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datas e para públicos diferentes. Ao todo, cerca de 67 milhões de pessoas devem ser vacinadas.

Marcha dos Prefeitos é cancelada

Política Página. 3

Geral Página.5

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

Página. 7

SESI-MA oferece ao governo unidades 
móveis para uso na vacinação e ações 

contra o COVID-19
Página. 8

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

Página. 5

Governo do MA realiza ações de 
prevenção no sistema prisional

Cidade Página. 6

Com registro de casos de Covid-19 em queda, Seinc 
defende retomada gradual e controlada de eventos 

Nacional Página. 2

Câmara nega que haja margem para 
prorrogar estado de calamidade 

pública na LDO de 2021

Últimas Página. 8

MPF quer que pastor 
pague indenização por 

prometer cura da covid-19

Geral Página. 5

Prefeitura de São Luís prorroga 
para até 31 de agosto prazo 

para adesão ao Refaz

Geral Página. 5

Câmara retira saque do FGTS 
de pauta e MP perderá validade

Bolsonaro veta indenização 
a trabalhador da saúde 

incapacitado por covid-19

Política Página. 3

Ano 36 | Edição 11.982 5/8/2020 | Quarta - FEira | São LuíS - MA R$ 2,00

Em reunião com cerimonialistas nessa segunda-feira (3), foi discutida a aplicação de um 
protocolo para retomada do mercado de eventos do Maranhão. Pag. 6

Nacional Página. 2

MEC autoriza aulas a distância em 
escolas técnicas federais de ensino

0304050709
1013161718
1921222324

17/06/2020

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

98860-0388
Lotofácil

01 05 08 10 11
12 13 15 17 18
21 22 23 24 25

22/3/2020
04:17   1.1

10:09   5.6
16:53   1.0
23:06   5.1

Dólar comercial  R$4,7424
Dólar turismo R$ 4,60
Dólar ptax R$ 5,4198
Euro comercial R$ 0,00
Euro turismoR$ 5,43

31°
26º
chuva 59%
0.0 mm

Períodos Chuva

Ano 35 | Edição 11.1088 22 e 23/3/2020 | Domingo e SegunDA - FeirA | São LuíS - mA r$ 2,00

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

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. Ao todo, cerca de 67 milhões de pessoas devem ser vacinadas.

Marcha dos Prefeitos é cancelada

Política Página. 3

Geral Página.5

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

Página. 7

SESI-MA oferece ao governo unidades 
móveis para uso na vacinação e ações 

contra o COVID-19
Página. 8

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

Página. 5

Governo do MA realiza ações de 
prevenção no sistema prisional

Cidade Página. 6

US$ 1 (um dólar) R$ 5,3559
Dólar turismo       R$ 5,6087

Euro comercial     R$ 6,28
Euro turismo        R$ 6.5676

5/8/2020
01 02 03 06 07 
09 10 11 16 17
19 20 21 22 25



O Ministério da Educação 
autorizou as instituições 
federais de ensino médio téc-
nico e profissional a suspen-
derem as aulas presenciais ou 
substituí-las por atividades à 
distância até 31 de dezembro 
de 2020, em razão da pande-
mia de covid-19. A portaria 
de autorização foi publicada 
hoje (4) no Diário Oficial da 
União e entra em vigor ama-
nhã (5).

As instituições que opta-
rem pela suspensão das aulas 
presenciais deverão repô-las 
integralmente, para cumpri-
mento da carga horária total 
do curso, e poderão alterar 
os seus calendários escolares, 
inclusive os de recessos e de 
férias.

Já  aquelas  que opta -
re m  p o r  a t i v i d a d e s  n ã o 
presenciais  deverão dis-
ponibilizar aos estudantes 
o acesso às  ferramentas 
e materiais de apoio e às 

A portaria de autorização entra em vigor amanhã.

MEC autoriza aulas a distância em 
escolas técnicas federais de ensino

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 5 De agOStO De 2020 | Quarta - 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 Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) anunciou hoje 
(3) o resultado preliminar da 
seleção de fundos de crédito 
voltados a micro, pequenas 
e médias empresas, além de 
empreendedores individuais. 
Foram pré-selecionados 12 
fundos gestores ou origina-
dores de crédito que ofere-
cerão crédito não bancário a 
essas empresas por meio de 
suas plataformas.

A iniciativa faz parte do 
conjunto de ações do BNDES 
para mitigar os impactos 
causados pela pandemia do 
novo coronavírus na econo-
mia e tem como objetivo o 
uso de canais não bancários 
para ampliação do crédito 
para pequenos empreen-
dedores e para reativar a 
economia.

A chamada pública foi 
aberta em maio passado e 
encerrada no dia 10 de junho. 
Foram recebidas 73 propos-

tas. A soma do patrimônio 
dos 73 fundos alcança R$ 24 
bilhões. A subsidiária BNDES 
Participações (BNDESPar), 
investirá até R$ 4 bilhões 
em dez fundos de crédito, 
estruturados como Fundos 
de Investimento em Direitos 
Creditórios ou Fundos de 
Investimento em Cotas de 
Fundos de Investimento em 
Direitos Creditórios, e poderá 
investir até R$ 500 milhões 

por fundo. A BNDESPar terá 
participação máxima de 80%, 
caso subscreva cotas de clas-
se única; ou 90%, caso subs-
creva cotas de classe sênior.

Mensagem
Os investimentos do BN-

DES são associados a re-
cursos do mercado, disse 
o diretor de Participações, 
Mercado de Capitais e Cré-
dito Indireto da instituição, 
Bruno Laskowsky. Segundo 

Laskowsky, a ampliação de 
canais de acesso ao crédito 
faz parte da estratégia do 
BNDES e ultrapassa o atual 
cenário de pandemia do 
novo coronavírus. “A men-
sagem importante é que o 
banco quer trabalhar com o 
mercado porque potencializa 
a atuação do agente público 
e dá impacto positivo na 
ponta.” Para ele, a relação 
crédito mais serviços gera 
desenvolvimento.

“A iniciativa dos Fundos 
de Investimento em Direitos 
Creditórios (FIDCS) é uma 
inovação e ela vai neste con-
texto. Tem uma aplicação 
neste momento mais crítico 
da economia, mas veio para 
ficar. Com ela, sinalizamos 
que a ampliação de nossos 
canais de acesso ao crédito 
faz parte da estratégia do 
banco e estamos muito fe-
lizes com a repercussão que 
esse movimento dos FIDCs 
trouxe ao mercado”, afirmou.

ECONOMIA

BNDES seleciona fundos de crédito não 
bancário para pequenas empresas

orientações para a conti-
nuidade dos estudos “com 
maior autonomia intelec-
tual”. As atividades pode-
rão ser mediadas ou não 
por tecnologias digitais.

De acordo com a portaria, 

os estágios e práticas de la-
boratórios também poderão 
ocorrer à distância desde 
que garantam a replicação 
do ambiente de atividade 
prática ou de trabalho, propi-
ciem o desenvolvimento das 

habilidades e competências 
esperadas no perfil profis-
sional do técnico, estejam de 
acordo com a Lei do Estágio 
sejam passíveis de avaliação 
de desempenho e aprovadas 
pela instituição de ensino.

