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O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), Luís 
Roberto Barroso, decidiu excluir 
a necessidade de identificação 
biométrica, por meio de impres-
são digital, nas eleições munici-
pais deste ano, tendo em vista o 
risco de contágio por covid-19.

A decisão foi tomada após 
uma primeira reunião de técni-
cos do tribunal com os médicos 
David Uip, do Hospital Sírio 
Libanês, Marília Santini, da Fun-
dação Fiocruz, e Luís Fernando 
Aranha Camargo, do Hospital 
Albert Einstein.

As três instituições firma-
ram parceria com o TSE para a 
elaboração de um protocolo de 
segurança que reduza o risco de 
contágio durante a votação. Se-
gundo o tribunal, a consultoria 
sanitária é prestada sem custos.

Dois fatores pesaram para 
excluir a biometria. Primeiro, 
o leitor de impressões digitais 
não pode ser higienizado com 
frequência, como a cada utili-
zação. Também pesou o fato de 
que a identificação biométrica 

Decisão foi tomada após reunião de técnicos do tribunal com médicos.

Para evitar contágio, TSE excluirá 
biometria nas eleições municipais

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 16 De juLhO De 2020 | Quinta - Feira

A Prefeitura de São Paulo 
vai destinar R$ 103 milhões 
para apoiar os artistas da ci-
dade em meio à crise causada 
pelo novo coronavírus. As 
medidas para restringir o con-
tágio pela doença atingiram 
fortemente o setor cultural, 
com o cancelamento de apre-
sentações e o fechamento de 
espaços culturais públicos e 
privados.

Festival nas janelas
Entre as ações de apoio, 

será criado o festival Janelas 
de São Paulo, inspirado nas 
manifestações artísticas feitas 
na Itália durante o período de 
quarentena. As apresentações 
feitas em varandas, sacadas ou 
janelas serão transmitidas pela 
internet.

Medidas para restringir contágio por Covid-19 atingiram a cultura.

Prefeitura de São Paulo vai destinar 
R$ 103 milhões para artistas
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A Justiça de São Paulo 
proibiu hoje (20) visitas a 
presos em todas as unidades 
prisionais do estado de São 
Paulo. A decisão, da juíza Ana 
Luiza Villa Nova, da 16ª Vara 
da Fazenda Pública de São 
Paulo, foi tomada a pedido 
do Sindicato dos Agentes de 
Segurança Penitenciária do 
Estado de São Paulo.

“Defiro, pois, o pedido 
liminar, para determinar à 
autoridade impetrada que 
proíba as visitas externas 
aos sentenciados, em to-
das as Unidades Prisionais 
do Estado de São Paulo, 
até o julgamento definitivo 
desta demanda”,  disse a 
juíza em seu despacho. A 
juíza deu prazo de 10 dias 
para que a Secretaria de 
Administração Penitenciá-
ria (SAP) preste informações 

Justiça proíbe visitas em todas unidades 
prisionais de São Paulo

JUSTIÇA

sobre o cumprimento da 
decisão.

Ontem, o governo do 

estado de São Paulo decidiu 
aplicar restrições de visitas a 
presos, mas não a proibição. 

A juíza, no entanto, con-
siderou as medidas como 
“paliativas”.

Novos prazos
A prefeitura também adiou 

o prazo de todas as contrata-
ções artísticas do Executivo 
municipal, fazendo com que 

os shows impedidos no mo-
mento possam ser realizados 
em outras datas, garantindo o 
pagamento dos cachês.

A prefeitura administra, 

através da Secretaria Muni-
cipal de Cultura, 11 centros 
culturais, 18 casas de cultura 
e oito teatros, além do Theatro 
Municipal. Fora isso, há ainda 
a programação que acontece 
nas bibliotecas e museus.

O calendário de editais 
será antecipado. A ideia é que 
os grupos artísticos possam 
realizar a pesquisa e pré-pro-
dução durante o período de 
quarentena. As chamadas 
públicas oferecem verbas 
para os produtores que têm os 
projetos selecionados.

O prazo do Programa Mu-
nicipal de Incentivo à Cultura 
(Promac), que permite o apoio 
a iniciativas culturais a partir 
de incentivos fiscais será pror-
rogado até o dia 27 de maio.

TODOS OS MOMENTOS 
são ideais para as mudanças, 
pelo menos as que dizem 
respeito a nós mesmos. Mas 
muitos estabeleceram o iní-
cio do ano, qualquer ano, 
como o tempo certo para as 
promessas de novos com-
portamentos, novos hábitos, 
novas (e corretas) maneiras 
de agir em sociedade. A jul-
gar pelas promessas, juras 
e compromissos feitos nos 
primeiros dias do ano – os 
mais radicais fazem-nos no 
primeiro dia junto com os ri-
tuais da ocasião, como pular 
três ondas, levar flores para a 
mãe d’água e outras práticas 
– e olham para o horizonte 
como se já fossem um novo 
humano pronto para trilhar o 
caminho que levará o mundo 
para um amanhã melhor. 
Quanto tempo dura a de-
terminação que muitos de 
nós temos no que se refere à 
autotransformação visando, 
tão-somente, a corrigirmos 
nosso caminho? Alguém 
dirá: imensurável! E concor-
do. A nossa capacidade de 
manter a palavra nessas situ-
ações é muito fluida e, ouso 
dizer, apenas uma parcela 
ínfima consegue cumprir o 
que promete, o que é, conve-
nhamos, próprio do humano. 
Há, contudo, uma ressalva que 
se faz necessária: a quase to-
talidade das promessas e das 
juras, cumpridas ou não, diz 
respeito a condições físicas ou 
de caráter material: emagre-

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

Mesa Diretora da Câmara regulamenta 
sistema de votação remota

A Mesa Diretora da Câmara 
dos Deputados editou Ato da 
Mesa (123/20) que regulamenta 
o Sistema de Deliberação Re-
mota (SDR), medida destinada 
a viabilizar o funcionamento do 
Plenário durante a emergência 
de saúde pública relacionada ao 
coronavírus (Covid-19).

A comunicação por áudio 
e vídeo entre os participantes 
da sessão será feita por meio da 
plataforma de videoconferência 
Zoom; e a votação, pelo Infoleg, 
aplicativo para smartphones e ta-
blets da Câmara, que exibirá para 
os deputados as opções “sim”, 
“não”, “abstenção” e “obstrução”.

Para garantir a segurança do 
processo, será obrigatório o ca-
dastramento prévio do celular 
do deputado, que será validado 
por verificação em duas etapas. 
Será obrigação do deputado 
providenciar conexão à internet 
com capacidade suficiente para 
a transmissão segura e estável 

de áudio e vídeo.
Os deputados poderão usar 

o e-mail institucional da Câ-
mara para se inscrever para a 
discussão e o encaminhamen-
to, bem como outros direitos 
regimentais, como apresentar 
requerimentos.

O e-mail institucional será 
usado também para manifes-
tação dos deputados durante 
a votação. E o uso da palavra 
será feito pelos deputados por 
meio de celulares, computado-
res, tablets ou plataforma de 
videoconferência – além dos 
microfones, se o líder estiver 
presencialmente no recinto.

Apresentação de projetos 
Além de regulamentar o sis-
tema remoto de votações, o 
ato da Mesa permite que os 
deputados apresentem pro-
jetos legislativos por e-mail 
enquanto durar a emergência 
de saúde pública relacionada 
ao coronavírus.
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O Índice Geral de Preços – 

10 (IGP-10) registrou inflação 

de 1,91% em julho deste ano. 

A taxa é superior à observada 

em junho (1,55%). Com isso, 

o indicador nacional medido 

pela Fundação Getulio Vargas 

(FGV), acumula taxa de infla-

ção de 6,23% em 12 meses.

A alta da taxa de maio 

para junho foi puxada pelos 

preços no atacado, varejo e 

na construção. O Índice de 

Preços ao Produtor Amplo, 

que mede o atacado, subiu 

de 2,35% em junho para 

2,54% em julho.

O Índice Nacional de Custo 

da Construção subiu de 0,21% 

para 0,62% no período. Já o 
Índice de Preços ao Consumi-

dor, que mede o varejo, passou 

de uma deflação (queda de 

preços) de 0,33% em junho 

para uma inflação de 0,50% 

em julho.

ECONOMIA

Inflação para o mês de julho 
fica em 1,91%, diz FGV

tende a causar filas maiores, 
favorecendo aglomerações, já 
que o processo é mais demora-
do do que a simples coleta de 
assinatura.

Recesso judiciário
A exclusão da biometria será 

incluída em resoluções para as 
eleições deste ano que devem 
ser apreciadas pelo plenário do 
TSE a partir de agosto, após a 
volta do recesso judiciário.

A Justiça Eleitoral iniciou o 
cadastramento biométrico em 

2008, e já colheu as impressões 
digitais de 119.717.190 eleito-
res, que estariam aptos a votar 
pelo novo sistema. O TSE plane-
ja cadastrar todos o eleitorado 
de mais de 150,5 milhões de 
pessoas até 2022.

Analfabetismo cai, mas Brasil ainda 
tem 11 milhões sem ler e escrever

A taxa de analfabetismo no 
Brasil passou de 6,8%, em 2018, 
para 6,6%, em 2019, de acordo 
com dados da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios 
(Pnad) Contínua Educação, 
divulgada hoje (15). Apesar da 
queda, que representa cerca 
de 200 mil pessoas, o Brasil 
tem ainda 11 milhões de anal-
fabetos. São pessoas de 15 anos 
ou mais que, pelos critérios do 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), não são 
capazes de ler e escrever nem 
ao menos um bilhete simples. 

“É uma taxa que vem bai-
xando ao longo do tempo”, diz 
a analista da pesquisa Adriana 
Beringuy. Em 2016, era 7,2%. 
“O analfabetismo está mais 
concentrado entre as pessoas 
mais velhas, uma vez que os 
jovens são mais escolarizados 
e, portanto, vão registrar indi-
cador menor”, acrescenta.

Apesar de ter registrado 
queda, os dados mostram que 
18% daqueles com 60 anos ou 
mais são analfabetos. Em 2018, 
eram 18,6% e, em 2016, 20,4%. 

Reduzir a taxa de analfabe-

tismo no Brasil está entre as me-
tas do Plano Nacional de Educa-
ção (PNE), Lei 13.005/2014, que 
estabelece o que deve ser feito 
para melhorar a educação no 
país até 2024, desde o ensino in-
fantil, até a pós-graduação. Pela 
lei, em 2015, o Brasil deveria ter 
atingido a marca de 6,5% de 
analfabetos entre a população 
de 15 anos ou mais. Em 2024, 
essa taxa deverá chegar a zero.

“A gente percebe que che-
gou em 2019 com a taxa nacio-
nal próxima à meta de 2015, é 
como se estivéssemos quatro 
anos atrasados nesse atendi-
mento”, diz Adriana. 

Desigualdades 
Além das diferenças entre as 

idades, o levantamento mostra 
que existem desigualdades 
raciais e regionais na alfabeti-
zação no Brasil. Em relação aos 
brancos, a taxa de analfabetis-
mo é 3,6% entre aqueles com 
15 anos ou mais. No que se re-
fere à população preta e parda, 
segundo os critérios do IBGE, 
essa taxa é 8,9%. A diferença 
aumenta entre aqueles com 60 
anos ou mais. 

Mourão diz que governo federal 
estuda fortalecer órgãos ambientais

O vice-presidente da Repú-
blica, Hamilton Mourão, disse 
hoje (15) que o governo estuda 
fortalecer os órgãos federais de 
controle ambiental para, assim, 
liberar os militares das Forças 
Armadas de ações contínuas 
de combate ao desmatamento, 
incêndios e outros crimes contra 
o meio ambiente.

“Estamos trabalhando no 
planejamento do fortalecimento 
dos órgãos de combate aos de-
litos ambientais; para recuperar 
a capacidade operacional do 
Ibama [Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis], do ICMBio 
[Instituto Chico Mendes de Con-
servação da Biodiversidade], e 
também do Incra [Instituto Na-
cional de Colonização e Reforma 
Agrária] e da Funai [Fundação 
Nacional do Índio]”, disse Mourão 
ao participar, pela manhã, da 

segunda reunião do Conselho 
Nacional da Amazônia Legal.

Mourão preside o conselho, 
órgão interministerial responsá-
vel por coordenar e acompanhar 
a implementação das políticas 
públicas relacionadas aos nove 
estados que integram a chamada 
Amazônia Legal (Acre, Amapá, 
Amazonas, parte do Maranhão, 
Mato Grosso, Pará, Rondônia, 
Roraima e Tocantins).

