos da mobilidade ur-
bana no Brasil e no Maranhão”, 
ressaltou Lawrence.

Palestrantes
A  p ro gr a m a ç ã o  d o  I 

Workshop Rodoviário e de Mo-
bilidade Urbana no Maranhão 
contará com a presença do 
presidente da Associação Bra-
sileira dos Departamentos Esta-
duais de Estradas de Rodagens 
(ADBER), o engenheiro Ruimar 
dos Santos, que irá ministrar 
a palestra “A infraestrutura de 
Transportes no Brasil”. Já o presi-
dente da MOB, Lawrence Melo, 
irá apresentar a palestra “BRT, 
os Impactos na Mobilidade de 
São Luís”.

Serão abordados ainda te-
mas como o uso de tecnologias 
para monitoramento de vias e 
gestão eficiente de transporte 
e obras, além do uso de normas 
e dispositivos com renomados 
palestrantes representantes de 
grandes empresas do ramo.

O I Workshop Rodoviário e 
de Mobilidade Urbana no Ma-
ranhão é um evento gratuito 
e tem vagas limitadas, voltado 
para estudantes, professores, 
profissionais, gestores públicos 
e demais interessados na temá-
tica do evento.



“Quinta de arte e inclusão social”, com 
apresentações culturais em frente à sede da DPE/MA

As comemorações ao Dia Internacional da Mulher continuam 
na Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPE/MA), na 
quinta-feira, dia 12, com mais uma edição do projeto “Quinta 
de arte e inclusão social”. Desta vez, as apresentações culturais 
terão como tema “Mulher: Eu sei quem eu sou”. A programação 
está prevista para começar às 16h30 e conta com apresentação 
dos Corais “ Vozes de Sabedoria do Sesc, Vozes da Unabi” da 
UEMA e Canto de Luz da Uniti, sob a Regência de Chico Newman. 
Além disso, também se apresentarão o grupo Meninas Show – 
da ABCMI/PAI e a dragqueen maranhense “Adriane Bombom”. 
O projeto tem como objetivo proporcionar um espaço de 
protagonismo artístico-cultural a grupos vulneráveis assistidos 
pela Defensoria Pública, assim como oferecer ao cidadão 
maranhense e aos turistas que visitam o Centro Histórico acesso 
à música e à cultura, tendo como protagonistas dos espetáculos 
idosos, mulheres, população LGBT, crianças e demais segmentos 
em situação de vulnerabilidade atendidos pela DPE. Com o 
projeto, a instituição pretende estimular, valorizar e oportunizar 
a troca de experiências culturais, promovendo a inclusão de 
segmentos sociais historicamente invisibilizados, contribuindo 
para qualidade de vida destes indivíduos, por meio da música 
e da arte, considerados importantes elementos de aglutinação 
e de transformação. 

HU-UFMA realiza ação pelo Dia Mundial do Rim 
Na próxima quinta-feira, 12, será comemorado o Dia 

Mundial do Rim, data que tem o objetivo de alertar a população 
mundial sobre os cuidados que devemos ter com os rins. O dia 
é comemorado sempre na segunda quinta-feira de março com 
ações de prevenção em todo o mundo. No Brasil, as ações são 
coordenadas pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN). O 
Hospital Universitário da UFMA (HU-UFMA) por meio da Unidade 
do Rim e do Centro de Prevenção de Doenças Renais (CPDR), 
unem forças para falar sobre a importância da saúde renal e 
conscientizar sobre a prevenção da doença renal crônica. 

Combate ao Aedes aegypti

AngelimDurante toda esta semana, a Prefeitura de São 
Luís realiza ações de combate ao mosquito Aedes aegypti no 
bairro Novo Angelim. A culminância das ações será no sábado 
(14) quando acontece o Dia D de combate ao mosquito. A 
concentração será no pátio da Igreja Santa Clara a partir das 8h. 
A ação integra o cronograma do Todos por São Luís, coordenado 
pela primeira-dama Camila Holanda e por meio do qual a gestão 
do prefeito Edivaldo Holanda Junior tem levado para os bairros 
diversos serviços.