Copom inicia reunião para 
definir taxa básica de juros

O Comitê de Política Mo-
netária (Copom) do Banco 
Central (BC) realiza hoje (4) 
a primeira parte da reunião 
para definir a taxa básica de 
juros, a Selic. Amanhã (5), após 
a segunda parte da reunião, 
será anunciada a taxa ao final 
do dia.

A mediana (que desconsi-
dera os extremos nas estimati-
vas) das projeções das institui-
ções financeiras consultadas 
pelo BC prevê redução de 0,25 
ponto percentual, para 2% 
ao ano, renovando o mínimo 
histórico. Depois dessa redu-
ção, a expectativa do mercado 
financeiro é que não haja novos 
cortes na Selic neste ano.

O Copom reúne-se a cada 
45 dias. No primeiro dia do 
encontro são feitas apresenta-
ções técnicas sobre a evolução 
e as perspectivas das econo-

mias brasileira e mundial e o 
comportamento do mercado 
financeiro.

No segundo dia, os mem-
bros do Copom, formado pela 
diretoria do BC, analisam as 
possibilidades e definem a 
Selic.

Taxa de juros
O Banco Central atua dia-

riamente por meio de ope-
rações de mercado aberto 
– comprando e vendendo 
títulos públicos federais – 
para manter a taxa de juros 
próxima ao valor definido na 
reunião.

A Selic, que serve de refe-
rência para os demais juros 
da economia, é a taxa média 
cobrada em negociações com 
títulos emitidos pelo Tesouro 
Nacional, registradas diaria-
mente no Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia.

Câmara nega que haja margem para prorrogar 
estado de calamidade pública na LDO de 2021

A Câmara dos Deputa-
dos divulgou nota em que 
afirma que “não há qualquer 
‘brecha’ para a prorrogação 
do estado de calamidade 
pública no texto do projeto 
que trata da LDO para 2021”. 
Segundo o documento, o 
Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2021 
(PLN 9/20) prevê as regras 
que “seriam aplicáveis se, 
e tão somente se, o Con-
gresso Nacional for provo-
cado pelo Poder Executivo 
e decidir pela prorrogação 
do estado de calamidade 
pública”.

Ontem, o jornal Estado de 
São Paulo publicou reporta-
gem em que afirma que um 
parecer das consultorias da 
Câmara e do Senado sugere 
colocar uma ‘brecha’ na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para prever o adia-
mento da calamidade pú-
blica. A calamidade pública 
só poderá ser adiada com 
outro decreto a pedido do 
governo.

“Caso a LDO fosse apro-
vada sem tais previsões, 
uma eventual prorrogação 

do estado de calamidade 
demandaria inúmeros ajus-
tes na LDO, possivelmente 
num cenário de prazos muito 
reduzidos”, diz a nota da pre-
sidência da Câmara.

“Os ajustes propostos 
visam, exclusivamente, evitar 
o retrabalho sobre o texto da 
LDO, caso o Poder Legislati-
vo, se provocado, opte por 
prorrogar o estado de cala-
midade. Não há na nota, e 
nem poderia haver, qualquer 
juízo sobre a conveniência e 
oportunidade de tal medida, 
juízo que cabe exclusiva-
mente aos agentes políticos”, 
finaliza o documento.

“Em relação à reportagem 
“Congresso Discute Prorro-
gar Calamidade para Liberar 
Gastos até 2021”, publicada 
pelo Estado de S. Paulo em 
3 de agosto de 2020, a Pre-
sidência da Câmara dos De-
putados considera incorreto 
afirmar que a Nota Técnica 
Conjunta 1/20 “sugere co-
locar uma brecha na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) pavimentando o ter-
reno para o adiamento da 
calamidade pública”.



MORRE O EX-PRESIDENTE DO TJ
Faleceu na manhã desta terça-

feira (04), aos 81 anos, o historiador, 
advogado e jornalista Milson 
Coutinho. Como desembargador, 
foi presidente do Tribunal de 
Justiça do Maranhão, e como 
intelectual, presidente da Academia 
Maranhense de Letras (AML), a Casa 
de Antônio Lobo. Milson de Souza 

Coutinho, além de advogado, jornalista e historiador, foi professor, 
ensaísta e ex-procurador do Estado. Para Academia Maranhense de 
Letras, foi eleito em10 de setembro de 1981 e empossado em maio 
de 1982, onde ocupou a cadeira que pertencia a Erasmo. Foi um dos 
homens que mais contribuíram para a compreensão do Maranhão, 
pelas pesquisas que realizava e livros que escreveu.

AULAS NAS ESCOLAS PARTICULARES
Com o retorno das aulas 

presenciais nas escolas particulares, 
a Superintendência de Vigilância 
Sanitária Estadual (Suvisa) em 
parceria com Procon, Vigilância 
Sanitária do Município e apoio de 
Bombeiros Civis deram início nesta 
segunda-feira (3) às fiscalizações em 
estabelecimentos de ensino para 

garantir o cumprimento das medidas sanitárias e de distanciamento 
descritas no Decreto Estadual 35.897/2020. De acordo com o 
superintendente da Suvisa, Edmilson Diniz, as fiscalizações têm como 
objetivo verificar o cumprimento do protocolo e das medidas para 
garantir a proteção da saúde. “A Vigilância Sanitária está voltando o 
seu olhar para a retomada das escolas particulares, que é um retorno 
de atividade importante do ponto de vista da pandemia e do ponto 
de vista epidemiológico. 

100 MILHÕES DE DOSES  
Para viabilizar as 100 milhões de 

doses da vacina de Oxford contra a 
covid-19 no Brasil, o Ministério da 
Saúde informou nesta segunda-
feira, 3, que estuda uma medida 
provisória (MP) para liberação de 
recursos. A proposta prevê um 
crédito orçamentário extraordinário 
de R$ 1,9 bilhão. Segundo o 

Ministério da Saúde, o valor será para pagamentos à AstraZeneca (R$ 
1,3 bilhão), previstos no contrato de Encomenda Tecnológica, R$ 522,1 
milhões para produzir a vacina na Fiocruz/Bio-Manguinhos e R$ 95,6 
milhões para absorção da tecnologia pela Fiocruz. De acordo com o 
Ministério da Saúde, o acordo prevê o início da produção da vacina no 
Brasil a partir de dezembro deste ano.

CORREIOS CONVOCAM GREVE 
Funcionários dos Correios 

afirmam que devem entrar em 
greve no próximo dia 18, alegando 
que tiveram 70 direitos revogados, 
como 30% do adicional de risco, 
vale-alimentação e auxílio-creche. 
De acordo com a Federação 
Nacional dos Trabalhadores em 
Empresas de Correios e Telégrafos 

e Similares (Fentect), a categoria entrou em estado de greve e vai 
realizar assembleias regionais no dia 17 para confirmar a paralisação. 
Em nota publicada em seu site, a federação aponta que os Correios 
desrespeitaram um acordo coletivo vigente até 2021, e que funcionários 
receberam o contracheque de agosto com descontos indevidos.

CONTRA AS FAKE NEWS
E m  u m  a n o  t ã o  a t í p i c o 

e impactante para a vida das 
pessoas como está sendo 2020, 
o processo eleitoral brasileiro 
também será diferente. Além do 
adiamento de data para proteger a 
população e evitar aglomerações 
por conta do coronavírus,  as 
eleições municipais serão foco 

de atenção, com mais controle de informações que interferem 
no processo de escolha dos representantes públicos. Enquanto o 
Congresso Nacional trabalha na investigação de informações falsas 
que foram largamente propagadas durante as eleições de 2018, por 
meio da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das Fake 
News, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também está atento aos 
preparativos para a eleição deste ano. 
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As obras citadas requalificaram da Rua Grande, incluindo a Praça Deodoro, um grande sonho 
da capital do Maranhão, considerada Patrimônio Cultural da Humanidade, pela Unesco. 