Ao fim da reunião do conselho, 
Mourão participou, com vários mi-
nistros, de uma entrevista coletiva. 
Ele lembrou que, na última sexta-
-feira (10), o governo prorrogou 
até 6 de novembro deste ano a 
autorização para o emprego de 
militares das Forças Armadas para 
garantir a lei e a ordem na faixa de 
fronteira, nas terras indígenas, nas 
unidades federais de conservação 
ambiental e em outras áreas fede-
rais da Amazônia Legal.



O mês de julho chega com inúmeras oportunidades de expressar 

o amor por aquelas pessoas que sempre estão ao seu lado ou se fazer 

presente, mesmo estando distante. O Dia do Amigo, celebrado dia 20 

de julho, pode ser esse momento! O Boticário preparou uma promoção 

com mais de 300 produtos de perfumaria, cuidados pessoais, cabelos e 

maquiagem com descontos de até 60%.

Entre os itens em promoção para brindar os amigos nessas datas tão 

especiais e ajudá-los a turbinarem a rotina de cuidados pessoais, está o kit 

Cuide-se Bem Nuvem, com hidratante corporal, body splash e hidratante 

para as mãos, por R$ 71,90 (38% de desconto); e o kit Nativa SPA Ameixa 

Negra, com hidratante corporal, sabonete líquido e hidratante para as 

mãos, que está R$ 88,90 (15% de desconto).

O combo da linha MEN, com shower gel 3 em 1 e hidratante corporal, 

sai por R$ 61,80 (11% de desconto) e é uma excelente opção para os amigos 

incluírem em seu grooming diário e ganharem tempo. Já as amigas, vão 

adorar o combo Nativa SPA Ameixa (R$ 52,80), com hidratante corporal 

e sabonete em barra, para seus momentos de autocuidado. Os combos 

Cuide-se Bem Nuvem (R$ 51,80) e Cuide-se Bem Deleite (R$ 51,80), com 

hidratante corporal e duo de sabonetes em barra, têm um mood mais fofo 

e impressionam sem muito esforço.

As promoções, válidas em lojas de todo o país, vão até o dia 19 de 

julho e os pedidos podem ser feitos com total segurança e conforto em 

quatro canais de venda. Além disso, caso seja a primeira experiência de 

compra em alguma das plataformas, utilizando o código BEMVINDO20, 

é possível obter um desconto de 20% em uma lista especial de produtos.

A marca também disponibiliza o atendimento via WhatsApp por meio 

do número (41) 8771-4909, válido para todo o país, com delivery. Confira 

as regras de atendimento e se o mesmo está disponível para a sua cidade/

região em boticario.com.br/compre-pelo-whatsapp. e por meio das 

revendedoras do Boticário em www.boticario.com.br/encontre.

Rapidinhas!O Boticário oferece mais de 300 produtos  
com desconto neste Dia do Amigo

Na tarde da última terça-feira 
(14), o DJ Alok e sua esposa, a médi-
ca Romana Novais, anunciaram em 
suas redes sociais que serão pais pela 
segunda vez.

O casal que já tem Ravi, de seis 
meses, postou uma foto junto do 
primogênito usando uma camiseta 
em que anuncia que agora será o 
irmão mais velho.

“É com enorme alegria que gos-
taríamos de contar pra vocês que 
nossa família está crescendo. Esta-
mos esperando mais um bebê! Esse 
é o resultado da nossa quarentena”, 
disse ele que contou até quando o 
bebê foi “feito”, disse O Alok na web 
anunciando a novidade.

Já Romana escreveu: “Ravizinho 
foi promovido a irmão mais velho! 
Muito desejado (a), tínhamos o 
sonho de que as crianças tivessem 
pouca diferença de idade, mas não 
imaginei que Deus planejaria tão 
perfeitamente ao ponto da data pre-
vista p/ a chegada do próximo bebê 
ser no mesmo dia do nascimento do 
Ravi. Estamos com o coração cheio 
de amor e explodindo de felicidade… 
queríamos dividir essa alegria com 
vocês!”.

Aos 50 anos, Mariah Carey se 
prepara para lançar sua autobio-
grafia. A cantora, em um post no 
Instagram, contou a novidade e 
afirmou que foi bastante difícil 
tomar a decisão de escrever um 
livro sobre a sua história. Se-
gundo a celebridade, a obra vai 
abordar os altos e os baixos de 
sua jornada profissional e pesso-
al. O livro chegará às lojas no dia 
29 de setembro.

“Os desastres e os sonhos 
contribuíram para que eu fosse 
a pessoa que sou hoje. Há várias 
coisas que falam por aí de mim, 
sobre a minha carreira e a vida 
pessoal. É quase impossível fa-
lar com profundidade sobre as 
minhas complexidades em uma 
matéria de revista ou em uma 
entrevista na televisão de 10 mi-
nutos”, explicou a cantora.

Família crescendo

Autobiografia

O Sesc Maranhão ampliou a validade do Cartão Sesc para 2 anos em 
todas as categorias, benefício estendido também aos trabalhadores do 
comércio desempregados. Todos os cartões com vencimento em 2020 
já foram atualizados automaticamente nos sistema, sem necessidade 
de reimpressão. E nesse momento de pandemia, a instituição inaugura 
a versão virtual do Cartão Sesc, oferecendo os mesmos serviços com 
praticidade, segurança e valor de cadastro reduzido pela metade. Mais 
informações no www.sescma.com.br

Validade ampliada
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A apresentação do estudo internacional “Colours Future 2020” - que 
define a cada ano o tom em alta e que é feito através de um estudo de  
tendências multidisciplinares na Holanda – foi feito pela arquiteta, expert 
em cores Fernanda Moceri do Ateliê Vermelho (SP), que veio a São Luís a 
convite do Grupo Potiguar e da Coral.

Fernanda Moceri deu uma verdadeira aula sobre o poder das cores 
em projetos arquitetônicos e de ambientação, usando o tom de 2020, a 
cor denominada Praça de Inverno.

A palestra técnica, seguida de jantar foi oferecida aos profissionais 
maranhenses de arquitetura, design e decoração. Eles conheceram em 
primeira mão a Cor do Ano. E o Grupo Potiguar fez o lançamento de seu 
mais novo programa de fidelidade e relacionamento com os profissionais, 
que irá resultar em diversas premiações.

Na foto, a arquiteta e consultora Fernanda Moceri (SP) com Fabiola e 
o Pres. do Grupo Potiguar Marcelo Brasil.
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Colours Future 2020

Inovação e tecnologia na saúde

Nas Telas
CINEMA EM CASA

COM AS MEDIDAS TOMADAS RECENTEMENTE PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E 
GOVERNOS ESTADUAIS, AS PRÓXIMAS SEMANAS DEVEM SER DE ISOLAMENTO 
DOMICILIAR: ESTUDANTES EM CASA POR CONTA DO CANCELAMENTO 
DE AULAS, TRABALHADORES ADERINDO AO HOME OFFICE, E EVENTOS E 
ATRAÇÕES CANCELADOS, COMO CINEMAS E TEATROS, SÃO ALGUMAS DAS 
MEDIDAS PARA CONTER O NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).

COMO O MOMENTO É DE PREVENÇÃO, E NÃO DE PÂNICO, É HORA DE 
COLOCAR EM DIA AQUELA LISTA DE FILMES E SÉRIES QUE VOCÊ ANDOU 
PLANEJANDO VER, MAS ESTAVA SEM TEMPO. CONFIRA SUGESTÕES DE FILMES 
E SÉRIES DA NETFLIX:

TURISMO MACABRO
SEM DÚVIDA, UMA DAS SÉRIES MAIS ORIGINAIS DOS ÚLTIMOS MESES NO 

CATÁLOGO DE STREAMINGS DA NETFLIX. EM OITO EPISÓDIOS DE CERCA DE 40 
MINUTOS CADA, O NEOZELANDÊS DAVID FARRIER PERCORRE O MUNDO, EM 
BUSCA DE ATRAÇÕES TURÍSTICAS FORA DO COMUM. A LISTA DE EXPERIÊNCIAS 
INCLUI UM TOUR EM QUE O TURISTA PARTICIPA DA SIMULAÇÃO DE UMA 
TRAVESSIA ILEGAL DE FRONTEIRA E OUTRA EM QUE NADA EM UM LAGO 
FORMADO POR UMA EXPLOSÃO NUCLEAR, NO CAZAQUISTÃO.

A MAGIA DOS ANDES
ESSA MICROSSÉRIE DE CINCO EPISÓDIOS FAZ UMA IMPRESSIONANTE 

VIAGEM VISUAL PELOS ANDES, EM PAÍSES COMO CHILE, ARGENTINA E BOLÍVIA. 
OS EPISÓDIOS SÃO COSTURADOS PELAS HISTÓRIAS DE MORADORES LOCAIS 
E SUAS RELAÇÕES COM ESSE CONJUNTO DE MONTANHAS DE MAIS DE 7.500 
KM DE EXTENSÃO, NA AMÉRICA DO SUL.

FAROL DAS ORCAS
NESTE BELO FILME ARGENTINO COM A ESPANHOLA MARIBEL VERDÚ, O 

ESPECTADOR FAZ UMA VIAGEM PELAS PAISAGENS DA PENÍNSULA VALDÉS, NA 
PATAGÔNIA ARGENTINA. O LOCAL SERVE DE AMBIENTES PARA A HISTÓRIA DE 
UMA MÃE QUE VIAJA COM SEU FILHO AUTISTA, EM BUSCA CONEXÕES COM 
SUAS EMOÇÕES.

LION
NESSA PRODUÇÃO BIOGRÁFICA, COM SEIS INDICAÇÕES PARA O OSCAR, 

O INDIANO SAROO SAI A PROCURA DE SEUS PAIS BIOLÓGICOS E DE SUAS 
ORIGENS, 25 ANOS DEPOIS DE SE PERDER DO SEU IRMÃO EM KHANDWA, NA 
ÍNDIA. É DAQUELAS HISTÓRIAS DE SUPERAÇÃO QUE, POR VEZES, BEIRAM 
O DRAMALHÃO, MAS QUE CONTA COM BELA FOTOGRAFIA E ROTEIRO 
ENVOLVENTE.

TALES BY NIGHT
COM TRÊS TEMPORADAS, ESSA BELA SÉRIE COM EPISÓDIOS CURTOS DE 

CERCA DE 25 MINUTOS FAZ UMA VIAGEM PELO MUNDO DOS REGISTROS 
FOTOGRÁFICOS, EM ÁREAS REMOTAS. MAIS DO QUE UMA SEQUÊNCIA DE 
BELAS FOTOGRAFIAS E OS BASTIDORES DOS TRABALHOS DE FOTÓGRAFOS, A 
SÉRIE LEVANTA DISCUSSÕES COMO A AMEAÇA À BIODIVERSIDADE MARINHA 
NAS IMPRESSIONANTES ILHAS RAJA AMPAT, NA INDONÉSIA.

CAMINHO A LA PAZ
NESSE DIVERTIDO ROAD MOVIE ARGENTINO, UM MOTORISTA, INTERPRETADO 

POR RODRIGO DE LA SERNA, VIAJA COM UM MUÇULMANO DE BUENOS AIRES 
A LA PAZ, NA BOLÍVIA. É DAQUELES FILMES RECHEADOS DE CONTRATEMPOS 
E DE APRENDIZADOS, TÍPICOS DE UMA VIAGEM TERRESTRE PELA AMÉRICA 
DO SUL.

Rapidinhas!

Graciele Lacerda faz parte 
do time de famosos que es-
tão isolados em casa durante a 
quarentena do coronavírus. Na 
terça-feira (17), a noiva de Zezé 
Di Camargo falou sobre a atual 
situação de trabalho dela e do 
sertanejo em meio à pandemia. 
“Mô não vai poder trabalhar. E o 
pior, a gente veio de dois meses 
de férias, janeiro e fevereiro. Em 
março começaram os show, eles 
fizeram quatro e já foram todos 
cancelados. Ou seja, se parar até 
abril, vão ser quatro meses sem 
entrar dinheiro. Ainda bem que 
eu estou conseguindo trabalhar. 
É segurar as pontas porque as 
contas não param. É pedir muito 
a Deus para dar tudo certo. São 
várias pessoas passando por 
isso”, lamentou.

Ivete Sangalo aderiu a quaren-
tena para evitar o coronavírus e 
usou seu Instagram para lembrar 
seus fãs e seguidores que não 
devem sair de casa. Além disso, a 
cantora contou um pouco sobre o 
que tem feito em casa durante es-
ses dias e compartilhou uma foto 
divertida em que aparece com 
uma máscara de beleza facial. 
“‘Ah Ivete, tô em casa sem fazer 
nada’… Invente! Já fiz máscara, 
já estudei com meu filho, já fiz 
show de teatro, já imitei todos 
os bichos, já lavei as mãos, já usei 
álcool gel, já fiz pipoca… SO NÃO 
VOU SAIR DE CASA! A ideia é essa. 
Pelo bem comum”, disse.