Com o objetivo de discutir 
o papel relevante da Vara 
Agrária para dirimir os con-
flitos fundiários no Estado, 
o presidente do Tribunal de 
Justiça do Maranhão (TJMA), 
desembargador Joaquim Fi-
gueiredo, esteve reunido com 
o secretário estadual de Direi-
tos Humanos e Participação 
Popular, Francisco Gonçalves, 
e membros da Comissão Esta-
dual de Prevenção à Violência 
no Campo e na Cidade (Coecv) 
e com as juízas Ana Lucrécia 
Sodré, da Central de Inquéritos 
de Imperatriz, e Jaqueline Ca-
racas, auxiliar da Corregedoria 
Geral da Justiça.

Durante o encontro, o 
secretário estadual de Direi-
tos Humanos e Participação 
Popular, Francisco Gonçal-
ves, ressaltou a importância 
da criação da Vara Especiali-
zada em Conflitos Agrários 
no Maranhão, que, segundo 
ele,  ajudará a enfrentar de 
forma consistente a reso-
lução de conflitos agrários 
no Estado.

Na oportunidade, o se-
cretário adjunto de Direitos 
Humanos, Jonata Galvão, 
entregou ao desembarga-

Segundo Galvão, a maior parte dos casos tem interesses coincidentes.

Presidente do TJMA discute questões agrárias com comissão 
estadual de prevenção à violência no campo e na cidade
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dor Joaquim Figueiredo, o 
Relatório Anual das Ações 
da Comissão Estadual de Pre-
venção à Violência no Campo 
e na Cidade, com dados re-
ferentes à atuação da Coecv 
desde o início das atividades, 
em agosto de 2015, até o início 
de 2020 com a finalidade de 
avaliar o trabalho realizado 
pela Comissão.

No relatório, Jonata Galvão 
destaca que ao longo dos úl-
timos quatro anos, houve um 
crescimento do número de 
conflitos fundiários no Estado, 
mas, também, um aumento da 

Cidade

O professor titular apo-
sentado do Departamento de 
Educação II da Universidade 
Federal do Maranhão (Ufma) 
e artista multimídia, João de 
Deus Vieira Barros, apresenta-
rá o espetáculo ‘Mulheres de 
João - 9: as mulheres da mi-
nha rua’ nessa sexta-feira (13), 
15h30, no Cine Teatro Aldo 
Leite do Palacete Gentil Braga 
(rua Grande, 782. Centro), 
em São Luís/MA. A entrada é 
gratuita, mediante doação de 
livro de literatura à Biblioteca 
da Academia Ribamarense de 
Artes e Letras (Arial).  

Com realização do Grupo 
de Estudos sobre Arte, Cultu-
ra e Imaginário na Educação 
(Gsaci/Ufma), o evento tem 
apoio da Ufma, por meio da 
Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura/Proec, via Diretoria de 
Assuntos Culturais/Dac, e do 
Projeto Aula, Voz e Espetáculo 
(Ave/Ufma). “Homenagearei e 
reverenciarei as mulheres pelo 
dia 8 de março e festejaremos 
o nosso aniversário, também 

em 8 de março”, disse João de 
Deus. Nesse ano ele homena-
geará as mulheres de sua rua, 
no sentido metafórico.

Gilberto Freyre
“A rua é a continuação da 

casa no sentido que lhe em-
presta o antropólogo Roberto 
da Matta, inspirado em Gilber-
to Freyre, o qual completaria 
120 anos se vivo fosse no pró-
ximo dia 15 de março. É o lado 
público da existência, sendo a 

quantidade de casos media-
dos e resolvidos.

“Em 2015, tínhamos um 
passivo de 296 casos não 
resolvidos no âmbito do Exe-
cutivo e Judiciário. Hoje, esta-
mos com menos da metade 
desses casos pendentes e já 
atendemos mais de 600 casos”, 
informou Galvão. Ele ressaltou, 
ainda, a contribuição da co-
missão estadual na redução 
do passivo de atendimentos 
desses casos e a qualidade de 
trabalho desenvolvido que 
tem garantido a mediação de 
conflitos.

Segundo Galvão, a maior 
parte dos casos tem interesses 
coincidentes. “A comissão con-
segue fazer com que esses in-
teresses coincidentes acabem 
se tornando um acordo, uma 
solução que fique boa para os 
dois lados”, explicou.

A questão voltará a ser 
discutida numa reunião de 
trabalho entre o TJMA, mem-
bros da Coecv e Corregedoria 
Geral da Justiça (CGJ/MA), 
para que sejam compar-
tilhadas informações que 
sirvam de subsídios para a 
efetivação da Vara Agrária 
do Estado. O diretor-geral 
do TJMA, Mário Lobão e a 
superintendente de Prote-
ção e Defesa dos Direitos 
Humanos, Amanda Cristina 
de Aquino Costa também 
participaram da reunião.