“QUERO CONTINUAR!” – Rubens Jr elogia 
obras da Prefeitura de SL em andamento
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Vereadores destinam R$ 3,1 milhões para 
combater H1N1 e COVID-19 em São Luís
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Mais de 17 milhões de eleitores 
já baixaram o e-TítuloOUTRA

A ex-prefeita de Bom 

Jardim, Lidiane Leite da Silva, 

mais conhecida como ‘Prefeita 

Ostentação’, foi condenada por 

improbidade administrativa 

por desvio de R$ 1.377.299,77 

na contratação de uma 

empresa de engenharia civil para execução de reforma de 

escolas da sede e da zona rural do município. 

ESPECULAÇÃO
As especulações sobre a 

ida do prefeito de São José de 

Ribamar, Luís Fernando, para 

uma secretaria do Governo do 

Estado aumentam e podem se 

confirmar para o período após 

o carnaval. A nova Secretaria de Projetos Especiais pode ser 

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

ser mais um nome técnico que deve somar ao governo do 

governador Flávio Dino para o segundo mandato.(ST)

INDICAÇÃO
Atento às necessidades 

dos municípios maranhenses, 

o deputado estadual Wendell 

Lages (PMN) encaminhou 

Indicação ao secretário de 

Estado da Educação, Felipe 

Camarão, solicitando a aquisição de ônibus escolares para os 

municípios de Itapecuru-Mirim, Araioses, Axixá, Anajatuba 

e Arari.

DECLARAÇÃO
O presidente Jair Bolsonaro 

disse,  em declaração ao 

lado do autoproclamado 

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

Venezuela, Juan Guaidó, que 

a esquerda gosta tanto de 

pobres que os multiplica.

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

institucional da Assembleia 

Legislativa do Amapá (Alap), 

em Brasília, Elpídio Amanajas, 

conheceu as dependências da 

Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema), por conta da 

entrega do novo prédio da Alap, que será inaugurado em 

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

que a visita aconteceu por indicação do ex-presidente da 

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

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

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

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

DE VOLTA
Após ter passado um período 

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

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

ENCONTRO
O deputado Zé I nácio 

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

O grande momento do 
evento foi a escolha de Lula 

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

PROPAGANDA
Definida as  col igações 

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

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

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

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

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

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

Maranhão terá seis candidatos a 
governador nas eleições de 2018

Política

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

Flávio Dino (PCdoB)
O governador Flávio Dino, 

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

Roseana Sarney (MDB)
A ex-governadora Roseana 

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

Roberto Rocha (PSDB)
O candidato tucano teve 

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

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

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

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

Odívio Neto (PSOL)
O engenheiro civil e pro-

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

Ramon Zapata (PSTU)
O Partido Socialista dos 

Trabalhadores Unificados 
apresentou Ramon Zapata 

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

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

RENOVAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

Legislatura atual teve mais 
candidatos

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

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

nas eleições de 2012, Eidimar 
Gomes (PSDB).

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

Rocha)

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

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

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

Os deputados do Mara-
nhão:

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

Vara Criminal de São José de 
Ribamar

• Número do processo: 
764-60.2017.8.10.0058

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

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

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

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

JOSIMAR MARANHÃOZI-
NHO (PR-MA)

• Local do processo: 
Justiça Federal de MA

• Número do processo: 
0047751-82.2014.4.01.3700

• Crime: Furto qualifi-
cado

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

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

Câmara Federal

Municípios com folhas atrasadas 
continuam impedidos de fazer carnaval 

TCE

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

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

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

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

ção de despesas ilegítimas 
com eventos festivos, po-
derá comprometer a regu-
laridade das contas relativas 
ao  exerc íc io  qu ando da 
apreciação das contas anu-
ais do chefe do executivo 
municipal ou dos gestores 
responsáveis.

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

da atribuição do órgão de 
prevenir a responsabilidade 
dos gestores, evitar a repe-
tição de ilícitos e preservar 
o  interesse  pú bl ico  dos 
municípios.

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

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

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

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

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

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

ainda não fizeram o cadastro 
biométrico.

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

POSTO
A disputa pelo posto de pré-

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

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

PSOL
O Partido Socialismo e 

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

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

CONTINUA
O deputado estadual e pré-

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

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

GUERRA
Uma tentativa do deputado 

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

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

FRENTE
Utilizando as redes sociais, 

a senadora Eliziane Gama 

(Cidadania) decidiu entrar 

no debate para as eleições 

presidenciais em 2022. A 

maranhense entende que o 

momento é de diálogo e defendeu uma frente ampla para 

as próximas eleições gerais. A senadora entende que a 

democracia tem sido atingida e por esse motivo é necessário 

um debate sobre uma frente ampla para 2022, assim como 

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

(blog Jorge Aragão)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cobertura Completa
Toda a solenidade será 

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

VOLTA

Assembleia retoma trabalhos legislativos na próxima segunda-feira

Os 31 vereadores de São 
Luís adotaram um posiciona-
mento coletivo e decidiram 
destinar ao Município, cada 
um, R$ 100 mil em emen-
das, totalizando um aporte 
financeiro de R$ 3,1 milhões, 
para novos investimentos 
em ações de combate e pre-
venção aos vírus H1N1 e 
COVID-19.

A iniciativa pioneira tra-
tou-se de uma articulação 
feita pelo presidente da Câ-
mara Municipal, vereador 
Osmar Filho (PDT ), e que 
contou com o apoio de todos 
os demais parlamentares.

Na próxima terça-feira 
(24), durante sessão plenária 
ordinária, os vereadores rece-
berão no Palácio Pedro Neiva 
de Santana o secretário mu-
nicipal de Saúde, Lula Filho.

Na oportunidade, o au-
xiliar do prefeito Edivaldo, 
além de sugerir quais ações 
emergenciais são mais im-
portantes e se apresentam, 
neste momento, como fun-

damentais para receber este 
investimento, também fará 
um balanço do trabalho de-
senvolvido pela Prefeitura 
com o objetivo de combater 
a proliferação dos vírus.

“O Parlamento de São 
Luís, mais uma vez, mostrou 
união e força. Todos os verea-

dores concordaram com a ini-
ciativa de destinar emendas, 
cujos recursos serão aplica-
dos no setor da saúde, em es-
pecial nas ações direcionadas 
para prevenir a proliferação 
da gripe H1N1 e do Novo 
Coronavírus. Continuaremos 
unidos e trabalhando pelo 

bem da população da nossa 
capital”, disse Osmar Filho.

No início desta semana, o 
presidente da Casa assinou 
resolução administrativa 
adotando regras e procedi-
mentos internos na sede do 
Parlamento para combater o 
avanço do COVID-19.