‘Contas não param’

“Não vou sair de casa”

Um dos mais conceituados radiologistas do país, o Prof. Dr. Emerson 
Gasparetto (SP), Vice Presidente Médico do Grupo Dasa de Medicina 
Diagnóstica veio a São Luís proferir a palestra “Inovação, Tecnologia 
e Saúde”; para apresentar aos médicos maranhenses como a rede de 
medicina diagnóstica que é a maior do Brasil e quinta do mundo, com 
laboratórios no país e no exterior está promovendo uma verdadeira 
revolução na saúde.

A Dasa, que no Maranhão é dona do Laboratório Gaspar, está 
investindo forte para liderar o protagonismo da inovação na sua área; 
com projetos pioneiros de Inteligência Artificial; Genômica (Gene One) e 
Processos Digitais que estão revolucionando dados e processos, de modo a 
melhorar a experiência do cliente final em processos como agendamentos, 
exames e resultados; além de dar aos médicos mais tempo para focar no 
paciente e mais recursos para a tomada de decisões.

O Dr. Gasparetto mostrou como a Dasa tem o propósito de transformar 
a saúde, com a promoção de uma medicina mais preditiva e personalizada, 
focada no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas. E para tal, 
o grupo investe continuamente em tecnologia, inovação, pesquisa e 
desenvolvimento, que são a chave para a inovação na saúde, por meio 
do uso de dados.

O Diretor Regional da Dasa Nordeste Gustavo Bosco e o Diretor do 
Laboratório Gaspar Dr. Arnaldo Dominici recepcionaram médicos e grupos 
de saúde em uma noite que teve a disrupção na saúde como tema central.

Fica a Dica
CAMPANHA “FORMOU PAGAR MEIA” DA ESTÁCIO

Os estudantes já estão acostumados a pagar meia em programações culturais 
como cinema, teatro e show. Agora com a campanha “Formou Pagar Meia” da 
Estácio, os novos estudantes também terão esse benefício em mensalidades de 
diversos cursos de graduação, em todo país. Com o vestibular online, os calouros 
da Estácio garantem 50% de desconto no valor das mensalidades durante toda 
a graduação. As inscrições para o vestibular são gratuitas e as avaliações online 
poderão ser agendadas diretamente no portal da instituição em um dos horários 
disponíveis. Confira a programação da unidade ou polo escolhido em https://
inscricoes.estacio.br.

Na Estácio São Luís, os estudantes podem optar entre diversos cursos como 
Arquitetura e Urbanismo, Direito, Odontologia, Comunicação, Design, entre outros, 
e ainda contam com o seguro educacional, que protege os alunos que tenham 
perdido o emprego. Totalmente sem custos, o benefício garante um crédito de 
até seis vezes o valor da mensalidade. Saiba mais informações em https://portal.
estacio.br/seguroeducacional.

A campanha “Formou pagar Meia” ocorre durante o mês de julho e contempla 
cursos de graduação nas modalidades digital e presencial, que durante o período 
de isolamento social é ofertado por meio de aulas ministradas ao vivo em uma 
plataforma aprovada por 94% dos estudantes. Os benefícios são válidos para 
matriculados no 2º semestre de 2020 e não são cumulativos entre si nem com 
quaisquer outros descontos. Os candidatos aprovados no vestibular deverão 
confirmar a matrícula, com o pagamento referente à primeira mensalidade, até 
o dia 31 de julho. Todos os detalhes estão descritos no regulamento em: http://
www.estacio.br/regulamentos.

Ao participar do vestibular on-line, o candidato precisa estar atento à conexão de 
internet e deve permanecer em um ambiente calmo que facilite a concentração. 
Após ler as instruções com atenção, o estudante poderá iniciar a avaliação que 
possui o tempo limitado em até uma hora ininterrupta. 

RESTAURANTE DO SESC DEODORO 

Oferecendo refeições balanceadas e saudáveis, o Restaurante do Sesc Deodoro 
voltou ao funcionamento com refeições na modalidade prato comercial e 
atendimento reduzido, em cumprimento ao Decreto Municipal nº 35.831. O valor 
do almoço para trabalhadores do comércio é R$ 5,00 e para clientes das demais 
categorias é R$ 12,00. O atendimento é de 11h30 às 13h30.



O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 16 De JuLhO De 2020 | Quinta - FeiraO Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 22 e 23 De MarçO De 2020 | DOMingO e SegunDa - Feira  

Matheus Cunha e Pedrinho estão próximos de serem negociados na janela 
europeia, que termina nesta sexta-feira.

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

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

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

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

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

280 milhões.
Porém, as cifras movi-

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

nesta sexta-feira.
Isso porque Matheus 

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

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

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

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

Matheus Cunha e Reinier em ação pela Seleção Brasileira

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

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

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

MMA

Zhang se irrita com post de rival sobre coronavírus

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

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

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

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

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

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

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

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

– Não me pareceu um 

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

Alonso anuncia despedida da
Fórmula 1 ao fim da temporada

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

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

CEO da McLaren,  Zak 

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

- Fernando não é apenas 
um excelente embaixador da 

Marlon fez pré-temporada pelo Barcelona 
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Esporte

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

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

Alonso conquistou seu primeiro título mundial em 2005, no Brasil 

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

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

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

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

MERCADO

Barcelona acerta venda de Marlon ao Sassuolo

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

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

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

equipe principal.
O brasileiro está com 22 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FÃ DE RONALDINHO

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

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

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

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

- Pode ser que sejamos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMUNICADO

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

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

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

Lucia Andreia Da Silva torna público que recebeu 

junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais–SEMA, Protocolo nº. 260124/2016 

da Renovação da Licença Única Ambiental – ReLUA, 

para a atividade agrícola, na Fazenda Sirina localizada 

no município de São Francisco do Maranhão/MA.

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

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

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

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

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

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

Antidoping) e a Comissão 
Atlética de Nevada.

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

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

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

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

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

Jon Jones defenderá título diante de Anthony Smith no UFC 235 

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

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

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

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

CONTRA O BOAVISTA

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

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

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

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

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

a mesma posição, também 
está 100% fisicamente.

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

NA LUTA
Campeã mundial de jiu-jítsu vende

balas em semáforo para seguir lutando

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

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

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

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

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

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

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

Elenco do Vasco reunido durante treino em São Januário 

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

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

200-São Luís/MA

AVISO AOS ACIONISTAS

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

São Luís, 27 de fevereiro de 2019

A Diretoria
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Imagem irritou a campeã 

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

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

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

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

COMUNICAÇÃO

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

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

LIBERADO PARA JOGAR

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

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

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

Agora com a inteira dis-

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

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

Júnior Batata está liberado para fazer primeiro jogo 

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 31 De JaneirO De 2020 | Sexta - Feira

PRA CIMA

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

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

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

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

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

5Geral

O secretario Catulé Junior 
participou de videoconferên-
cia com o Grupo LATAM Air-
lines na tarde da sexta-feira 
(20), para debater efeitos da 
pandemia Covid-19 na malha 
área do Brasil e do Maranhão. 

O secretario Catulé Ju-
nior pontuou a importância 
da referida companhia área 
que detém 48% dos pousos 
e decolagens no Aeroporto 
Marechal da Cunha na capital 
maranhense. 

“Sabemos que o período 
atual pede cautela e precau-
ções por não sabermos com 
clareza como o Brasil se com-
portará durante a pandemia. 
No entanto, a crise vai pas-
sar e, com o fortalecimento 
dessa parceria, poderemos 
voltar a negociar a expansão 
da malha aérea do estado”, 
pontuou o gestor estadual 
de turismo.

Na ocasião, a LATAM in-
formou que pelo 70% dos 
seus voos serão reduzidos 
no país, sendo que nesse 
percentual mais de 90% são 
de voos internacionais e 40% 

domésticos.
“Esse é um percentual 

definido pela empresa nessa 
primeira etapa, assim que 
soubemos da chegada no 
vírus, mas estamos traba-
lhando na definição exata de 
quais voos serão efetivamen-
te retirados e quais mantidos. 
Em abril  esse percentual 
pode mudar e tudo será re-

passado de forma oficial à 
Secretaria de Turismo”, frisou 
o Analista de Relações Insti-
tucionais na LATAM Airlines, 
Vinicius Azevedo Batista. 

O Grupo LATAM informou, 
ainda, que todos os passa-
geiros que possuem voos 
nacionais ou internacionais 
afetados podem reagendar 
seu voo gratuitamente até 31 

Participaram também da reunião a analista tributária da LATAM, Amanda 
Nonato Vieira, e a gestora de comunicação da Setur, Amanda Dutra Ramos.

de dezembro de 2020.
A conclusão do aeroporto 

de Barreirinhas, o imposto 
sobre o querosene, a Rota 
das Emoções e a Rota Amazô-
nia - que envolvem diversos 
estados com o objetivo co-
mum de comercialização de 
produtos turísticos - também 
foram abordados na video-
conferência.

BNB oferece condições especiais em seus 
financiamentos e negociações com os clientes

Os clientes do Banco do 
Nordeste, interessados em 
prorrogar empréstimos e fi-
nanciamentos ou contratar 
novos créditos, em condições 
diferenciadas, deverão procu-
rar seus gerentes de relaciona-
mento por telefone, e-mail ou 
via celular (WhatsApp) e fazer, 
se for o caso, o agendamento 
da visita à agência. As novas 
medidas de crédito foram 
anunciadas pelo Banco esta 
semana como forma de mini-
mizar os impactos causados 
na economia pelo novo Coro-
navírus. A medida emergencial 

tem como foco principal as 
micro e pequenas empresas. 
Será possível também prorro-
gar dívidas de outros portes de 
empreendimentos, atestada a 
necessidade financeira da em-
presa em função da situação 
econômica mundial, a exem-
plo do que vem se verificando 
com o setor de turismo.

O Banco está orientando 
seus clientes a utilizarem prio-
ritariamente os canais digitais 
colocados à disposição dos 
clientes via internet (www.
bnb.gov.br) ou via aplicativo 
no celular. 

PREVENÇÃO

Saiba como manter seus óculos desinfetados
Com a expansão da CO-

VID-19 no Brasil, é essencial 
que algumas medidas sejam 
tomadas para prevenir o con-
tágio e para buscar impedir a 
disseminação do vírus.

Além de adotar as medidas 
recomendadas pelo Ministério 
da Saúde e pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) - como 
lavar as mãos frequentemente 
por 20 segundos, não tocar o 
rosto com as mãos, cobrir a boca 
ao tossir e espirrar e, é claro, ficar 
em isolamento social quando 
possível -, é muito importante 
higienizar da forma correta um 
objeto essencial que está sem-
pre em nosso rosto: os nossos 

óculos. Se preocupando com a 
saúde de todos os brasileiros, a 
Óticas Carol dá dicas de como 
manter o acessório sempre 
limpo e esterilizado.

Os óculos podem ser um 
objeto de transmissão do vírus e, 
por isso, é imprescindível a limpe-
za de cada um deles no mínimo 
2 vezes por dia (de manhã e à 
tarde), ou após o contato com as 
mãos - caso não estejam limpas.

“Nesse momento, não re-
comendamos a limpeza dos 
óculos com os produtos nor-
malmente utilizados para esse 
fim, pois não garantem uma 
higienização completa. Da mes-
ma forma, não aconselhamos o 

uso de álcool, pois pode danifi-
cá-los, dependendo do material. 
Para limpeza das armações é 
recomendada uma solução de 
sabão neutro e água corrente, 
com um pano limpo. É uma 
receita muito simples com ele-
mentos que temos facilmente 
em casa”, explica Ronaldo Pe-
reira Junior, General Manager 
de Varejo da Luxottica no Brasil.

A solução pode ser arma-
zenada em potinhos de spray 
(borrifadores) e usados quando 
necessário.

Sobre a Óticas Carol     
A Óticas Carol é uma mar-

ca varejista no ramo óptico 
que foi fundada em 1997 e 

recentemente adquirida pelo 
Grupo Luxottica. Hoje é a maior 
rede de franquia ótica do Brasil 
atualmente com mais de 1.400 
lojas em todo o país. Sua missão 
é fornecer a melhor plataforma 
para o crescimento sustentável 
de seus franqueados, sempre 
em busca de encantar seus 
clientes com excelentes serviços 
e produtos ópticos. A visão da 
Óticas Carol é ver um mundo 
mais bonito transformando os 
óculos no principal acessório de 
moda e perpetuando um mo-
delo de negócios sustentável. 
Para saber mais sobre a Óticas 
Carol, visite www.oticascarol.
com.br. 

Governo e LATAM debatem adaptações na 
malha aérea durante pandemia do Covid-19

COMUNICADO

VICTOR EMANUEL ALVES DE LARA torna público que reque-

reu junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos 

Naturais–SEMA, Protocolo nº. 44688/2020 a Renovação da 

Licença Única Ambiental  – ReLUA, para a atividade agrícola, na 

Fazenda Lara III, localizada no município de Urbano Santos/MA.