O projeto de lei comple-
mentar que cria a Vara Espe-
cializada de Conflitos Agrários 
– enviado pelo presidente do 
Tribunal de Justiça do Mara-
nhão (TJMA), Joaquim Figuei-
redo, à Assembleia Legislativa 
do Maranhão – foi aprovado 
em sessão legislativa e san-
cionado pelo Governador do 
Estado, Flávio Dino.

casa o espaço do privado. Mas, 
no caso do Brasil, rua e casa 
muitas vezes se misturam, em 
especial em cidades do inte-
rior do Nordeste, em que as 
pessoas colocam as cadeiras 
na porta, conversam entre si 
e assistem ao que se passa na 
rua”, afirma João de Deus.

Homenageadas
João de Deus homenage-

ará mulheres intelectuais e 
cientistas, como a professora 

doutora Glória Ferreira, do 
Departamento de Geociências 
da UFMA e a líder comunitária 
e professora do ensino fun-
damental, Maria Santana, de 
São José de Ribamar. “A dou-
tora foi a primeira professora 
universitária com quem tive 
contato na UFMA e a segunda 
a primeira líder comunitária 
que conheci na vida, já moran-
do em São José de Ribamar”, 
completou o professor e ar-
tista multimídia João de Deus.

Repertório: (e as cantoras 
que gravaram as canções)

Como nossos pais (Elis Re-
gina); Tigresa (Maria Bethânia); 
Metade (Adriana Calcanhoto); 
As curvas da estrada de Santos 
(Elis Regina). Meu grito (Nancy 
Barros); Lama (Nubya Lafaiet-
te); Mel (Maria Bethânia); Foi 
Assim (Wanderléa); Garota 
Solitária (Ângela Maria); Quem 
de nós dois (Ana Carolina); 
Dio come ti amo (Gigliolla 
Cinquetti); Mulher eu sei (Ana 
Carolina) e Garoto Maroto 
(Alcione)

ESPETÁCULO

João de Deus apresenta nessa sexta 
novo espetáculo ‘Mulheres de João’



Presidente do Sampaio, Sérgio Frota 

Detentos solicitaram que o craque brasileiro escolhesse 
algum time para defender no torneio.

Ronaldinho Gaúcho estaria sofrendo assédio dos 
presidiários por conta de campeonato interno

Na última terça-feira, 10, 
o pedido de prisão domiciliar 
solicitado pela defesa de Ro-
naldinho Gaúcho foi negado 
pela justiça paraguaia. Com 
isso, o craque brasileiro se-
guirá detido, com seu irmão, 
Assis, na Penitenciária de 
Assunção.

De acordo com a infor-
mação, o jornal ABC Color, do 
Paraguai, teria divulgado uma 
matéria dizendo que o astro 
estaria sofrendo um assédio 
por parte dos detentos. Ao 
que tudo indica, nesta semana 
se iniciará um campeonato 
de futsal no complexo em 
questão.

Com isso, muitos dos pre-
sos estão solicitando, incansa-
velmente, a presença do ex-
-jogador em seus respectivos 
times. Segundo uma fonte da 
publicação, o brasileiro teria 
prometido que, se sua defesa 
desse errado e ele seguisse no 
local, jogaria com os demais.

A competição é disputada 
em duas categorias: livre e sê-
nior. A primeira não tem limite 
de idade, enquanto a segunda 
é para jogadores a partir dos 
35 anos. Algumas das equipes 
da categoria sênior que pre-

tendem contratá-lo são: Villa 
Real, Pira Guasu, Halcones, 
Chacarita, Sport Espada, Sport 
Pitufo e Negro Cumbiero.

O craque chegou ao país 
sul-americano na última quar-
ta-feira, 4, por mais que na 

sexta-feira, 6, tudo parecia re-
solvido, a surpresa aconteceu 
no último domingo, 9, quando 
a juíza Clara Ruíz Diaz decidiu 
manter a ordem de prisão pre-
ventiva para os dois, que pode 
durar até seis meses.

Ronaldinho Gaúcho não deve participar do evento, mas pode assistir aos confrontos! 