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

Márcio Jerry (PCdoB) utilizou 
suas redes sociais para enviar 
uma mensagem de apoio e 
agradecimento aos profissionais 
d a  s a ú d e ,  q u e  e s t ã o  s e 
desdobrando para atender 
pacientes e ajudando a conter o 

avanço do coronavírus no Brasil. “Nossos cumprimentos, gratidão 
e estímulo aos profissionais da saúde que estão empenhados 
nesta hora difícil para derrotar o coronavírus em nosso país. 
Gratidão a médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, 
enfim, a todos que atuam na rede de saúde. E viva o SUS!”, 
escreveu.

PRORROGADO
Por solicitação do presidente 

da Federação dos Municípios 
do Estado do Maranhão, Erlanio 
Xavier, o presidente do Tribunal 
de Contas do Maranhão, Nonato 
Lago, prorrogou por 30 (trinta) 
dias o prazo para apresentação 
de contas referente ao exercício 

de 2019 em virtude de todas as situações de contingência 
enfrentadas pelos municípios em decorrência da pandemia 
mundial do coronavírus. Para Erlanio Xavier, prefeito de Igarapé 
Grande, a medida se fez necessária diante das dificuldades 
que os profissionais de contabilidade, auditores municipais e 
procuradores estão encontrando para cumprir prazos. 

FORTALECENDO
O deputado federal e pré-

candidato a prefeito de São 
Luís, Eduardo Braide, recebeu 
com alegria as filiações dos pré-
candidatos oficiais a vereador 
da Assembleia de Deus, Pastor 
Fábio Leite e Domingos Paz, 
no Podemos, ocorridas nesta 

semana. “O trabalho do Pastor Fábio e do Domingos Paz junto à 
igreja, agrega ao nosso projeto de uma São Luís mais humana e 
com atenção para todos”, afirmou Braide.

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

Wellington do Curso (PSDB) 
assinou ofício em que destina 
p a r t e  d e  s u a s  e m e n d a s 
par lamentares ao s istema 
público de saúde do Maranhão. 
O valor de R$ 50 mil será aplicado 
na aquisição de respiradores, 

que deverão ser utilizadas nas unidades de terapia intensiva 
do estado. Após a assinatura do ofício, o parlamentar destacou 
que o momento requer ações em defesa de quem mais precisa, 
ainda mais agora em que se vivencia no país a pandemia do 
novo coronavírus.

AÇÕES
Esta semana, a deputada 

estadual Dra. Thaiza Horetegal 
(PP) voltou suas ações legislativas 
para o desenvolvimento de 
iniciativas visando ao combate 
do COVID-19, no Maranhão. A 
primeira medida foi solicitar, 

por meio de Indicação, aos poderes Executivos, Legislativo e 
Judiciário, que dediquem todos os meios de comunicação e 
plataformas online para disseminar campanhas educativas e 
medidas de prevenção do coronavírus.

EMENDA
O vereador Ricardo Diniz 

(Sem Partido), através de uma 
emenda parlamentar, destinou 
cerca de R$ 100 mil reais para 
o combate ao Coronavírus. O 
anúncio foi feito através das 
redes sociais do parlamentar. 
“Destinei no dia de hoje o valor 

de 100 mil reais para o combate ao Coronavírus na Ilha de São 
Luís. Quero parabenizar os 30 vereadores que assim como eu 
tiveram a mesma atitude”, disse.

A iniciativa pioneira tratou-se de uma articulação feita pelo presidente da Câmara Municipal, 
vereador Osmar Filho (PDT), e que contou com o apoio de todos os demais parlamentares.

OFICIAL

Marcha dos Prefeitos é cancelada
A Confederação Nacional 

de Municípios (CNM) cancelou 
a realização da XXIII Marcha a 
Brasília em Defesa dos Municí-
pios, que ocorreria entre 25 e 
28 de maio na capital federal, 
em razão da disseminação do 
novo coronavírus. Em comu-
nicado oficial  presidente da 
entidade, Glademir Aroldi, lista 
os diversos fatores que levaram 
os Conselhos Político – forma-
do por representantes das 27 
entidades estaduais –, Diretor 
e Consultivo da CNM e o Movi-
mento Mulheres Municipalistas 
(MMM) a cancelarem o evento.

Maior encontro da gestão 
municipal da América Latina, 
a Marcha reuniu, na última 
edição, mais de 8 mil pessoas. 
Aroldi lamenta que essa seja a 
primeira vez, desde 1998, que 
o evento não ocorre, mas re-
força a excepcionalidade e se-
riedade da situação. “Estamos 
com nossa atenção voltada ao 
coronavírus, e é preciso ainda 
mais união e conscientização 
de todos. Por mais difícil que 
seja, estamos tomando nossas 
decisões colocando em pri-
meiro lugar a saúde de todos”, 

justifica.
Ele lembra que a Confe-

deração irá continuar com 
os trabalhos técnicos e de 
articulação política pela causa 

municipalista. Além disso, a 
entidade reforça os canais de 
comunicação com os gestores 
locais: telefone, e-mail, site e 
redes sociais. Os participantes 

da 23ª edição da Marcha que 
já realizaram a inscrição serão 
contactados pela organização 
nos próximos dias para reem-
bolso dos valores.

O pré-candidato do PC-
doB à Prefeitura de São Luís, 
deputado Rubens Jr, afirmou 
hoje em sua conta no Twitter 
ter interesse em manter as 
obras em andamento pela 
gestão Edivaldo Holanda Jr. 
“Sou pré-candidato a prefeito 
porque quero continuar me 
dedicando a essas experiên-
cias bem sucedidas e às obras 
em andamento pela Prefeitura 
de São Luís”, afirmou.

Rubens fez um relato de 
sua dedicação na vida pública 
ao Centro Histórico. E aprovei-
tou para fazer o elogio à parce-
ria entre Prefeitura e governo 
do estado.

“Quando fui secretário 
da Secretaria de Cidades no 
governo Flávio Dino tive a 
oportunidade de continuar 
trabalhando pela região, com 
a criação do Nosso Centro, 
uma parceria do Governo do 
Maranhão com a Prefeitura de 
São Luís”, afirmou. Por meio do 
Nosso Centro, o governo do 
estado ofereceu 300 Cheques 
Minha Casa para moradores 

da região reformarem suas 
casas. Pelo programa, também 
foi inaugurado o Edifício João 
Goulart, que revitalizado, hoje 
sedia diversas secretarias, 
aquecendo a economia do 
Centro.

Rubens também lembrou 
que, como deputado federal e 

líder da bancada do Maranhão 
no Congresso, “garanti que o 
então presidente Temer não 
cortasse R$ 15 milhões para 
obras do Iphan em São Luís, 
como a Praça Deodoro”.

As obras citadas requalifi-
caram da Rua Grande, incluin-
do a Praça Deodoro, um gran-

de sonho da capital do Mara-
nhão, considerada Patrimônio 
Cultural da Humanidade, pela 
Unesco. Também foram re-
tomadas obras dos teatros 
Arthur Azevedo e João do Vale, 
Museu de Artes Visuais, Fórum 
Universitário, Jucema e Palácio 
das Lágrimas.

BARRADO

Bolsonaro veta indenização a trabalhador 
da saúde incapacitado por covid-19

O presidente Jair Bolso-
naro vetou integralmente 
um projeto de lei aprovado 
pelo Congresso que conce-
dia indenização de R$ 50 mil 
para trabalhadores da saúde 
incapacitados pela covid-19. 
O veto ao PL 1.826/2020 está 
publicado na edição desta 
terça-feira (4) do Diário Ofi-
cial da União (DOU).