COMUNICADO

Carlos André Kreling, CPF n.º 219.339.600-00 torna públi-
co que recebeu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos - SEMA a Licença Ambiental Única - LAU 
para atividade mineral (Extração de cascalho ou seixo), na 
Fazenda Eldorado, localizada no município de Balsas/MA, 
conforme Processo nº 19120033836/2019 e E-Processo nº. 
279237/2019 (SIGLA).

Os shoppings da capital decidiram 
reduzir o horário de funcionamento

Apesar não existir nenhu-
ma confirmação de caso de 
coronavírus no Maranhão, os 
shoppings adotaram novo 
horário buscando colaborar 
com as medidas de preven-
ção e diminuir a circulação de 
pessoas.

A redução é importante, 
mas vale lembrar que shoppin-
gs são pontos de comércio que 
abrigam lojas, serviços e ativi-
dades que atendem às neces-
sidades das pessoas, inclusive 
as essenciais, como clínicas 

médicas, bancos, farmácias e 
supermercados, e é de gran-
de importância manter essas 
operações em funcionamento 
para atender a população.

Vale ressaltar que cinemas 
e academias, pelo menos as 
que estão abrigadas em sho-
ppings já estão fechados.

Atenção para alteração do 
horário de funcionamento: das 
12h às 20h. Uma demonstra-
ção de cuidado, solidariedade 
e atitude dos shoppings da ci-
dade, diante da situação atual

QUARENTENA

Revelo prevê aumento de 15% em vagas de tecnologia
A pandemia da Covid-19 

tem afetado os mais diversos 
setores da sociedade, entre-
tanto, em meio a novas formas 
de trabalho devido ao perío-
do de quarentena, a Revelo 
, maior HR tech da América 
Latina, prevê um aumento 
de 15% na procura de vagas 
de tecnologia e em posições 

nas quais as atividades que 
possam ser desenvolvidos de 
forma remota.

“Agora que as pessoas 
estão em quarentena, iden-
tificamos uma migração dos 
candidatos para a procura por 
funções e posições nas quais 
o trabalho possa ser realiza-
do sem ter que sair de casa”, 

pontua Lachlan de Crespigny, 
cofundador da Revelo.

Em meio às novas neces-
sidades das empresas, foi 
percebido que o número de 
agendamentos de entrevistas 
caíram cerca de 12% com 
a crise. Isso significa que os 
candidatos estão receben-
do menos convites dos RHs 

para participar de processos 
seletivos. A companhia conta 
ainda com uma ferramenta de 
navegação intuitiva para que 
os processos seletivos sejam 
desenvolvidos de forma 100% 
online. Isso inclui desde a 
busca por posições, passando 
por entrevistas e até mesmo o 
aceite de propostas.

FIEMA apresenta propostas ao governo estadual 
para atenuar a crise decorrente do coronavírus

A   Federação das Indús-
trias do Estado do Maranhão 
(FIEMA) encaminhou, na últi-
ma  sexta-feira (20), um con-
junto de 13 propostas de me-
didas nas áreas de tributação e 
normas regulatórias, voltadas 
para o enfrentamento e a 
atenuação dos efeitos da cri-
se econômica decorrente da 
pandemia da Covid-19, para 
o governador do estado Flávio 
Dino.

O presidente da FIEMA, 
Edilson Baldez, avalia que as 
dificuldades para produzir, 
geradas pela falta de insumos 
e pela falta de liquidez, com 

a queda nas vendas, pode-
rão levar diversas empresas 
eficientes à falência – o que, 
certamente, aumentará as 
consequências sociais e cená-
rio negativo da crise.

“Essa situação coloca em 
risco a sobrevivência do par-
que fabril e requer medidas 
necessárias para mitigar os 
prejuízos acumulados pela in-
dústria maranhense, principal-
mente as micros e pequenas 
empresas, afetadas pela queda 
drástica na produção e redu-
ção das receitas das empresas”, 
frisou o líder empresarial da 
indústria maranhense.

Grupo de Trabalho da FIEMA discute Centro Espacial 
de Alcântara e defende desenvolvimento tecnológico

Em videoconferência reunião de trabalho abordou os desafios 
da Indústria Espacial Brasileira.

Com o objetivo de falar sobre 
o “Centro Espacial de Alcântara e 
os desafios da Indústria Espacial 
Brasileira”, a Federação das In-
dústrias do Estado do Maranhão 
(FIEMA), por meio do Grupo de 
Trabalho - Pensar o Maranhão, 
coordenado pelo Diretor Luiz 
Fernando Renner que também 
preside o Conselho de Conselho 
Temático de Política Industrial e 
Desenvolvimento Tecnológico 
da FIEMA promoveu na tarde da 
última terça (14/07), uma reunião 
on-line com o presidente da Visio-
na Tecnologia Espacial S/A, João 
Paulo Campos.

Para o presidente da FIEMA, 
Edilson Baldez das Neves que 
abriu a reunião, o Centro Espa-
cial de Alcântara é estratégico 
para o desenvolvimento do 
Estado do Maranhão. “Observa-
mos a Base de Alcântara como 
um dos pilares estratégicos. 
Não podemos pensar no Estado 
deixando de lado ou excluindo 
a nossa Base de Alcântara ou 
excluindo o nosso Porto do 
Itaqui. Esse grupo de trabalho 
é aberto e visa contribuir com 
informações para promover o 

desenvolvimento do Maranhão 
e esse fórum de trabalho, busca 
exatamente dessa forma debater 
e construir isso”, ressaltou Baldez.

Já em sua fala inicial, o pre-
sidente da Visiona, João Paulo 
Campos apresentou a primeira 
empresa brasileira integradora de 
sistemas espaciais, resultante de 
uma iniciativa única do governo 
brasileiro de estimular a criação 

de uma empresa integradora 
na indústria espacial e detalhou 
como vê o impacto desse em-
preendimento para o Maranhão.

“Nós somos uma joint-ven-
ture entre a Telebras, empresa 
de economia mista do setor de 
telecomunicações, e a Embraer, 
empresa privada líder nos setores 
aeroespacial e de defesa, criada 
em 2012, focada no espaço, até 

Nesta terça-feira (14), o 
Governo do Estado, por meio 
do Sistema da Agricultura 
Familiar (SAF, Agerp e Iterma) 
entregou 3 recibos coletivos 
do Cadastro Ambiental Rural 
(CAR), beneficiando comuni-
dades quilombolas de Anaja-
tuba e Itapecuru Mirim. Com 
esta ação, mais de 2 mil famí-
lias estão sendo beneficiadas.

O secretário da Agricul-
tura Familiar,  Júlio César 
Mendonça, destacou que a 
cobertura do CAR em áreas 
quilombolas é uma priori-
dade do Governo. “Essa ação 
nestes municípios representa 
um avanço significativo, em 
que estamos fortalecendo, 
resgatando e valorizando a 
luta destas comunidades. O 
Governo Flávio Dino prioriza 
o CAR nestas comunidades 
que tanto precisam, pois com 
esse documento em mãos, 
terão como agregar outras 
políticas, como crédito rural 
e assistência técnica”, afirmou 
Mendonça.

AGRICULTURA

Cadastro Ambiental Rural beneficia mais de 2 mil 
famílias quilombolas de Anajatuba e Itapecuru

Em Anajatuba, a entrega 
foi realizada na comunidade 
quilombola Flexeira, benefi-
ciando 39 famílias. Além de 
Flexeira, outras 23 comuni-
dades do município também 
estão sendo beneficiadas com 
o CAR, sendo o primeiro muni-
cípio a concluir a emissão de 
CAR e beneficiando mais de 
900 famílias no total.

Seu Benedito de Jesus 
Costa, líder da comunidade 
Flexeira, contou que há mais 
de 100 anos o povoado existe 
e o CAR é uma conquista e 
reconhecimento de que a área 
é quilombola.

“Nós viemos aqui há mais 
de 100 anos, venho de uma 
família tradicional que há 
muito tempo é resistente e a 
gente vive de esperança de 
conseguir algo melhor. O CAr 
representa um passo muito 
grande para a gente ser visto 
como cidadão e quilombola, 
nos dará a oportunidade de 
acessar outras políticas públi-
cas”, disse Benedito.

Em Itapecuru Mirim, a en-
trega ocorreu no Sindicato dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais com a presença dos 
representantes dos territórios 
quilombolas Monge Belo e 
Santa Maria dos Pretos, bene-
ficiando mais de 1 mil famílias 
destes territórios.

“Hoje estamos recebendo 
essa documentação que vai 
servir em prol do nosso povo 
para acessar outros projetos 
para incentivar o trabalho que 
realizamos na comunidade, só 
tenho a agradecer”, ressaltou 
Cleudiomar Bezerra, represen-
tante da comunidade Mato 
Alagado, de Itapecuru.

Para o gestor da Agerp de 
Itapecuru, Jerônimo Mendes, 
é um momento histórico para 
o Maranhão onde quase 2 mil 
famílias quilombolas realiza-
ram o cadastro. “É um número 
significativo de CAR e que vai 
beneficiar quase 2 mil famílias 
quilombolas que precisam do 
cadastro para ter acesso ao 
crédito rural e investir no de-

senvolvimento da agricultura 
familiar destas áreas”.

O CAR é o registro do 
domicílio rural, garantindo 
acesso do agricultor e agri-
cultora familiar às políticas 
públicas, assim como o crédi-
to. No Maranhão, o programa 
é executado pela SAF, com o 
apoio dos Escritórios Regio-
nais da Agerp.

D e s d e  d e z e m b r o  d e 
2019 o Governo do Estado 
deu início ao CAR em todo o 
estado, por meio do projeto 
Mais Sustentabilidade no 
Campo, e conta com investi-
mentos de R$ 41 milhões do 
Banco de Desenvolvimento 
Econômico e Social  (BN-
DES) apoiado pelo Fundo 
Amazônia. Serão realizados 
182.500 cadastros nos 217 
municípios para agriculto-
res familiares individuais e 
territórios coletivos como 
os povos tradicionais: qui-
lombolas, quebradeiras de 
coco, extrativistas, pescadores 
e assentamentos estaduais.

aqui não fazemos lançamentos, 
trabalhamos da criação de um 
satélite até a utilização de aplica-
tivos, sendo uma das ações prio-
ritárias para atender aos objetivos 
e às diretrizes da Política Nacional 
de Desenvolvimento das Ativi-
dades Espaciais (PNDAE) e da 
Estratégia Nacional de Defesa 
(END) e do Programa Estratégico 
de Sistemas Espaciais (PESE)”.

MA tem o maior percentual do país de adultos 
sem nenhuma instrução, segundo IBGE

Dados da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios 
Contínua: Educação 2019, 
divulgada pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) nessa quarta-feira (15), 
apontam que o Maranhão 
tinha no ano passado 16,6% 
da população com 25 anos ou 
mais de idade sem instrução. 
Trata-se do maior percentual 
do país e em termos abso-
lutos, eram 661 mil pessoas 
nesta situação.

Segundo o IBGE, no Mara-
nhão a proporção de pessoas 
de 25 anos ou mais de idade 
que terminaram a educação 
básica obrigatória – ou seja, 
concluíram, no mínimo, o 
ensino médio – foi de 36,8%. 
Entre aqueles que não com-
pletaram a educação básica, 
além dos 16,6% sem instru-
ção, 34,3% tinham o ensino 
fundamental incompleto, 
7,4% tinham o ensino fun-
damental completo e 4,9%, 
o ensino médio incompleto.

Destaca-se o percentual 
de pessoas com o ensino su-
perior completo, que passou 
de 8,6%, em 2018, para 9,1%, 
em 2019. Contudo, dentre as 
unidades da Federação (UF), 
o Maranhão apresentava o 
menor percentual de pessoas 
de 25 anos ou mais com nível 
superior completo. No estado 
com o maior percentual, Dis-
trito Federal, 33,8% da popula-
ção com 25 anos ou mais tinha 
completado o ensino superior. 
Para Brasil, esse percentual era 
de 17,4%.