Ex-diretor do Escritório 
de Governança do Legado 
Olímpico (ELGO), Marcelo Reis 
Magalhães tomou posse como 
Secretário Especial do Esporte 
em cerimônia realizada no 
Ministério da Cidadania, em 
Brasília, na última terça-fei-
ra (10). Durante o evento, o 
Ministro da pasta, Onyx Lo-
renzoni, comunicou ainda a 
criação da Secretaria Nacional 
do Paradesporto.

- O esporte brasileiro vai 
ter sim uma atenção muito 
especial, então, Marcelo vai 
começar já com a Secretaria 
Nacional do Paradesporto, 
para que o paradesporto bra-
sileiro tenha sim um espaço 
especial na Secretaria do Es-
porte, no Ministério - afirmou 
Onyx.

Na ocasião da posse, o 
Secretário falou em fortalecer 
a imagem do profissional de 
educação física.

- Eu acho que a gente deve, 
primeiramente, dentro dessa 
pasta, fortalecer a imagem do 

PARALIMPÍADAS

Governo Federal cria Secretaria Nacional do Paradesporto

profissional de educação físi-
ca. Eu acho que esse será meu 
grande desafio porque por 
anos a gente viu a pirâmide 
ser investida, porque a base, 
o colegial, o universitário, 

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 

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 1 De MarçO De 2019 | Sexta - Feira

Mayara Custódio divide os treinos com a venda de balas nos semáforos 

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

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

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

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

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

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

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

– Não me pareceu um 

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

Alonso anuncia despedida da
Fórmula 1 ao fim da temporada

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

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

CEO da McLaren,  Zak 

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

- Fernando não é apenas 
um excelente embaixador da 

Marlon fez pré-temporada pelo Barcelona 
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Esporte

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

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

Alonso conquistou seu primeiro título mundial em 2005, no Brasil 

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

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

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

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

MERCADO

Barcelona acerta venda de Marlon ao Sassuolo

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

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

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

equipe principal.
O brasileiro está com 22 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FÃ DE RONALDINHO

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

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

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

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

- Pode ser que sejamos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMUNICADO

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

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

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

Lucia Andreia Da Silva torna público que recebeu 

junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais–SEMA, Protocolo nº. 260124/2016 

da Renovação da Licença Única Ambiental – ReLUA, 

para a atividade agrícola, na Fazenda Sirina localizada 

no município de São Francisco do Maranhão/MA.

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

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

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

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

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

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

Antidoping) e a Comissão 
Atlética de Nevada.

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

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

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

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

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

Jon Jones defenderá título diante de Anthony Smith no UFC 235 

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

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

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

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

CONTRA O BOAVISTA

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

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

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

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

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

a mesma posição, também 
está 100% fisicamente.

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

NA LUTA
Campeã mundial de jiu-jítsu vende

balas em semáforo para seguir lutando

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

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

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

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

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

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

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

Elenco do Vasco reunido durante treino em São Januário 

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

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

200-São Luís/MA

AVISO AOS ACIONISTAS

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

São Luís, 27 de fevereiro de 2019

A Diretoria
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Imagem irritou a campeã 

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

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

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

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

COMUNICAÇÃO

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

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

LIBERADO PARA JOGAR

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

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

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

Agora com a inteira dis-

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

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

Júnior Batata está liberado para fazer primeiro jogo 
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PRA CIMA

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

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

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

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

O atacante mostra ainda 
foco total na partida diante 
do Maranhão e faz questão 
de dizer que a goleada já ficou 
para trás. Luan diz que é hora 
do Sampaio provar seu valor 
novamente.
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Marcelo Magalhães assina o termo de posse ao lado do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni 

deixaram de ser trabalhados. 
Então juntamente com a pasta 
social, da gente fazer algo re-
levante, transformador – disse 
Marcelo Reis.

Marcelo será o terceiro 

Secretário de Esporte do Go-
verno de Jair Bolsonaro. Já 
ocuparam a cadeira o general 
Décio dos Santos Brasil e, 
antes dele, o também general 
Marco Aurélio Vieira.

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 12 De MarçO De 2020 | Quinta - Feira

"AGORA VAI SER NA PORRADA"

Após demitir treinador, presidente do
Sampaio promete cortes no elenco

O clima do Sampaio neste 
momento não é nada agra-
dável. O clube perdeu o Su-
perclássico, a liderança do 
Campeonato Maranhense, 
demitiu seu treinador que 
tinha apenas uma semana 
efetivado e promete demis-
sões também no elenco. A 
confirmação disso veio por 
meio do presidente do clube, 
Sérgio Frota, que fez duras 
críticas ao elenco tricolor.