Na mensagem encami-
nhada ao Congresso, Bolso-
naro alega que decidiu vetar 
a proposta “por contrarie-
dade ao interesse público e 
inconstitucionalidade”. Se-
gundo o governo, o projeto 
viola a lei que estabeleceu o 
Programa Federativo de En-
frentamento ao Coronavírus 
Sars-CoV-2 (Lei Complemen-
tar 173, de 2020), ao prever 
“benefício indenizatório para 
agentes públicos e criando 
despesa continuada em pe-
ríodo de calamidade no qual 
tais medidas estão vedadas”.

Em sessão conjunta a 
ser agendada, o Congresso 
poderá decidir se derruba 
ou mantém o veto. Se for 

derrubado, a lei seguirá para 
promulgação.

Dependentes
Além do benefício para 

profissionais incapacitados 
por atuarem na linha de fren-
te de combate à pandemia, 
o projeto, aprovado pelo 
Senado em julho, também 
previa a indenização de R$ 
50 mil aos dependentes dos 
trabalhadores, em caso de 
morte do profissional pela 

doença.
Os senadores aprovaram 

emendas à proposta, de au-
toria dos deputados federais 
Reginaldo Lopes (PT-MG) e 
Fernanda Melchionna (PSOL-
-RS). O relator, senador Otto 
Alencar (PSD-BA), ampliou a 
lista de contemplados pela 
indenização.

I n ic ia lmente,  o  tex to 
aprovado pela Câmara con-
templava profissionais da 

área de saúde, agentes co-
munitários e trabalhado-
res de estabelecimentos da 
saúde. O Senado propôs 
que também fossem con-
templados fisioterapeutas, 
nutricionistas, assistentes 
sociais e profissionais de 
nível superior e técnico que 
trabalham com testagem nos 
laboratórios de análises clíni-
cas, além de coveiros. Fonte: 
Agência Senado

Pré-candidato do PCdoB à Prefeitura de São Luís, deputado Rubens Jr

Médicos e profissionais de enfermagem atendem doentes de coronavírus
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Matheus Cunha e Pedrinho estão próximos de serem negociados na janela 
europeia, que termina nesta sexta-feira.

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

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

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

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

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

280 milhões.
Porém, as cifras movi-

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

nesta sexta-feira.
Isso porque Matheus 

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

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

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

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

Matheus Cunha e Reinier em ação pela Seleção Brasileira

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

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

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

MMA

Zhang se irrita com post de rival sobre coronavírus

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

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

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

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

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

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

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

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

– Não me pareceu um 

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

Alonso anuncia despedida da
Fórmula 1 ao fim da temporada

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

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

CEO da McLaren,  Zak 

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

- Fernando não é apenas 
um excelente embaixador da 

Marlon fez pré-temporada pelo Barcelona 
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Esporte

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

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

Alonso conquistou seu primeiro título mundial em 2005, no Brasil 

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

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

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

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

MERCADO

Barcelona acerta venda de Marlon ao Sassuolo

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

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

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

equipe principal.
O brasileiro está com 22 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FÃ DE RONALDINHO

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

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

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

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

- Pode ser que sejamos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMUNICADO

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

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

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

Lucia Andreia Da Silva torna público que recebeu 

junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais–SEMA, Protocolo nº. 260124/2016 

da Renovação da Licença Única Ambiental – ReLUA, 

para a atividade agrícola, na Fazenda Sirina localizada 

no município de São Francisco do Maranhão/MA.

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

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

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

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

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

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

Antidoping) e a Comissão 
Atlética de Nevada.

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

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

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

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

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

Jon Jones defenderá título diante de Anthony Smith no UFC 235 

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

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

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

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

CONTRA O BOAVISTA

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

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

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

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

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

a mesma posição, também 
está 100% fisicamente.

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

NA LUTA
Campeã mundial de jiu-jítsu vende

balas em semáforo para seguir lutando

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

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

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

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

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

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

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

Elenco do Vasco reunido durante treino em São Januário 

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

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

200-São Luís/MA

AVISO AOS ACIONISTAS

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

São Luís, 27 de fevereiro de 2019

A Diretoria
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Imagem irritou a campeã 

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

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

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

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

COMUNICAÇÃO

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

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

LIBERADO PARA JOGAR

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

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

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

Agora com a inteira dis-

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

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

Júnior Batata está liberado para fazer primeiro jogo 

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.

Câmara retira saque do FGTS 
de pauta e MP perderá validade
Retirada de pauta da MP foi a pedido do líder do governo, Vitor Hugo.

Os problemas econômicos 
decorrentes da pandemia do 
coronavírus estão atingindo 
mais diretamente a população 
feminina. A conclusão é de de-
putadas e especialistas que dis-
cutiram o assunto na sexta-feira 
(31). Segundo elas, o impaa Os 
deputados decidiram não votar a 
Medida Provisória (MP) 946/2020, 
que autoriza saques de R$ 1.045 
do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) durante a 
pandemia da covid-19. A maio-
ria dos deputados aceitaram o 
pedido de retirada da matéria de 
pauta, feito pelo líder do governo, 
Vitor Hugo (PSL-GO). Com isso, a 
MP perderá seu efeito sem ser 
votada.

É a segunda vez que a ma-
téria passa pela Câmara. Isso 
porque sofreu alterações no 
Senado. O texto aprovado pelos 
senadores permitia a movimen-
tação da totalidade dos recursos 
da conta vinculada ao FGTS 
pelo trabalhador que tenha pe-
dido demissão ou sido demitido 
sem justa causa.

Essa ampliação na previsão de 
saque contrariou o governo, que 
preferiu a caducidade da MP à sua 

aprovação dessa maneira. Partidos 
da oposição, além do partido Novo, 
insistiram na apreciação da matéria. 
Eles argumentaram que o dinheiro 
do FGTS pertence aos trabalhadores 
e, portanto, eles deveriam ter acesso a 
uma pequena fração desse dinheiro 
em caso de necessidade, como é a 
pandemia enfrentada atualmente.

Ao defender a posição do 
governo, Vitor Hugo explicou 
que, apesar de o dinheiro ser 
dos trabalhadores, compõe um 
fundo usado na construção ci-
vil necessário para financiar a 
construção de casas populares. 
Segundo ele, o texto aprovado 
no Senado poderia gerar um 

impacto de até R$ 120 bilhões 
no fundo.

“Uma conta mais conserva-
dora poderia reduzir para algo 
próximo de R$ 60 bilhões, mas, 
mesmo assim, um impacto 
cujo risco o governo não pode 
correr neste momento e muito 
menos as pessoas mais caren-
tes, que poderiam ter o acesso 
ao financiamento da habitação 
prejudicado”, disse o líder do 
governo.

O relator da matéria na Câmara, 
Marcel Van Hatten, lamentou a 
retirada de pauta. “Infelizmente, o 
governo solicita a retirada de pauta, 
o que trará muita insegurança por-

que metade daqueles que podem 
fazer o saque ainda não fizeram”, 
disse o relator. Ele lamentou uma 
suposta falta de diálogo entre os 
líderes do governo na Câmara, 
Vitor Hugo (PSL-GO), e no Senado, 
Fernando Bezerra (MDB-PE). Vale 
lembrar que o relator da MP no 
Senado foi justamente Fernando 
Bezerra. cto é mais significativo 
porque as mulheres são maioria 
em um setor fortemente afetado, o 
de serviços, além de representarem 
80% dos trabalhadores informais 
do país.