Analfabetismo – No Ma-
ranhão, em 2019, havia 823 
mil pessoas com 15 anos ou 
mais de idade analfabetas, 
o equivalente a uma taxa de 
analfabetismo de 15,6%. Essa 
era a quarta maior taxa de 
analfabetismo dentre as UFs, 
menor apenas que as taxas 
apresentadas por Alagoas 
(17,1%), Paraíba (16,1%) e 
Piauí (16%). A taxa de analfa-
betismo do Brasil era de 6,6%.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 004/2020. A 
Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, 
Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos 
interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, 
Decreto n.º 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da 
Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por ítem, 
que tem por objeto contratação de empresa para fornecimento 
de KIT ENXOVAL  RECÉM NASCIDO de interesse da secretaria 
Municipal de Assistência Social de São Bernardo/MA, o cer-
tame se realizará no dia 29 de julho de 2020, ás 09:00 horas 
(horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia 
da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.
com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Mu-
nicipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada 
na Avenida Luís Domingues, 95, Centro, São Bernardo - MA. 
O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina 
web do Portal de Compras Públicas – endereço https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3477 - 1892, 
das 08:00 as 12:00hs

COMUNICADO
A L.T.O INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. inscrita 

sob CNPJ 04.588.068/0001-94, torna público que REQUEREU 
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
– SEMA conforme processo 89139/2020 a Outorga Preventiva 
de Lançamento de Efluentes do RESIDENCIAL MCMV CAMPO 
BELLO, localizado na MA-224, Bairro Demora - Urbano Santos 
– MA.  



“Quando eu assisto um fil-
me, esqueço que estou em um 
quarto de hospital; me sinto até 
mais perto de casa. Eu distraio 
minha mente, não penso em 
coisas ruins e paro de chorar”, 
conta a paciente Patrícia Fer-
reira Pereira, 26 anos, natural 
do município de Presidente 
Sarney. Ela está há cerca de um 
mês internada no Hospital de 
Câncer em tratamento contra a 
leucemia e é uma das pacientes 
que participam do Projeto Cine-
ma nas Enfermarias, que pode 
ser retomado com o recuo da 
pandemia na Ilha de São Luís.

De acordo com Gustavo 
Arouche, coordenador do Proje-
to Cinema nas Enfermarias, a ini-
ciativa, que conta com o apoio 
do serviço multiprofissional do 
Hospital de Câncer, tinha sido 
suspensa por conta da pande-
mia, mas agora retorna obede-
cendo as medidas restritivas de 
distanciamento, exibindo filmes 
reflexivos aos pacientes sobre 
o enfrentamento à doença e a 

O projeto acontece uma vez por semana, sempre respeitando um cronograma elaborado 
mensalmente, de acordo com as informações coletadas pelos terapeutas ocupacionais da unidade.

Projeto Cinema nas Enfermarias volta a ser 
realizado no Hospital de Câncer do Maranhão

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

TJMA instala varas de saúde pública e do 
idoso e de registros públicos em São Luís
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Qualificação online

Com a escalada do novo coronavírus no País e as 
recomendações de isolamento e distanciamento social, estudar 
em casa pode ser um bom remédio para manter a mente sã. A 
Universidade Estadual do Maranhão, uma das pioneiras na oferta 
de educação à distância no Nordeste, entende do assunto. A 
instituição possui uma plataforma exclusiva de cursos abertos, 
chamada Eskada (eskadauema.com), que conta com cursos de 
aperfeiçoamento gratuitos e com certificação. 

Na plataforma, é possível aprimorar conhecimentos e 
desenvolver novas habilidades, com uma estrutura 100% 
online, sem qualquer contato presencial. Os cursos, que são de 
rápida duração e com conteúdos constantemente atualizados, 
qualificam para o mercado de trabalho e contribuem para a 
democratização do conhecimento. 

Na UEMA, os cursos são desenvolvidos e geridos pelo Núcleo 
de Tecnologias para Educação (UEMAnet) e contam com mais 
de 300 mil usuários, distribuídos em 58 países. 

Com a plataforma Eskada, é possível acessar 16 cursos online, 
totalmente gratuitos, de curta duração e com direito a certificado.

Acesse: https://eskadauema.com/ e faça a sua inscrição.

Mais 30 leitos de UTI

O governador Flávio Dino anunciou  a oferta de mais 30 leitos 
de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento de casos 
severos de coronavírus (Covid-2019). 

Os leitos, que estão prontos, serão alugados do Hospital das 
Clínicas Integradas (HCI), que fica localizado no Angelim, em 
São Luís. Parte do hospital foi desativado em 2018, ficando em 
funcionamento apenas a parte de exames de imagem. 

“Estamos anunciando que alugamos mais 30 leitos de 
UTI no HCI. Já estamos com esses leitos montados, fizemos 
a operação contratual com um grupo privado e, com isso, 
na próxima semana, esses leitos já estarão disponíveis para 
a eventualidade do agravamento dos casos de coronavírus”, 
garantiu o governador Flávio Dino. 

O Maranhão está ampliando em caráter de emergência a 
rede de assistência para enfrentar a pandemia de coronavírus e 
diminuir os impactos da doença no estado. 

“Vamos vencer esta batalha, a rede assistência de saúde 
do Governo do Maranhão está sendo ampliada para garantir 
atendimento à população”, disse.

As obras de requalifica-
ção das praças da Saudade 
e Misericórdia, no Centro, 
seguem avançando e devem 
abrilhantar, quando entre-
gues, ainda mais a cidade. 
Os dois espaços em reforma 
coordenada pela Secretaria 
Municipal de Projetos Espe-
ciais (Sempe) integram-se 
aos outros grandes projetos 
desenvolvidos pela Prefei-
tura,  que tem executado 
revitalizações em diversos 
logradouros da região cen-
tral da cidade, por meio do 
programa São Luís em Obras.

“O programa São Luís em 
Obras é um marco para a 
cidade de São Luís. Com ele 
estamos concretizando um 
amplo pacote que engloba 
pavimentação de bairros, 
reformas de unidades de 
saúde, mercados e ainda 
logradouros públicos em di-
versos locais da nossa capital. 
No Centro, temos trabalhado 
com a finalidade de revitali-
zar os cartões-postais impor-
tantes por seu valor histórico 
e cultural, como por exemplo, 
as praças da Saudade e Mise-
ricórdia”, observou o prefeito 
Edivaldo. 

As ações do programa 

Logradouros, que são importantes cartões-postais da capital, recebem 
requalificação por meio do programa São Luís em Obras.

Prefeitura avança com reformas das praças da 
Saudade e Misericórdia no Centro da capital
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estão transformando diver-
sos logradouros por toda a 
cidade. No caso das praças 
da Saudade e Misericórdia, 
a Prefeitura de São Luís pen-
sou em projetos que melhor 
pudessem acolher a popu-
lação, que deverá desfrutar, 
dentro de poucos meses, dos 
resultados. Serão espaços to-
talmente redesenhados para 
atender e proporcionar mais 
lazer aos ludovicenses, pois, 
além do embelezamento que 

Cidade

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
de Administração Penitenci-
ária (Seap), deu início, nesta 
semana, ao ‘Plano de Con-
tingência’ como medida de 
identificação, prevenção e 
controle do coronavírus (Co-
vid-19) no sistema prisional 
do Maranhão. Como parte da 
ação, foi desenvolvida a ‘Ins-
trução Normativa’, que trata 
das visitas sociais, escoltas e 
atendimentos jurídicos. 

Até o momento, nenhum 
caso de contágio pelo coro-
navírus foi confirmado no 
ambiente prisional do Mara-
nhão. O plano, que já está em 
execução,  é constituído por 
protocolos da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
Ministério da Saúde (MS) e do 
Plano de Medidas de Controle 
e Prevenção do Sistema Peni-
tenciário Federal, bem como 
orientações da Secretaria de 
Estado da Saúde do Maranhão 
(SES/MA).

“A Seap está agindo na 
divulgação de informações 
quanto à prevenção aos ser-
vidores, presos e visitantes, 

de modo que todos sejam 
orientados de como proceder 
quanto às medidas que devem 
ser adotadas tanto no trabalho 
quanto na identificação de 
algum caso suspeito”, conta o 
secretário de Estado de Admi-
nistração Penitenciária, Murilo 
Andrade.

Uma das medidas é que 
durante 15 dias ficam suspen-

as novas áreas vão trazer à 
capital, está a importância 
de manter logradouros bem 
conservados para convivên-
cia entre as famílias.

“As obras de requalifica-
ção para melhoria das praças 
da Saudade e Misericórdia 
seguem obedecendo o cro-
nograma previsto e nós, da 
Prefeitura Municipal de São 
Luís e a empresa executora 
da obra, estamos trabalhan-
do em todos os sentidos 

para cumprir a previsão de 
entrega para a população 
ludovicense, respeitando 
tanto o cenário atual como 
os processos institucionais 
e participativos. Ressalvo, 
ainda, o cumprimento dos 
trabalhos de salvaguardas 
sociais e ambientais do pro-
jeto. Essa obra financiada 
pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID)”, 
destacou o titular da Sempe, 
Gustavo Marques.

sos os serviços de assistência 
religiosa e capelania, cele-
brações e eventos, e ativida-
des educacionais, exceto os 
programas educacionais de 
alfabetização pelovIbraema, 
o projeto Remição pela Leitura 
e os cursos em de Educação 
a Distância (EAD), visto que 
eles são desenvolvidos pelos 
próprios custodiados. 

Para reduzir os riscos, 
também são utilizados ma-
teriais necessários para pre-
venção e controle da doença, 
tais como máscaras, protetor 
ocular ou protetor de face, 
luvas, sabão líquido, álcool 
em gel,  higienização dos 
ambientes e desinfecção de 
superfícies, a fim de evitar a 
transmissão do vírus.

CORONAVÍRUS

Governo do MA realiza ações de prevenção no sistema prisional

Campanha de vacinação 
é realizada em São Luís

O Ministério Público do Maranhão realizou nesta quarta-
feira, 15, uma campanha de vacinação destinada a membros, 
servidores, estagiários e dependentes para imunização de 
sarampo e H1N1. A ação, realizada na Procuradoria Geral de 
Justiça, em São Luís, tem o objetivo de garantir um retorno mais 
seguro às atividades presenciais.

Organizada pela Seção de Saúde Funcional do MPMA, em 
parceria com a Prefeitura de São Luís, a campanha disponibilizou 
400 doses de cada vacina. O agendamento foi realizado pela 
internet e garantiu o atendimento por hora marcada, evitando 
aglomerações.

“A vacinação está sendo realizada com muita cautela, assim 
como nosso retorno ao trabalho presencial, considerando o 
afastamento necessário das pessoas com alguma comorbidade”, 
esclareceu o procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau.

A assessora técnica da Seção de Saúde Funcional, Daniella 
Salomão Prazeres, destacou que as vacinas foram disponibilizadas 
para o público da capital, e a vacinação segue as recomendações 
das autoridades sanitárias. “O objetivo é um retorno seguro para 
que todos tenham uma vida mais saudável”, ressaltou.

A comodidade foi destacada pela técnica ministerial Hildinah 
Cabral, que aproveitou para atualizar sua carteira de vacinação. 
“A iniciativa foi ótima por disponibilizar as vacinas para quem 
está fora do grupo de risco. Foi tudo bem organizado, com hora 
marcada e sem aglomeração”, elogiou. Ela aproveitou para trazer 
o sobrinho Guilherme Cabral, de 7 anos, que foi imunizado 
contra H1N1. 

Prefeito Edivaldo paga 
primeira parcela do 13° salário 
O prefeito Edivaldo Holanda Junior paga a primeira parcela 

do 13° salário dos servidores municipais nesta sexta-feira (17). 

O pagamento do benefício é possível graças à organização 

financeira e o planejamento da Prefeitura de São Luís que, 

mesmo diante da crise que o país atravessa, tem cumprido 

com rigor os compromissos com o funcionalismo. A iniciativa 

também tem reflexo positivo na economia local. “A antecipação 

da parcela do 13º salário vai aquecer a economia da nossa 

cidade. A medida e resultado do nosso planejamento financeiro. 

Seguimos na contramão da maioria das capitais que pagará o 

benefício apenas no fim do ano devido à crise financeira que 

foi agravada ainda mais pela pandemia do novo coronavírus”, 

disse o prefeito Edivaldo. De acordo com o secretário municipal 

da Fazenda (Semfaz), Delcio Rodrigues, a organização e 

gerenciamento financeiro dos recursos públicos tem resultado 

no bom enfrentamento da crise econômica, de maneira que o 

prefeito Edivaldo tem prosseguido com os compromissos com a 

população, a cidade e os servidores.”Mesmo vivendo uma forte 

crise econômica, com baixas na arrecadação, a Prefeitura está 

fazendo o seu melhor para superar este momento e seguindo 

com investimentos em todas as áreas”, enfatizou o secrtário. 

Os servidores municipais têm acesso às informações dos seus 

vencimentos em todos os terminais de autoatendimento 

do Banco do Brasil, por meio do contracheque eletrônico. A 

informação dos vencimentos também pode ser acessada através 

do site da Prefeitura de São Luís (www.saoluis.ma.gov.br), no 

Portal do Servidor, no menu do lado esquerdo, informando o 

número da matrícula e a senha. 

aceitação da terapia proposta.
“O Cinema nas Enfermarias 

é apenas um dos projetos que 
realizamos aqui no Hospital 
do Câncer, ele já vinha sendo 
realizado há cerca de um ano e 
agora será ampliado para todo 
os setores do hospital”, destaca 

o coordenador.
O projeto acontece uma vez 

por semana, sempre respeitan-
do um cronograma elaborado 
mensalmente, de acordo com 
as informações coletadas pelos 
terapeutas ocupacionais da 
unidade.