- Eu não posso admitir o 
Sampaio ter a postura que 
teve em campo (contra o 
Moto). Perder para o Moto é 
normal. Independente de ser 
um time de Série B de bola e 
outro de Série D de dado. Já 
tínhamos passado por essa 
experiência e eu adverti que 
eu queria outra postura do 
time em campo. Aconteceu 
contra o Águia Negra (derro-
ta na Copa do Brasil) e agora 
aconteceu de novo. Primeira 
bola que vai no gol é gol. 
Salário está em dia, aluguel 
está em dia, qual o problema? 
Falei para eles (jogadores) que 

Sérgio Frota paz e amor aca-
bou. Agora vai ser na porrada. 
Quem não respeitar essa cami-
sa cai fora. Então, infelizmente, 
como eu não posso tirar 10, 15, 
que era a minha vontade ago-
ra, mudo o comando técnico, 
vai ter mudança também no 
elenco e o torcedor pode ter 
certeza que o Sampaio a partir 
do próximo jogo será diferente 
- disse Frota.

Segundo o mandatário da 
Bolívia Querida o clube está 
neste momento avaliando 
o mercado e tendo algumas 
conversas a respeito do novo 
treinador. O nome do novo 
técnico do Sampaio deve ser 
anunciado ainda esta semana. 
Com a chegada do comandan-
te é que a avaliação do elenco 
será feita e reforços pontuais 
serão buscados.

O novo treinador deverá 
estrear já na próxima partida 
da equipe, contra o Imperatriz, 
pelo Campeonato Maranhen-
se. A partida será realizada 
nesta terça-feira (17), no Frei 
Epifânio, às 20h.

COMUNICADO

PEDIDO DE OUTORGA DE DIREITO DE USO 
ADEILSON DE SOUSA SILVA, CPF Nº 941.989.693-53, torna 

público, que REQUEREU junto a Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais - SEMA a  outorga de uso de 
água, para finalidade de Consumo Humano, localizado à Rua  
Adélia Falcão nº 43 – Bairro Altamira – Barra do Corda  - MA, 
conforme Processo nº (34959/2020).

COMUNICAÇÃO
Umuarama Motors Comércio e Serviços Ltda, torna público 

que REQEREU da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 
Recursos Naturais – SEMA, em 05/03/2020, Autorização para 
Renovação da Outorga de Direito de Uso de Água Subterrânea 
de poço tubular com coordenadas geográficas 07° 30’ 40,0” S e 
46° 1’ 53,0” W, situada, a Av. Governador Luís Rocha, nº 03, Lote 
03, Quadra 271, Santo Amaro, Balsas/ MA, para fins de Serviço, 
conforme dados constante no processo nº 45812/2020.
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia de Covid-19 
ontem (11). A expectativa é que casos suspeitos e mortes aumentem.

OMS declara pandemia de coronavírus

A Organização Mundial 
de Saúde (OMS) declarou 
pandemia de coronavírus 
(Covid-19) ontem (11). Se-
gundo a organização, a ex-
pectativa é que casos, vítimas 
fatais e atingidos aumentem.

Apesar da nova classifi-
cação, as recomendações 
para a prevenção da doen-
ça seguem as mesmas. “A 
descrição da situação como 
uma pandemia não altera a 
avaliação da OMS da amea-
ça representada por esse 
vírus. Isso não muda o que 
a OMS está fazendo, nem o 
que os países devem fazer 
“, declarou Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, diretor-geral 
da OMS, em entrevista cole-
tiva transmitida diretamente 
de Genebra. 

Com o título de doença 

A Polícia Federal no Ma-
ranhão, por meio da Delega-
cia de Combate aos Crimes 
contra o Patrimônio – DELE-
MAPH, deflagrou ontem (11) 
a Operação “Canasfístula”, 
com a finalidade de reprimir 
prática delitiva perpetrada 
por servidores públicos lota-
dos em órgão ambiental do 
Maranhão juntamente com 
particulares e engenheiros 
florestais.

A investigação teve por 
objetivo apurar a aprovação 
fraudulenta de Planos de Ma-
nejo Florestais em empreen-
dimentos rurais destinados a 
exploração de madeira, prá-
tica que visava acobertar a 

exploração ilícita de madeira 
em áreas de proteção federal, 
como terras indígenas e na 
Reserva Biológica Gurupi.