O debate virtual foi promovi-
do pela Secretaria da Mulher da 
Câmara junto com o ONU Mulhe-
res, programa das Nações Unidas 
para as questões femininas. A me-
diadora do encontro, a deputada 
Alice Portugal (PCdoB-BA) listou 
mais algumas dificuldades como 
o fato de as mulheres estarem na 
linha de frente dos cuidados com 
os enfermos, com as crianças 
e com os idosos. “Tivemos um 
aumento da sobrecarga de tra-
balho doméstico, um aumento 
da violência em todos os países 
centrais do mundo e a demissão 
de mais de 7 milhões de mulheres 
no Brasil”, destacou.

Núcleo da DPE no Itaqui-Bacanga 
receberá unidade do Ministério Público

O primeiro núcleo ecoló-
gico e sustentável da Defen-
soria Pública do Estado (DPE/
MA), localizado na área Itaqui-
-Bacanga, passará a contar 
com uma unidade do Minis-
tério Público do Maranhão. 
Para discutir as bases dessa 
parceria, o defensor-geral do 
Estado, Alberto Pessoa Bastos, 
recebeu, nesta terça-feira (4), 
nas instalações da unidade 
inaugurada em dezembro de 
2019, o procurador-geral de 
Justiça, Eduardo Jorge Hiluy 
Nicolau.

A comitiva do Ministé-
rio Público estadual contou 
também com a presença 
dos promotores de Justiça 
Joaquim Ribeiro de Souza Jú-
nior, diretor da Secretaria de 
Assuntos Institucionais, em 
exercício, e Carlos Henrique 
Vieira, diretor da Secretaria de 
Planejamento e Gestão. Eles 
conhecerem as dependências 
do núcleo, concebido a partir 
da estruturação de contêine-
res, obra considerada mais 
limpa, célere e com custo 60% 
mais barato que uma constru-
ção civil dos mesmos moldes.

Os representantes das 
duas instituições ainda se 
reuniram em uma das salas da 
unidade, para o alinhamento 
de ações e estratégias, com 
o apoio da equipe de Obras 
e Engenharia da Defensoria 
Pública.

Conforme explicou Alber-
to Bastos, a intenção é apro-
veitar a excelente localização 
e o amplo espaço do núcleo 

do Itaqui-Bacanga para viabili-
zar a construção de um anexo 
que acomodará promotores 
de Justiça, facilitando ainda 
mais o acesso à cidadania e a 
direitos naquela região.

“Este núcleo faz parte de 
um projeto muito ousado da 
Defensoria, no qual conse-
guimos reduzir os custos de 
manutenção com a instalação 
de placas solares, e utilizamos 
mão de obra carcerária na sua 
construção e na confecção 
dos móveis que equipam as 
dependências. Agora, com 
essa parceria, daremos mais 
um importante passo, não 
só prestando assistência jurí-
dica aos moradores da área, 
mas dotando a população de 
instrumentos de garantia de 
direitos e contribuindo para 
o combate às desigualdades 
sociais na área”, destacou o 
defensor-geral.      

Para Eduardo Nicolau, a 
parceria com a DPE é muito 
bem-vinda, uma vez que o 
Itaqui-Bacanga mantém uma 
população estimada em 250 
mil habitantes, distribuídos 
em cerca de 60 bairros, que 
convive há anos com graves 
problemas sociais.  

“Estamos muito felizes em 
firmar essa parceria, porque 
temos a convicção de que 
juntos poderemos fazer mui-
to mais por essa população”, 
destacou o procurador-geral 
de Justiça, acrescentando que 
já há articulações avançadas 
para que o Poder Judiciário 
também integre a parceria. CLASSIFICADOS

Socioeducandos da Funac vencem 
concurso de Redação promovido pela OAB

Três adolescentes  do 
Centro Socioeducativo de 
Internação Semear, da Fun-
dação da Criança e do Ado-
l e s ce nte  ( Fu n a c ) ,  fo ra m 
classificados em 1º, 2º e 3º 
lugar, no I Concurso de Re-
dação, que foi organizado 
pela Comissão de Defesa 
e  Proteção da Cr iança e 
do Adolescente, da OAB/
MA – Subseção Imperatriz, 
com o tema, ECA 30 ANOS: 
“Educação e Inclusão”. 

O concurso foi uma opor-
tunidade de valorizar e es-
timular a criatividade dos 
socioeducandos, a leitura, 
o desenvolvimento da lin-
guagem escrita em Língua 
Portuguesa.

Na redação, eles desta-
caram os principais avanços 
obtidos com a assinatura 
do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) e também 
as dificuldades enfrentadas 
para a sua efetiva implemen-
tação.

A presidente da Funac, 
Sorimar Sabóia, destaca o 
trabalho desenvolvido pela 
Fundação junto aos adoles-
centes que estão cumprindo 
medidas socioeducativas e 
da premiação dos adoles-
centes. “É o reconhecimento 
do trabalho que desenvolve-

mos, pois temos uma propos-
ta pedagógica e incluímos 
nessa proposta projetos com 
foco no processo de conheci-
mento e aprendizado na área 
da escrita, da leitura e inter-
pretação de textos”, afirma.

“O concurso de produção 
textual realizado pela OAB 

trouxe mais uma oportu-
nidade para que os nossos 
adolescentes pudessem co-
nhecer mais sobre leitura, 
escrita e cooperação entre 
os Centros Socioeducativos”, 
comenta Cybelle Cavalcan-
te, coordenadora técnica 
do Centro Socioeducativo 
Semear.  

Para o socioeducando 
participar do concurso abriu 
um leque de oportunidades 
em sua vida pessoal. “Eu gos-
tei do concurso, pois me aju-
dou a produzir textos e estou 
muito feliz com o resultado”, 
fala emocionado.

O  d i re to r  d o  Ce nt ro, 
Rodrigo Bonfim, fala com 
entusiasmo do resultado. 
“Para nós da Unidade é uma 
satisfação enorme os socio-
educandos participarem da 
solenidade de premiação. 
Temos mostrado para os 
adolescentes que através dos 
estudos eles vão ter uma vida 
melhor”. afirma.

Prefeitura de São Luís prorroga para até 
31 de agosto prazo para adesão ao Refaz

Programa de Recupera-
ção de Créditos da Fazenda 
Municipal de São Luís oferece 
descontos de 100% nos juros 
e multas de débitos com o 
fisco municipal e descontos 
graduais a quem optar pelo 
parcelamento.

A edição deste ano do 
programa de Recuperação 
de Créditos da Fazenda Mu-
nicipal de São Luís (Refaz), 
teve grande repercussão. 
Diante da alta demanda 
nos últimos dias de adesão 
ao programa, o prefeito 
Edivaldo Holanda Junior 
autorizou que o prazo para 
a negociação fosse prorro-
gado até o dia 31 de agosto. 
O programa oferece des-
contos de 100% nos juros 
e multas de débitos com o 
fisco municipal e descontos 
graduais a quem optar pelo 
parcelamento.

Este ano, a adesão ao pro-
grama é digital. Débitos de 
ISS, IPTU, alvará, taxas e ou-
tros podem ser negociados 
nos portais da Semfaz (www.
semfaz.saoluis.ma.gov.br) ou 
no portal da Procuradoria 
Fiscal (http://spa.pgm.saoluis.
ma.gov.br/portal) - direcio-
nado para contribuintes com 

débitos já inscritos em dívida 
ativa.