A diretora geral do Hospital 
de Câncer, Ana Flávia Lustosa, 
explica que as atividades lúdicas 
oferecidas na unidade têm o ob-
jetivo de manter a humanização e 
a assistência, pois alcançam os pa-
cientes crônicos que necessitam 
de muito tempo de internação.

O Tribunal de Justiça do 
Maranhão (TJMA), em sessão 
plenária jurisdicional, nesta 
quarta-feira (15), determinou 
a instalação da Vara de Saúde 
Pública e da Vara  Especial do 
Idoso e de Registros Públicos, 
na Comarca da Ilha de São Luís. 
As novas unidades foram autori-
zadas pelo presidente do TJMA, 
desembargador Lourival Serejo.

Criada pela Lei Comple-
mentar nº 213, a Vara de Saúde 
Pública de São Luís – que terá 
como juiz titular, o magistra-
do Antonio José Vieira Filho 
– tratará do processamento 
e julgamento das ações re-
lativas à internação hospi-
talar, cirurgia, fornecimento 
de medicamentos, órteses e 
próteses, qualquer que seja o 
valor da causa, sendo obser-
vada a competência das Varas 
da Infância e Juventude (art. 
208, VII, do ECA) e da Vara de 

Interesses Difusos e Coletivos.
A Vara de Saúde Pública 

contará com estruturas de 
apoio para a solução consen-
sual e/ou administrativa das 
demandas de sua competên-
cia, constituídas por servidores 
do Poder Judiciário ou de 
outros órgãos – incluindo-se 
o Núcleo de Apoio Técnico 
do Judiciário (NAT-JUS), pre-

visto na Resolução nº 238, do 
Conselho Nacional de Justiça 
– sendo o funcionamento 
dessas estruturas de apoio 
disciplinadas por meio de re-
solução do Tribunal de Justiça.

VARA DO IDOSO E 
DE REGISTROS PÚBLICOS
A Vara Especial do Idoso 

e de Registros Públicos tem 
competência para proces-

samento e julgamento das 
medidas de proteção judicial 
dos interesses difusos, coleti-
vos e individuais indisponíveis 
ou homogêneos do idoso 
previstas na Lei nº 10.741 de 
2003 (Estatuto do Idoso), bem 
como para processamento e 
julgamento dos crimes previs-
tos na mesma Lei e registros 
públicos.
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Maranhenses no Japão, França e Peru falam como estão neste momento 
de confinamento devido a pandemia de Covid-19.

Maranhenses relatam mudança de rotina no
esporte pelo mundo por conta do coronavírus

Maranhenses em três con-
tinentes diferentes relatam a 
rotina imposta por conta do 
combate ao novo coronavírus, 
transmissor da Covid-19. Ana 
Paula, na França, Léo Silva, no 
Japão, e Chicão Castelo Bran-
co, no Peru, falaram sobre as 
adaptações necessárias para 
quem é do esporte neste mo-
mento de confinamento.

Ana Paula, atleta de han-
debol da seleção brasileira 
está em Chambray, na França. 
Ela está com o marido em um 
apartamento e diariamente 
faz treinos funcionais usando o 
material doméstico para evitar 
problemas maiores quanto ao 
condicionamento físico. Para 
sair de casa, ela diz que só com 
uma autorização por escrito.

- Estamos confinados em 

casa. Ninguém pode sair. Para 
sair, tem que ter uma autoriza-
ção (por escrito e protocolada 
pelas autoridades locais). Meu 
marido vai ter que sair hoje e 
vai ao mercado e na autorização 
tem o motivo e pra onde ele 

vai. É um transtorno para todo 
mundo, mas eu estou treinando 
em casa - disse Ana Paula.

Na Ásia, Léo Silva , jogador 
do Kasjhima Antlers, diz que a 
situação no Japão não é mais 
tão crítica assim. Segundo o 

jogador que está em Kashima, 
no Japão, não há quarentena 
determinada pelo governo.

- Aqui estamos coim a 
rotina de treinamento nor-
mal, mas sem a presença de 
torcedores. As férias escolares 
também foram antecipadas. 
Estamos tomando algumas 
medidas para controlar tudo, 
mas você aqui pode ir ao 
mercado, ao restaurante, pois 
não decretaram quarentena. 
Então a gente está vivendo 
a vida normal, mas tomando 
todos os cuidados - declarou 
Léo Silva.

Enquanto isso, o técnico 
Chicão Castelo Branco, coman-
dante da seleção peruana de 
beach soccer, está em Lima, e 
diz que não conseguiu voltar 
a São Luís a tempo.

Ana Paula Rodrigues, jogadora de handebol da seleção brasileira 

Quase todos os  cam-
peonatos europeus foram 
paralisados ou suspensos 
no mês de março devido à 
pandemia de coronavírus. 
Por isso, a temporada 2019-
2020 do futebol europeu 
ainda não tem data para 
terminar. De acordo com 
o jornal francês L'Équipe, 
a Uefa tem três caminhos 
para resolver esse proble-
ma.

I s s o  d e p e n d e ,  c l a r o , 

JUNHO, JULHO OU AGOSTO?

Uefa tem três datas para o fim da temporada, diz jornal
d e  c o m o  p a n d e m i a  v a i 
e vo l u i r  a té  e s s a s  d a t a s . 
Outra mudança cogitada 
é a do formato da fase fi-
nal da Liga dos Campeões 
d e s t e  a n o,  a s s i m  c o m o 
o do torneio da próxima 
temporada. A ideia é que 
a s  d u a s  e d i ç õ e s  s e j a m 
encurtadas por causa do 
acúmulo de jogos.

As possibilidades para o 
término da temporada pen-
sadas pela Uefa são:

Matheus Cunha e Pedrinho estão próximos de serem negociados na janela 
europeia, que termina nesta sexta-feira.

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

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

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

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

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

280 milhões.
Porém, as cifras movi-

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

nesta sexta-feira.
Isso porque Matheus 

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

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

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

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

Matheus Cunha e Reinier em ação pela Seleção Brasileira

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

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

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

MMA

Zhang se irrita com post de rival sobre coronavírus

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

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

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

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

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

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

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

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

– Não me pareceu um 

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

Alonso anuncia despedida da
Fórmula 1 ao fim da temporada

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

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

CEO da McLaren,  Zak 

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

- Fernando não é apenas 
um excelente embaixador da 

Marlon fez pré-temporada pelo Barcelona 
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Esporte

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

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

Alonso conquistou seu primeiro título mundial em 2005, no Brasil 

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

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

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

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

MERCADO

Barcelona acerta venda de Marlon ao Sassuolo

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

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

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

equipe principal.
O brasileiro está com 22 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FÃ DE RONALDINHO

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

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

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

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

- Pode ser que sejamos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMUNICADO

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

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

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

Lucia Andreia Da Silva torna público que recebeu 

junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais–SEMA, Protocolo nº. 260124/2016 

da Renovação da Licença Única Ambiental – ReLUA, 

para a atividade agrícola, na Fazenda Sirina localizada 

no município de São Francisco do Maranhão/MA.

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

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

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

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

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

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

Antidoping) e a Comissão 
Atlética de Nevada.

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

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

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

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

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

Jon Jones defenderá título diante de Anthony Smith no UFC 235 

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

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

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

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

CONTRA O BOAVISTA

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

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

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

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

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

a mesma posição, também 
está 100% fisicamente.

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

NA LUTA
Campeã mundial de jiu-jítsu vende

balas em semáforo para seguir lutando

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

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

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

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

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

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

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

Elenco do Vasco reunido durante treino em São Januário 

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

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

200-São Luís/MA

AVISO AOS ACIONISTAS

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

São Luís, 27 de fevereiro de 2019

A Diretoria
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Imagem irritou a campeã 

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

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

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

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

COMUNICAÇÃO

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

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

LIBERADO PARA JOGAR

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

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

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

Agora com a inteira dis-

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

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

Júnior Batata está liberado para fazer primeiro jogo 

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 31 De JaneirO De 2020 | Sexta - Feira

PRA CIMA

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

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

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

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

O atacante mostra ainda 
foco total na partida diante 
do Maranhão e faz questão 
de dizer que a goleada já ficou 
para trás. Luan diz que é hora 
do Sampaio provar seu valor 
novamente.
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30 de junho: É a data que 
estava prevista para o en-
cerramento da temporada 
antes da pandemia. Por isso, 
é a possibilidade desejada 
pela entidade. Outro fator 
que pesa a favor do término 
no mês de junho é que mui-
tos contratos de jogadores e 
técnicos se encerram neste 
período.

31 de julho: O mês de 
julho é a segunda possibili-
dade trabalhada pela Uefa. 

Essa data impactaria o início 
da temporada seguinte e o 
mercado de transferências.

31 de agosto: É a ideia 
menos desejada pela Uefa. 
A princípio, no mês de agos-
to os times entrariam em 
campo já pela temporada 
seguinte. Essa possibilida-
de influencia diretamente 
o calendário de 2020-21, 
e  provavelmente haverá 
ajustes nos formatos das 
competições.

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 22 e 23 De MarçO De 2020 | DOMingO e SegunDa - Feira

FÓRMULA 1

Chefe da RBR admite: dinheiro é motivação
por ação contra FIA e Ferrari após acordo

A RBR ainda não engoliu o 
acordo de termos secretos en-
tre a Federação Internacional 
de Automobilismo e a Ferrari 
a respeito da investigação so-
bre a unidade de potência da 
equipe italiana em 2019. No 
fim de fevereiro, a FIA divul-
gou que, mesmo não estando 
plenamente satisfeita com 
as informações fornecidas, 
chegou a um acerto com a Fer-
rari para não levar adiante um 
caso que poderia se arrastar. 
Só ordenou que a escuderia 
de Maranello mudasse sua 
unidade de potência para 
2020.

Já normalmente carrancu-
do, o consultor da RBR, Helmut 
Marko, foi enfático nas críticas 
à FIA pela condução do caso. 
Reafirmou que a equipe toma-
rá medidas legais, sobretudo 
pelo fato de o time ter ficado 
atrás da Ferrari no Mundial de 
Construtores de 2019, o que 
custou uma boa grana...

- Para nós, é muito di-

nheiro. Faz uma diferença de 
US$ 20 milhões (cerca de R$ 
102 milhões) se terminamos 
em segundo ou terceiro no 
campeonato mundial, e cada 
um de nossos funcionários 
tem um pagamento adicional 
de bônus com base nisso. 
Não podemos simplesmente 
deixar assim - disse Marko ao 
site alemão "Auto Motor und 
Sport".

Marko confirmou que ape-
nas seis equipes das dez do 
grid tomarão medidas legais 
contra a FIA e a Ferrari. São 
elas: a própria RBR e sua equi-
pe-satélite Alpha Tauri, McLa-
ren, Renault, Racing Point e 
Williams.

- A Mercedes está fora de 
ação a curto prazo. A coisa 
toda deixou um gosto ruim - 
encerrou o dirigente, um dos 
que sempre questionaram o 
motor Ferrari de 2019, que de-
senvolvia muito mais potência 
do que os demais (Mercedes, 
Honda e Renault).

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

MINOTAURO, LUTADORMINOTAURO, LUTADOR

O coronavírus chegou 
ao Brasil .  Vamos ficar 
atentos, mas tranquilos. 
Informação e boa 
higiene são as melhores 
formas de se prevenir 
do vírus e proteger 
sua família

FIQUE ATENTO, 
E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.

Autoridades optaram pela mudança em razão da preocupação 
com o momento atual do mundo.

Acordo entre Senegal e COI adia os Jogos
Olímpicos da Juventude Dakar 2022 para 2026

O  S e n e g a l  e  o  Co m i-
tê Olímpico Internacional 
concordaram em adiar os 
Jogos Olímpicos da Juven-
tude Dakar 2022 para 2026. 
A proposta do Presidente 
Macky Sall foi bem recebida 
pelo Presidente do COI Tho-
mas Bach, após discussões 
aprofundadas sobre o as-
sunto. O adiamento atende 
ao requisito de responsabi-
lidade e à preocupação com 
a eficiência imposta pelas 
circunstâncias atuais.

A mudança para 2026 
permite que o COI, os Co-
mitês Olímpicos Nacionais 
e as Federações Interna-
cionais planejem melhor 
suas atividades, que foram 
fortemente afetadas pelo 
adiamento dos Jogos Olím-
picos de Tóquio 2020, pelos 
adiamentos subsequentes 
de grandes eventos espor-
tivos internacionais e pelas 
consequências operacionais 
e financeiras da crise global 
da saúde.