Fo r a m  c u m p r i d o s  2 0 
(vinte) Mandados de Busca 
e  A p re e n s ã o  e x p e d i d o s 
pela  8ª  Vara  Federa l  do 
Maranhão, com realização 
de 32 interrogatórios nas 
cidades de São Luís,  São 
José de Ribamar, Buriticupu, 
Presidente Médici, Centro 
Novo, Chapadinha, Impera-
triz, Balsas, bem como nas 
cidades de Belém e Para-
gominas no Estado do Pará 
de pessoas envolvidas nesse 
esquema e apreensão de do-
cumentação e material ligados 

pandêmica, o coronavírus 
acende um alerta importan-
te, já que fica enquadrado 
como um vírus novo capaz de 
infectar seres humanos com 
facilidade e de ser transmi-
tido de uma pessoa a outra 

de forma eficiente e conti-
nuada. Até o momento, o 
novo coronavírus tem essas 
características e, como não 
há vacina contra o agente 
patogênico ou tratamento 
que possa prevenir a doença, 

conter a sua disseminação se 
torna tarefa indispensável.

I n f e c t a d o s - S e g u n d o 
a organização, o número 
de casos, mortes e países 
afetados deve crescer nos 
próximos dias. Nas últimas 
duas semanas, por exem-
plo, a quantidade de casos 
fora da China aumentou 
13 vezes – e o número de 
países afetados triplicou. No 
mundo, são 118 mil casos 
confirmados.

“Pandemia não é uma 
palavra para ser usada de ma-
neira leviana ou descuidada. 
É uma palavra que, se mal 
utilizada, pode causar medo 
irracional ou aceitação injus-
tificada de que a luta acabou, 
levando a sofrimento e morte 
desnecessários”, acrescenta 
Ghebreyesus.

FRAUDE

Polícia Federal no Maranhão deflagra Operação 
“Canafístula” em cidades do MA e PA

à prática delitiva, no intuito de 
embasar o aprofundamento 
da investigação.

De acordo com laudos 
periciais e análise técnica reali-
zados em 15 planos de manejo 
de processos ambientais apre-
endidos na Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente, foi possível 
observar dano ambiental de 
148.258,90 m3 em toras de 
madeiras extraídas ilicitamen-
te e que somente poderiam 
ser transportados em 4.235 ca-
minhões. O prejuízo calculado 
apenas nesses projetos resulta 
no montante aproximado de 
R$ 33.000.000,00 (trinta e três 
milhões de reais).

Os responsáveis foram 

indiciados pelos crimes falsifi-
cação de documento público, 
inserção de dados falsos em 
sistema de formação e asso-
ciação criminosa, tipificados 
nos artigos 299, 313 e 288 do 
Código Penal Brasileiro, bem 
como pelos crimes ambientais 
previstos nos artigos 66, 67, 
69-A e 50-A da Lei 9.605/98 e 
lavagem de dinheiro previsto 
no art. 1º da Lei 9.613/93

“CANAFÍSTULA” é uma es-
pécie de árvore nativa da 
América do Sul, considerada 
uma árvore oportunista, que 
se beneficia de clareiras, sendo 
por este motivo muito utiliza-
da em recuperação de áreas 
desmatadas.

Ministério da Saúde oficializa dois novos 
casos suspeitos da Covid-19 no Maranhão

Subiu para quatro o número de casos suspeitos do novo 
coronavírus no Maranhão, de acordo com o último balanço 
divulgado no início da tarde de ontem  (11) pelo Ministério 
da Saúde. Até a terça-feira (10), o ministério havia oficializado 
apenas dois casos como suspeitos e outros dois foram 
descartado. As informações dos pacientes não foram 
divulgadas pelo ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ao 
todo, subiu para 37 o numero de casos de pessoas infectadas 
no Brasil. Nesta quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) declarou a pandemia de Covid-19, doença causada pelo 
novo coronavírus (Sars-Cov-2). De acordo com a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), seis casos continuam sob suspeita pelo 
órgão. É importante ressaltar que os casos só são oficialmente 
reconhecidos após confirmação do Ministério da Saúde.
Casos sob suspeita
Até a segunda-feira (9) dos casos confirmados sob suspeita 
pela SES, seis eram do sexo feminino e dois eram do masculino, 
com faixa etária entre os 19 e 66 anos. 