De acordo com o secre-
tário municipal da Fazenda, 
Delcio Rodrigues, a adesão 
digital ao programa é uma 
forma de facilitar o acesso 
do contribuinte ao serviço, 
sem a necessidade de se 
deslocar até a Semfaz. “Com 
a pandemia e a necessidade 
em evitar aglomeração de 
pessoas, pensamos que esta 
poderia ser a melhor opção 
e está sendo. A equipe da 
informática da secretaria 
está constantemente revi-
sando o sistema para melhor 
adaptá-lo às necessidades do 
contribuinte”, afirmou.

Demais informações e 
até mesmo adesão para os 
contribuintes que não têm 
acesso à internet ou alguma 
dificuldade em aderir ao 
programa pela internet, o 
mesmo deverá procurar a 
Secretaria Municipal de Fa-
zenda, localizada na Avenida 
Guaxenduba, n° 1455, Bairro 
de Fátima, aberta de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 
16h, ou no posto de atendi-
mento do VIVA - Shopping da 
Ilha, aberto de segunda-feira 
a sábado, das 12h às 20h.



A Prefeitura de São Luís, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Trânsito e Transportes (SMTT), 
deu início aos trabalhos de 
instalação dos novos abrigos 
de pontos de ônibus da capital. 
A ação, da gestão do prefeito 
Edivaldo Holanda Junior, visa 
proporcionar mais conforto e 
segurança aos passageiros que 
utilizam diariamente o sistema 
de transporte urbano. Neste 
primeiro momento serão con-
templados áreas dos bairros 
Bequimão, Anil, Rio Anil, as 
avenidas Jerônimo de Albu-
querque, Daniel de La Touche e 
Holandeses.

Os abrigos novos têm di-
mensões-padrão de 3,7 me-
tros de comprimento, 1,9 me-
tros de largura e 2,8 metros de 
altura, com capacidade para 
proteger 10 pessoas, quatro 
delas sentadas. A estrutura 
tem perfis, vigas e cobertura 
com chapas metálicas, aber-
turas laterais para ventilação 
e assento com chapa inox e 

Espaço foi criado pelo prefeito Edivaldo com objetivo de incentivar a promoção de emprego e 
renda, formalização de empreendedores e apoio às pequenas e micro empresas da capital.

Prefeitura inicia atividades do Centro de 
Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo

AUDIÊNCIA

Com registro de casos de Covid-19 em queda, Seinc 
defende retomada gradual e controlada de eventos

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 5 De agOStO De 2020 | Quarta - Feira

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

Confiança do consumidor 
aumenta, mas é preciso cautela

O índice de Confiança do Consumidor (ICC), da Fundação 

Getúlio Vargas, trouxe recentemente dados que mostram o 

movimento de recuperação no ânimo dos consumidores, que 

mantiveram a tendência de redução do pessimismo em relação 

ao futuro próximo.

A projeção para os próximos meses, em relação à situação 

econômica, foi o que mais influenciou a alta no mês de junho, 

com crescimento de 12,5 pontos, para 103,8 pontos, retornando a 

um nível superior ao patamar de neutralidade, mas ainda inferior 

ao observado antes da pandemia.

Existe uma expectativa em relação à economia diante da 

flexibilização das medidas de isolamento social e retomada 

econômica, porém ainda é cedo para se ter dados consistentes, 

de acordo com o indicador de ímpeto de compras de bens 

duráveis:

“Enquanto o risco de contaminação for muito grande, 

não teremos um cenário positivo”, aponta o advogado e 

economista Alessandro Azzoni. “Mesmo com a abertura parcial 

dos comércios, a demanda ainda é muito baixa. É necessário 

cautela e organização com as finanças e não é o momento para 

investimentos”, afirma. 

Pesquisa inédita revela que 
índices de amamentação 
cresceram no Brasil

Estudo do Ministério da Saúde aponta que mais da metade 

(53%) das crianças brasileiras continua sendo amamentada no 

primeiro ano de vida, e mais de 45% das menores de seis meses 

recebem leite materno exclusivo.

Os índices de aleitamento materno estão aumentando no 

Brasil, de acordo com resultados preliminares do Estudo Nacional 

de Alimentação e Nutrição Infantil (Enani) do Ministério da Saúde. 

Foram avaliadas 14.505 crianças menores de cinco anos entre 

fevereiro de 2019 e março de 2020. Mais da metade (53%) das 

crianças brasileiras continua sendo amamentada no primeiro ano 

de vida. Entre as menores de seis meses o índice de amamentação 

exclusiva é de 45,7%. Já nas menores de quatro meses, de 60%. 

Para marcar a Semana Mundial do Aleitamento Materno 2020 

(SMAM), o Ministério da Saúde lançou, na tarde desta terça-feira 

(04), a campanha publicitária “Apoie a amamentação: proteger 

o futuro é um papel de todos”.

Para o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério 

da Saúde, Raphael Parente, o ato de amamentar é importante 

para a sociedade como um todo. “A amamentação não só 

melhora o vínculo entre a mãe e o bebê, como também reforça 

o vínculo familiar, quando tem o apoio do pai e da família. A 

amamentação se traduz na diminuição da mortalidade infantil, 

na diminuição da mortalidade por diversas doenças e no 

aumento da expectativa de vida”, destacou.

inclinação na frente para me-
lhor proteger os usuários. Os 
abrigos são adaptados para 
pessoas com pouca mobilida-
de, possuem piso táctil, área 
para cadeirante, assento e área 
de cobertura para pessoas em 
pé. Segundo o titular da SMTT, 
Israel Pethros, a implantação 

dos novos abrigos vai possi-
bilitar mais comodidade aos 
passageiros durante a espera 
pelo transporte. “A instalação 
dos novos abrigos dos pontos 
de ônibus é mais uma ação re-
alizada pela gestão do prefeito 
Edivaldo, cujo principal objetivo 
é agregar mais qualidade aos 

serviços de transporte urbano 
de São Luís. E como forma de 
dar celeridade à execução dos 
trabalhos, em vários locais da 
cidade já foram executados 
os serviços de preparação das 
áreas para o recebimento das 
paradas de ônibus”, disse o 
secretário.

Com redução dos casos da 
Covid-19 em todo o Maranhão 
- como na pesquisa nacional 
do Centro de Liderança Públi-
ca (CLP), que colocou o Ma-
ranhão em primeiro lugar no 
índice de melhor desempenho 
no combate ao coronavírus -, 
a Secretaria de Indústria, Co-
mércio e Energia (Seinc) está 
dialogando com empresários 
dos ramos de eventos e ceri-
monialistas para a construção 
de protocolos sanitários.

Em reunião com cerimo-
nialistas nessa segunda-feira 
(3), foi discutida a aplicação 
de um protocolo para reto-
mada do mercado de even-
tos do Maranhão. Durante 
a conversa, os empresários 
comentaram sobre diversas 
atividades que foram afeta-
das, como casamentos, festas 
de 15 anos e formaturas, mas 
ressaltando que retomar com 
eventos deste porte requer 
uma ação organizada e ali-
nhada ao Governo do Estado, 
via Seinc.