O s  d o i s  l í d e r e s ,  q u e 
elogiaram o progresso al-
cançado até o momento, 
renovaram sua confiança 
em conjunto no Presidente 
de Dakar 2022, Mamadou 
Diagna Ndiaye, membro do 
COI no Senegal, e ambos 
continuam totalmente com-

prometidos com o gran-
de sucesso desses Jogos 
Olímpicos da Juventude, o 
primeiro evento olímpico 
de todos os tempos a ser 
organizado na África.

- Este acordo amigável 
ilustra a confiança mútua 
entre o Senegal e o COI. 

Tenho certeza de que juntos 
organizaremos fantásticos 
Jogos Olímpicos da Juven-
tude Dak ar  2026 para  o 
Senegal, todo o continente 
africano e todos os jovens 
atletas do mundo - disse o 
presidente do COI, Thomas 
Bach.

Thomas Bach com as autoridades da candidatura Dakar 2022 no dia do anúncio da sede 

Durante a entrevista des-
ta segunda-feira (13),  na 
reapresentação do Moto, o 
técnico Dejair Ferreira falou 
sobre mais um reforço do 
time, o volante Jonathan.

O jogador ainda vai ser 
anunciado oficialmente pelo 
clube, mas segundo o técni-
co, o jogador tem chegada 
prevista a São Luís para esta 
semana.

- Estamos trazendo o Jona-
than, jogador de meio-campo, 
que chega para suprir a carên-
cia da posição pela saída do 
Doda - disse Dejair.

O Moto anunciou no co-
meço da semana que Doda 
faz parte do grupo de atletas 
que teve o contrato interrom-
pido. O jogador negocia sua 
transferência para o Juven-
tude-MA.

Jonathan tem 23 anos e 

CAMPEONATO MARANHENSE

Moto prepara anúncio do volante 
Jonathan para reforçar o time

os seus dois últimos clubes 
foram Inter de Santa Maria-
-RS e o Nova Mutum-MT. No 
Iinter fez 38 jogos e marcou 
dois gols. No futebol do Mato 

Grosso, ele jogou nove vezes 
e marcou um gol.

Para a função de volante, 
o Moto segue com Naílson, 
Amaral e João Victor. Além 

de Jonathan, o clube deve 
contratar também Matheus 
Alles, que começou o Campe-
onato Maranhense jogando 
pelo São José.

O alemão Sebastian Vettel 
está negociando com a equipe 
Aston Martin para a tempora-
da 2021. Foi o que afirmou o 
jornal alemão “Bild”, que disse 
que o tetracampeão mundial, 
que não renovou seu contrato 
com a Ferrari, seria um nome 
forte para equipe britânica, 
que ano que vem substituirá 
a Racing Point.

Depois de o espanhol Fer-
nando Alonso ter sido anun-
ciado pela Renault, o nome de 
Vettel ficou mais forte na escu-
deria do bilionário Lawrence 
Stroll. Mesmo com o chefe 
da equipe, Otmar Szafnauer, 
ter negado continuamente 
que não teria uma vaga para 
o alemão.

O time inglês hoje conta 
com o mexicano Sergio Pérez, 
que tem contrato até 2022 e 
um patrocínio que traz muito 
dinheiro, além do filho do 
dono da equipe, o canadense 
Lance Stroll.

FÓRMULA 1
Jornal alemão diz que Sebastian Vettel está
negociando com a Aston Martin para 2021

No entanto, existe uma 
cláusula no contrato de Perez 
que permitiria a Racing Point 
antecipar sua saída. De acordo 
com o Bild, essa cláusula de 
saída poderia ser ativada até 
o dia 31 de julho e renderia 
uma compensação financeira 
milionária ao mexicano.

Chefe da RBR, Christian Hor-
ner levantou essa possibilidade 
quando perguntado se Vettel 
retornaria à equipe onde foi 
tetracampeão mundial.

- Acho que ele tem al-
gumas opções disponíveis. 
Suponho que a Racing Point 
ou um ano fora para reavaliar 
as opções. Eu não acho que 
Lance será demitido. É claro 
que os contratos dos pilotos 
entre as equipes, você nunca 
sabe o que há neles. Tenho 
certeza que talvez eles tenham 
opções, pontos de ruptura, ou 
qualquer outra coisa. Mas isso 
não é da nossa conta - disse 
Horner à tv “Sky F1”.

Sem campeonatos previs-
tos até setembro por conta da 
pandemia, o departamento de 
formação do Corinthians cele-
bra a promoção de jogadores 
convocados pelo técnico Tiago 
Nunes para integrar o elenco 
profissional. Três casos são 
especiais.

Tanto os meias Ruan Oliveira 
e Gabriel Pereira, de 20 e 18 
anos, respectivamente, como o 
volante Xavier, de 20, foram en-
contrados pelo departamento 
de captação do clube em outras 
equipes em 2019.

Eles disputaram a Copa São 
Paulo deste ano e tiveram bom 
destaque.

– Eles vieram do projeto de 
captação, que foi onde o nosso 
departamento mais investiu 
nos últimos anos. Demos o 
pontapé em 2017, só existia 
um profissional na época, e 

CONVOCADOS

Base do Corinthians celebra promoção de
três garotos captados no mercado em 2019

hoje é uma coisa consolidada, 
nosso scout tem nove pessoas, 
e contamos com um analista de 
mercado, algo que não existia 
no clube. O resultado nos dei-
xa feliz – destacou Fernando 
Yamada, coordenador da base 
corintiana.

O clube investiu na compra 
de percentuais de Xavier (50%) 
e Ruan Oliveira (10%). No caso 
de Gabriel Pereira, o negócio foi 
feito sem envolver dinheiro. Os 
números não foram revelados.

Contratado no começo de 
2019 após se destacar na Ponte 
Preta, o volante Xavier assinou 
contrato com o Timão até 31 de 
janeiro de 2023.

O clube é dono de 50% dos 
direitos econômicos do jogador, 
que tem ainda fatias ligadas 
ao clube de Campinas (40%) e 
também à Portuguesa Santista 
(10%). 
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Bolsonaro veta redução de
contribuições de empresas ao
Sistema S por apenas dois meses

O presidente Jair Bolsonaro vetou o trecho da Medida Provisória 
932/20 que reduzia em 50%, nos meses de abril e maio, as 
contribuições obrigatórias pagas pelas empresas para financiar 
as entidades do Sistema S (Sescoop, Sesi, Senai, Sesc, Senac, Sest, 
Senat e Senar). A medida provisória foi aprovada pela Câmara 
dos Deputados no mês passado. Bolsonaro sancionou apenas 
a parte da MP que obriga o Sebrae a repassar ao Fundo de Aval 
às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), entre abril e junho, ao 
menos 50% do que recebe com a arrecadação do adicional de 
0,3% cobrado sobre as alíquotas do Sistema S. O Fampe fornece 
garantias a empréstimos bancários tomados por pequenos 
empreendedores. Essa parte foi transformada na Lei 14.025/20, 
publicada na edição desta quarta-feira (15) do Diário Oficial da 
União. O veto será analisado agora pelo Congresso Nacional.
Benefício original
Originalmente, a MP 932 cortava as contribuições pela metade por 
três meses (abril a junho). A medida foi adotada pelo governo para 
dar um alívio financeiro às empresas, afetadas pela queda geral 
da atividade econômica devido à pandemia. Mas os deputados 
decidiram restringir o benefício a dois meses, retornando a 
alíquota cheia em junho, para não prejudicar as entidades. 
A MP foi relatada pelo deputado Hugo Leal (PSD-RJ). 
Bolsonaro alegou que o aumento da alíquota em junho, 
diferente do que previa a MP 932, viola o princípio 
constitucional da irretroatividade tributária, que proíbe a 
lei de cobrar tributos sobre fatos geradores já passados. 
O presidente também afirmou que a mudança “incorre 
em ofensa a garantia constitucional do ato jurídico”. 
Na prática, a decisão de Bolsonaro mantém os efeitos da MP 
original, ou seja, a redução das contribuições para os meses 
de abril a junho. 

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 22 e 23 De MarçO De 2019 | DOMingO e SegunDa - Feira

Nesta primeira etapa, os públicos prioritários são pessoas acima de 60 anos e 
trabalhadores da saúde. Serão três etapas em datas e para públicos diferentes.

Começa nesta segunda-feira (23), 
vacinação de grupos alvos contra gripe

O Ministério da Saúde inicia 
na segunda-feira (23/3) a Campa-
nha Nacional de Vacinação contra 
a Gripe. Nesta primeira etapa, os 
públicos prioritários são idosos 
e trabalhadores da saúde. Serão 
realizadas mais duas etapas em 
datas e para públicos diferentes, 
alcançando cerca de 67,6 milhões 
de pessoas em todo o país. A 
meta é vacinar, pelo menos, 90% 
de cada um desses grupos, até o 
dia 22 de maio. Para isso, foram 
adquiridas 75 milhões de doses 
da vacina, que já estão sendo 
enviadas aos estados. O dia “D” 
de mobilização nacional para a 
vacinação acontece no dia 9 de 
maio (sábado). Nesta data, os 
41 mil postos de saúde ficarão 
abertos para atender todos os 
grupos prioritários.

Neste ano, o Ministério da 
Saúde mudou o início da cam-
panha, de abril para março, para 
proteger de forma antecipada 

O diretor regional  do 
SESI e presidente da FIEMA, 
Edilson Baldez das Neves, 
remeteu ofício ao governa-
dor do Estado do Maranhão, 
Flávio Dino, no último dia 
18, colocando à disposição 
do Estado toda a estrutura 
física do Serviço Social da 
Indústria no Maranhão, o 
que inclui unidades móveis 
e rede física, para ações de 
conscientização ao COVID-19 
e para utilização nas campa-
nhas volantes de vacinação 
do público de risco para o 

H1N1. A iniciativa, que priori-
za o atendimento à indústria, 
também coloca a capacidade 
sobressalente das unidades 
à disposição da Secretaria 
Estadual de Saúde para os 
demais atendimentos focais, 
e reforça o engajamento da 
Federação das Indústrias do 
Estado do Maranhão, entidade 
representativa da indústria 
maranhense, quanto aos es-
forços demandados pela SES 
no enfrentamento do avanço 
do vírus H1N1, bem como 
às medidas de prevenção e 

os públicos prioritários contra 
os vírus mais comuns da gripe. A 
vacina contra influenza não tem 
eficácia contra o coronavírus, 
porém, neste momento, irá auxi-
liar os profissionais de saúde na 
exclusão do diagnóstico para co-
ronavírus, já que os sintomas são 
parecidos. E, ainda, ajuda a reduzir 

a procura por serviços de saúde. 
Estudos e dados apontam que 
casos mais graves de infecção por 
coronavírus têm sido registrados 
em pessoas acima de 60 anos, 
grupo que corresponde a 20,8 
milhões de pessoas no Brasil. Por 
isso, a primeira etapa da campa-
nha contempla esse público.

A etapa seguinte da cam-
panha terá início no dia 16 de 
abril com objetivo de vacinar 
doentes crônicos, professores 
(rede pública e privada) e profis-
sionais das forças de segurança 
e salvamento. A última fase, que 
começa no dia 9 de maio, prioriza-
rá crianças de 6 meses a menores 
de 6 anos, pessoas com 55 a 59 
anos, gestantes, puérperas (até 
45 dias após o parto), pessoas 
com deficiência, povos indígenas, 
funcionários do sistema prisional, 
adolescentes e jovens de 12 a 
21 anos sob medidas socioedu-
cativas e população privada de 
liberdade.

Para viabilizar a campanha, 
o Ministério da Saúde investiu 
R$ 1 bilhão na aquisição de 75 
milhões de doses da vacina. Até 
o momento, a pasta enviou aos 
estados 15 milhões de doses e 
mais 4 milhões serão distribuídas 
até o final de março. 

CONTRA H1N1

SESI-MA oferece ao governo unidades móveis 
para uso na vacinação e ações contra o COVID-19

conscientização relacionadas 
ao coronavírus. 

“Entendemos que esse 
momento dificulta a reali-
zação dos atendimentos à 
população, ocasionado pela 
falta de unidades físicas em 
algumas cidades, e é por isso 
que colocamos à disposição 
do Estado nossa rede física e 
as unidades móveis do SESI”, 
ressaltou Baldez. 

No documento, consta 
que o SESI-MA irá custear as 
despesas com profissionais, 
transporte e insumos relativos 

às unidades móveis, cabendo 
ao órgão estadual de saúde 
apenas a disponibilização das 
doses de vacina a serem utili-
zadas nas campanhas.