“Estes setores envolvem 
profissionais de diversas áreas, 
que foram duramente afeta-
dos com a crise sanitária em 
todo o mundo. Dialogar com 

eles não é somente conversar 
com o empresário em si, mas 
pensar em toda uma cadeia 
afetada, que envolvem do 
decorador ao motorista, por 
exemplo. E foi dialogando que 
chegamos neste protocolo, 
que ainda será implementado 
até a retomada do funciona-
mento do setor”, comentou o 
secretário da Seinc, Simplício 
Araújo.

A Seinc, juntamente com 
os representantes desta clas-
se empresarial, debateu as 

medidas sanitárias e elaborou 
os protocolos específicos do 
segmento, viabilizando agora 
o encaminhamento para a 
Casa Civil e para análise do 
governador Flávio Dino. So-
bre os protocolos, Simplício 
Araújo pontuou, ainda, que 
diversas ações necessárias de-
vem ser tomadas, semelhantes 
às adotadas na reabertura do 
comércio, que foram respeita-
das e colocaram o Estado em 
um período de estabilidade no 
número de casos.

“As mudanças efetivas só 
ocorrerão se buscarmos, em 
cada aplicação de protoco-
lo, um respeito ao próximo, 
fundamental neste período 
de crise. Da higienização dos 
ambientes à utilização de 
máscaras, de medidas de se-
gurança para convidados à 
espaçamento entre mesas e 
cadeiras, por exemplo, cada 
medida é fundamental para 
que avancemos juntos nesse 
combate à pandemia”, ressal-
tou o secretário.



Economia concorda com ajuste 
de metas para o desmatamento

O Ministério da Economia informou divulgou nota na qual diz 

“concordar com o pleito apresentado pelo Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) de tornar a meta do Programa de Prevenção 

e Controle do Desmatamento e do Incêndio dos Biomas do 

PPA [Plano Plurianual] compatível com as metas definidas no 

Acordo de Paris.”

A nota da Economia faz menção ao tratado estabelecido durante 

a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do 

Clima em 2015 que definiu medidas para reduzir os efeitos das 

mudanças climáticas. O Brasil foi um dos signatários do Acordo 

de Paris, ratificado pelo Congresso Nacional, em agosto de 2016.

Conforme o texto do ministério, “as metas intermediárias devem 

indicar os programas que serão utilizados nos próximos 4 anos 

para contribuir para zerar o desmatamento ilegal em 10 anos, 

e é isso que está sendo ajustado no PPA.”

No PPA está prevista a diminuição do desmatamento e dos 

incêndios ilegais em 90%, em todo o território nacional, até 

2023. O MMA quer garantir a preservação de área específica de 

390 mil hectares de vegetação nativa na Amazônia Legal por 

meio do programa Floresta+ Amazônia.

COMUNICAÇÃO
A SPE TERRAS RIBAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-

RIOS LTDA. inscrita sob CNPJ 21.929.642/0001-40, torna pú-
blico que  REQUEREU da Secretaria Municipal de Meio Am-
biente-SEMAM de São José de Ribamar conforme processo 
L.P 386/2020 a Licença Prévia da Estação de Tratamento de 
Esgoto-ETE para o Loteamento Residencial Denominado 
RESIDENCIAL MONTE BELLO,  localizado na Rua Belgica, 
Quadra 22-B, S/N Angelim, Jardim Independencia, São José 
de Ribamar-MA.
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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.

Esporte Clube Pinheiros traz o primeiro gramado 
com tecnologia mais avançada do mundo
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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.

O Esporte Clube Pinheiros 
reabriu as portas dia 7 de julho 
e já apresentou o seu novo 
gramado do Campo A. O mais 
moderno campo FIFA QUA-
LITY PRO. As obras já estão 
em andamento há mais de 80 
dias, o seu principal diferen-
cial é o ShockPad, que é uma 
estrutura flexível instalada 
abaixo do gramado. Além da 
alta tecnologia que a grama 
importada da Finlândia possui, 
altamente recomendada pela 
FIFA, garante maior conforto 
no jogo e a alta absorção de 
impacto.

A mudança do gramado 
natural pelo sintético acon-
teceu após algumas pesqui-
sas efetuadas pelo Esporte 
Clube Pinheiros com atletas 
e usuários do gramado. As 
vantagens são a qualidade 
do gramado, o conforto ofe-
recido aos atletas (Absorve 
melhor os impactos),  e a 
durabilidade que é superior 
aos demais tipos do mercado. 

Para os esportistas se trata do 
melhor gramado para treinos 
e realização de campeonatos 
por apresentar leveza aos 
atletas ao correr e ao jogar .

Este será o primeiro campo 
no Brasil a ter esta tecnologia. 
O técnico Tite, que completou 
três anos a frente da Seleção 
Brasileira, entrou em contato 

com o Diretor de Patrimônio, 
Ney Roberto David, do Pinhei-
ros para obter informações 
sobre as características do 
novo gramado, com objetivos 
particulares. Tite mostrou inte-
resse em testar o gramado e já 
foi convidado para conhecer o 
clube e o novo Campo A.

Com o sistema de drena-
gem (apresentado na imagem 
abaixo) permite jogos mesmo 
com chuvas intensas, secando 
rapidamente. Não suja o uni-
forme dos atletas. Tem baixa 
absorção do calor. Apresenta 
aparência e performance si-
milar ao gramado natural. Tem 
contato suave com a pele. 

COVID-19

MPF quer que pastor pague indenização por prometer cura

a R$ 1 mil.
Em um trecho do vídeo, 

transcrito na ação, o pas-
tor diz que laudos médicos 
comprovariam a eficácia dos 
feijões. “Você que me escuta 
aí e agora, cê viu na última 
reunião de bispos e pastores 
? Apresentando com exame, 

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) ajuizou ação civil 
pública contra o líder da Igre-
ja Mundial do Poder de Deus, 
pastor Valdemiro Santiago, 
pela venda de sementes de 
feijão com a falsa promessa 
que curariam a covid-19. Na 
ação, é pedida uma indeniza-
ção de R$ 300 mil por danos 
sociais e coletivos que teriam 
sido causados pela prática.

Segundo o MPF, Santiago 
divulgou vídeos em que afir-
ma que ao plantar os feijões 
as pessoas seriam curadas 
da doença causada pelo 
coronavírus. Os grãos eram 
vendidos, ainda de acordo 
com a promotoria, por valo-
res que variavam de R$ 100 

O clube traz um gramado único, atestado pela Fifa.

um laudo médico, de gente 
curada de coronavírus, em 
estado terminal né, podemos 
dizer assim…gravíssimo, 
num estado muito avançado 
e Deus operou e fez maravi-
lhas … E tá ali o exame para 
quem quiser”, diz Santiago, 
segundo transcrição de sua 

fala incluída na ação.
Para o Ministério Públi-

co, Santiago abusou da fé 
das pessoas para conseguir 
dinheiro. “No contexto em 
que foram proferidas as de-
clarações resta evidente a 
prática abusiva da liberdade 
religiosa, na medida que 
incentiva os supostos fiéis 
ou interessados na aquisição 
das sementes de feijão, na 
crença de estarem curados, 
inclusive com o objetivo de 
angariar recursos financeiros 
dos fiéis”, diz o MPF.

A Agência Brasil não con-
seguiu contato com o pastor 
Valdemiro Santiago ou sua 
assessoria para comentar o 
caso.