“O SESI, assim como todas 
as entidades do Sistema Indús-
tria no Maranhão, coloca-se à 
disposição do Poder Público 
nos momentos críticos que 
ensejam esforços para garantir 
a saúde da sociedade, bem 
como sempre mantém postu-
ra colaborativa para assegurar 
a superação do atual cenário 
da saúde pública”, destacou.

Onyx Lorenzoni anuncia 
inclusão de 1,2 mi de pessoas 
no Bolsa Família
O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, assinou  portaria 
que estabelece medidas emergenciais para o Bolsa Família 
por causa da Covid-19.
Entre as medidas está a suspensão, pelo prazo de 120 dias, 
de bloqueios, suspensão e cancelamentos de benefícios e da 
averiguação e revisão cadastral.
Sefaz orienta contribuintes a realizarem serviços pela internet 
e informa novos canais para atendimento
Os contribuintes dos tributos estaduais podem realizar 
diversos serviços pelo portal da Secretaria de Fazenda sem 
necessidade de deslocamento às agências de atendimento.
Em relação às unidades de atendimento, os serviços abaixo 
relacionados podem ser atendidos, por meio eletrônico, 
disponíveis no site da SEFAZ:

- Emissão de certidões negativas;
- Contestação de Intimações Fiscais – INFISCs para contribuintes 
que possuem DTE;
- Emissão de DARE;
- Contestação da malha 100%;
- Consulta de débitos do IPVA;
- Parcelamento IPVA;
- Solicitação de isenção de ICMS e IPVA para taxista e 
deficientes físicos;
- Preenchimento de Declarações do ITCD;
- Emissão de nota fiscal avulsa;
- Emissão de ofício de liberação de Termo de Verificação e 
Infração Fiscal- TVI;
- Consulta de débitos protestados em cartório;
- Todos os serviços disponíveis por meio do SEFAZNET.

Já por meio de correio eletrônico (e-mail)agcensaoluis@sefaz.
ma.gov.bracompanhados dos documentos digitalizados, 
poderão ser realizados os seguintes serviços:

- Parcelamento de ICMS e ITCD;
- Impugnações, Recursos e Revisões de Ofícios de créditos 
tributários lançados;
- Informações sobre malhas fiscais;
- Outros serviços não relacionados nas alíneas anteriores.

Com relação aos serviços relacionados com a fiscalização de 
mercadorias em trânsito, não disponibilizados no site da SEFAZ, 
as solicitações devem ser acompanhadas de documentos 
digitalizados e encaminhadas ao e-mailcegaf.transito@sefaz.
ma.gov.brpara os seguintes atendimentos:

- Contestação de TVI;
- Solicitação de reativação de empresa em decorrência de 
restrição cadastral imposta por ações da área de mercadorias 
em trânsito;
- Cancelamento de documentos fiscais eletrônicos
- Outros serviços relacionados com as ações da CEGAF/
TRÂNSITO.
A orientação é que os contribuintes evitem se deslocar até 
as agências de atendimento, como uma medida preventiva 
contra a disseminação do Coronavírus. Pensando nisso, a Sefaz 
também disponibilizou contatos de whatsapp e e-mails, por 
serviços mais demandados.

União pagou R$ 5,48 bilhões de dívidas 
de estados no primeiro semestre

O Tesouro Nacional pa-
gou, no primeiro semestre, 
R$ 5,48 bilhões em dívidas 
atrasadas de estados. Desse 
total, a maior parte, R$ 2,04 
bilhões, é relativa a atrasos 
de pagamento do estado 
do Rio de Janeiro. Também 
foram pagos R$ 1,93 bilhão 
de Minas Gerais e R$ 553,18 
milhões de Goiás.

Os dados estão no Rela-
tório de Garantias Honradas 
pela União em Operações de 
Crédito, divulgado hoje (15) 
pela Secretaria do Tesouro 
Nacional. As garantias são exe-
cutadas pelo governo federal 
quando um estado ou muni-
cípio ficar inadimplente em 
alguma operação de crédito. 
Nesse caso, o Tesouro cobre o 
calote, mas retém repasses da 
União para o ente devedor até 

quitar a diferença, cobrando 
multa e juros.

Apenas em junho, a União 
quitou R$ 1,26 bilhão de 

dívidas em atraso de entes 
subnacionais. Desse total, 
R$ 640,96 milhões couberam 
a Minas Gerais, R$ 564,21 

milhões ao estado do Rio, R$ 
49,79 milhões ao Rio Grande 
do Norte e R$ 3,98 milhões 
ao Maranhão.

APROVADO

Governo sanciona novo Marco 
Legal do Saneamento Básico

cipam do evento virtual di-

versos ministros, sendo que 

Ap rova d o  n o  S e n a d o 

Federal  no f inal  do mês 

p a s s a d o,  a p ó s  t r a m i t a r 

também pela Câmara dos 

Deputados,  o Projeto de 

Lei (PL) 4.162/19, que atu-

aliza o novo Marco Legal 

do Saneamento Básico, foi 

sancionado hoje (15) pelo 

presidente Jair Bolsonaro. A 

cerimônia começou às 13h, 

por videoconferência, no 

Palácio da Alvorada. Parti-

alguns, como o ministro da 

Economia, Paulo Guedes, 

participam presencialmente 

do evento. 
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Nesta primeira etapa, os públicos prioritários são pessoas acima de 60 anos e 
trabalhadores da saúde. Serão três etapas em datas e para públicos diferentes.

Começa nesta segunda-feira (23), 
vacinação de grupos alvos contra gripe

O Ministério da Saúde inicia 
na segunda-feira (23/3) a Campa-
nha Nacional de Vacinação contra 
a Gripe. Nesta primeira etapa, os 
públicos prioritários são idosos 
e trabalhadores da saúde. Serão 
realizadas mais duas etapas em 
datas e para públicos diferentes, 
alcançando cerca de 67,6 milhões 
de pessoas em todo o país. A 
meta é vacinar, pelo menos, 90% 
de cada um desses grupos, até o 
dia 22 de maio. Para isso, foram 
adquiridas 75 milhões de doses 
da vacina, que já estão sendo 
enviadas aos estados. O dia “D” 
de mobilização nacional para a 
vacinação acontece no dia 9 de 
maio (sábado). Nesta data, os 
41 mil postos de saúde ficarão 
abertos para atender todos os 
grupos prioritários.

Neste ano, o Ministério da 
Saúde mudou o início da cam-
panha, de abril para março, para 
proteger de forma antecipada 

O diretor regional  do 
SESI e presidente da FIEMA, 
Edilson Baldez das Neves, 
remeteu ofício ao governa-
dor do Estado do Maranhão, 
Flávio Dino, no último dia 
18, colocando à disposição 
do Estado toda a estrutura 
física do Serviço Social da 
Indústria no Maranhão, o 
que inclui unidades móveis 
e rede física, para ações de 
conscientização ao COVID-19 
e para utilização nas campa-
nhas volantes de vacinação 
do público de risco para o 

H1N1. A iniciativa, que priori-
za o atendimento à indústria, 
também coloca a capacidade 
sobressalente das unidades 
à disposição da Secretaria 
Estadual de Saúde para os 
demais atendimentos focais, 
e reforça o engajamento da 
Federação das Indústrias do 
Estado do Maranhão, entidade 
representativa da indústria 
maranhense, quanto aos es-
forços demandados pela SES 
no enfrentamento do avanço 
do vírus H1N1, bem como 
às medidas de prevenção e 

os públicos prioritários contra 
os vírus mais comuns da gripe. A 
vacina contra influenza não tem 
eficácia contra o coronavírus, 
porém, neste momento, irá auxi-
liar os profissionais de saúde na 
exclusão do diagnóstico para co-
ronavírus, já que os sintomas são 
parecidos. E, ainda, ajuda a reduzir 

a procura por serviços de saúde. 
Estudos e dados apontam que 
casos mais graves de infecção por 
coronavírus têm sido registrados 
em pessoas acima de 60 anos, 
grupo que corresponde a 20,8 
milhões de pessoas no Brasil. Por 
isso, a primeira etapa da campa-
nha contempla esse público.

A etapa seguinte da cam-
panha terá início no dia 16 de 
abril com objetivo de vacinar 
doentes crônicos, professores 
(rede pública e privada) e profis-
sionais das forças de segurança 
e salvamento. A última fase, que 
começa no dia 9 de maio, prioriza-
rá crianças de 6 meses a menores 
de 6 anos, pessoas com 55 a 59 
anos, gestantes, puérperas (até 
45 dias após o parto), pessoas 
com deficiência, povos indígenas, 
funcionários do sistema prisional, 
adolescentes e jovens de 12 a 
21 anos sob medidas socioedu-
cativas e população privada de 
liberdade.

Para viabilizar a campanha, 
o Ministério da Saúde investiu 
R$ 1 bilhão na aquisição de 75 
milhões de doses da vacina. Até 
o momento, a pasta enviou aos 
estados 15 milhões de doses e 
mais 4 milhões serão distribuídas 
até o final de março. 

CONTRA H1N1

SESI-MA oferece ao governo unidades móveis 
para uso na vacinação e ações contra o COVID-19

conscientização relacionadas 
ao coronavírus. 

“Entendemos que esse 
momento dificulta a reali-
zação dos atendimentos à 
população, ocasionado pela 
falta de unidades físicas em 
algumas cidades, e é por isso 
que colocamos à disposição 
do Estado nossa rede física e 
as unidades móveis do SESI”, 
ressaltou Baldez. 

No documento, consta 
que o SESI-MA irá custear as 
despesas com profissionais, 
transporte e insumos relativos 

às unidades móveis, cabendo 
ao órgão estadual de saúde 
apenas a disponibilização das 
doses de vacina a serem utili-
zadas nas campanhas.

“O SESI, assim como todas 
as entidades do Sistema Indús-
tria no Maranhão, coloca-se à 
disposição do Poder Público 
nos momentos críticos que 
ensejam esforços para garantir 
a saúde da sociedade, bem 
como sempre mantém postu-
ra colaborativa para assegurar 
a superação do atual cenário 
da saúde pública”, destacou.

Onyx Lorenzoni anuncia 
inclusão de 1,2 mi de pessoas 
no Bolsa Família
O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, assinou  portaria 
que estabelece medidas emergenciais para o Bolsa Família 
por causa da Covid-19.
Entre as medidas está a suspensão, pelo prazo de 120 dias, 
de bloqueios, suspensão e cancelamentos de benefícios e da 
averiguação e revisão cadastral.
Sefaz orienta contribuintes a realizarem serviços pela internet 
e informa novos canais para atendimento
Os contribuintes dos tributos estaduais podem realizar 
diversos serviços pelo portal da Secretaria de Fazenda sem 
necessidade de deslocamento às agências de atendimento.
Em relação às unidades de atendimento, os serviços abaixo 
relacionados podem ser atendidos, por meio eletrônico, 
disponíveis no site da SEFAZ:

- Emissão de certidões negativas;
- Contestação de Intimações Fiscais – INFISCs para contribuintes 
que possuem DTE;
- Emissão de DARE;
- Contestação da malha 100%;
- Consulta de débitos do IPVA;
- Parcelamento IPVA;
- Solicitação de isenção de ICMS e IPVA para taxista e 
deficientes físicos;
- Preenchimento de Declarações do ITCD;
- Emissão de nota fiscal avulsa;
- Emissão de ofício de liberação de Termo de Verificação e 
Infração Fiscal- TVI;
- Consulta de débitos protestados em cartório;
- Todos os serviços disponíveis por meio do SEFAZNET.

Já por meio de correio eletrônico (e-mail)agcensaoluis@sefaz.
ma.gov.bracompanhados dos documentos digitalizados, 
poderão ser realizados os seguintes serviços:

- Parcelamento de ICMS e ITCD;
- Impugnações, Recursos e Revisões de Ofícios de créditos 
tributários lançados;
- Informações sobre malhas fiscais;
- Outros serviços não relacionados nas alíneas anteriores.

Com relação aos serviços relacionados com a fiscalização de 
mercadorias em trânsito, não disponibilizados no site da SEFAZ, 
as solicitações devem ser acompanhadas de documentos 
digitalizados e encaminhadas ao e-mailcegaf.transito@sefaz.
ma.gov.brpara os seguintes atendimentos:

- Contestação de TVI;
- Solicitação de reativação de empresa em decorrência de 
restrição cadastral imposta por ações da área de mercadorias 
em trânsito;
- Cancelamento de documentos fiscais eletrônicos
- Outros serviços relacionados com as ações da CEGAF/
TRÂNSITO.
A orientação é que os contribuintes evitem se deslocar até 
as agências de atendimento, como uma medida preventiva 
contra a disseminação do Coronavírus. Pensando nisso, a Sefaz 
também disponibilizou contatos de whatsapp e e-mails, por 
serviços mais demandados.

Dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Tesouro Nacional.


