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Começa neste domingo 
a reaplicação do Enem

Revalida abre inscrições 
no dia 17 de janeiro
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Governo veta renegociação de dívidas 
de MEIs e de pequenas empresas

Nacional



O governo pode reduzir de 
10 para cinco dias o prazo de 
quarentena de casos positivos 
assintomáticos, contaminados 
pela variante Ômicron do 
novo coronavírus. A informa-
ção foi dada na manhã desta 
sexta-feira (7) pelo ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga, 
em entrevista na chegada ao 
Ministério.

Queiroga disse que, ainda 
hoje, vai se reunir com os 
chefes da Secretaria Extra-
ordinária de Enfrentamento 
à Covid-19 (Secovid) e da 
Secretaria de Vigilância Sani-
tária para tratar desse assun-
to. Eles também analisarão a 
possibilidade de permitir que 
servidores da área de saúde 
que t iveram diagnóstico 
positivo para a variante, mas 
não apresentem sintomas, 
possam fazer parte da linha 
de frente no atendimento 
aos pacientes com covid-19. 
“Se eu não me engano, o CDC 
[Centros de Controle e Preven-
ção de Doenças dos Estados 

A possibilidade será discutida hoje, segundo o ministro da Saúde.

Isolamento de assintomáticos com 
covid pode ser reduzido para 5 dias

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 9 e 10 De JaneirO De 2022 | DOMingO e SegunDa - Feira

A Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP) publicou ontem 
(19) no Diário Oficial da União 
resolução que regulamenta os 
procedimentos para a indica-
ção, por agentes econômicos, 
de áreas de exploração e pro-
dução de petróleo e gás de seu 
interesse.

Por esse processo, as em-
presas interessadas podem 
sugerir áreas de exploração e 
produção de petróleo e gás 
para estudo da ANP, a fim de 
incluí-las futuramente em uma 
rodada de licitação ou na oferta 
permanente. 

“A iniciativa visa regulamen-
tar e estimular a nominação 
de áreas pelos agentes da in-
dústria. O novo regulamento 
da ANP atualiza, simplifica e 
dá maior visibilidade e institu-
cionalização ao processo, para 
atrair a participação de um 

Resolução foi publicada hoje no Diário Oficial da União.

ANP regulamenta indicação de áreas 
para exploração de petróleo e gás

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 20 De JaneirO De 2021 | Quarta - Feira

A falta de coordenação 
entre os municípios para 
relaxar as medidas de distan-
ciamento pode ter desempe-
nhado um papel importante 
na disseminação do novo 
coronavírus no Brasil. A con-
clusão é de pesquisadores da 
Universidade de Oxford, na 
Inglaterra, e teve como base 
um levantamento feito pela 
Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM).

A entidade realizou pes-
quisa nacional com 4.061 
municípios - 73% das cida-
des brasileiras - para enten-
der como o poder público 
local atuou na prevenção e 
no controle da covid-19. O 
levantamento ocorreu entre 
março e agosto de 2020 
por meio de questionário 
respondido por  prefeito 
ou por responsáveis pela 
secretaria à frente das ações 
emergenciais.

Pesquisa da Oxford avaliou disseminação do vírus no país desde março.

Covid-19: falta de coordenação 
entre municípios fez aumentar casos

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 10 De SeteMbrO De 2020 | Quinta - Feira

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

Festival nas janelas
Entre as ações de apoio, 

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

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

Prefeitura de São Paulo vai destinar 
R$ 103 milhões para artistas

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 22 e 23 De MarçO De 2020 | DOMingO e SegunDa - Feira
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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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A inflação oficial, medida 
pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), ficou em 0,24% em 
agosto deste ano. O resul-
tado ficou abaixo do 0,36% 
de julho deste ano, mas é a 
maior taxa para um mês de 
agosto desde 2016, quando 
ficou em 0,44%.

Segundo dados divulga-
dos hoje (9) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE),  o IPCA 
acumula taxas de inflação 
de 0,70% no ano e de 2,44% 
em 12 meses.

Em agosto, a inflação foi 
influenciada principalmen-
te pelo aumento do custo 
dos transportes (0,82%) e 
dos alimentos (0,78%).

Entre os itens de trans-
porte com alta de preços 
no mês, destacam-se a ga-
solina (3,22%), o óleo diesel 
(2,49%), o etanol (1,29%) e 
os serviços de transportes 
por aplicativo (0,37%).

Já entre os alimentos, 
os destaques ficaram com 
o tomate (12,98%), o leite 

longa vida (4,84%), as frutas 
(3,37%), as carnes (3,33%), 
o óleo de soja (9,48%) e 
o arroz (3,08%). Por outro 
lado, houve quedas de pre-
ços em itens como cebola 
(-17,18%), alho (-14,16%), 
batata- inglesa (-12,40%) 
e feijão-carioca (-5,85%), 

além da refeição fora de 
casa (-0,11%).

Além dos transpor tes 
e  a l imentos,  t iveram in-
flação os gastos com ha-
bitação (0,36%), puxados 
pelo aluguel  residencial 
(0,32%) e pela energia elé-
trica (0,27%); com artigos de 

residência (0,56%), saúde e 
cuidados pessoais (0,50%) e 
comunicação (0,67%).

Por  outro lado,  apre -
sentaram deflação (queda 
de preços) os gastos com 
vestuário (-0,78%), despesas 
pessoais (-0,01%) e educa-
ção (-3,47%).

ECONOMIA

Inflação oficial fica em 
0,24% em agosto, diz IBGE

Segundo pesquisadores 
do programa de estudos bra-
sileiros da Universidade de 
Oxford, embora as medidas 
de distanciamento tenham 
sido adotadas em todo o 
país nos estágios iniciais do 

pandemia, a flexibilização 
delas, iniciada no final de 
março, desconsiderou fre-
quentemente as decisões dos 
municípios vizinhos.

Outra constatação do 
grupo é que o fechamento 

precoce e coeso de ativida-
des não essenciais durou 
pouco tempo e, desde o final 
de março, os municípios es-
tão suspendendo as medidas 
de distanciamento de forma 
não sincronizada.

Entra em vigor lei que amplia Codevasf para 
incluir Amapá, Rio Grande do Norte e Paraíba

Entrou em vigor  nes-
t a  q u a r t a - fe i ra  ( 9 )  a  l e i 
(14.053/20) que amplia a 
área de atuação da Compa-
nhia de Desenvolvimento 
do Vale do São Francisco 
(Codevasf ) para incluir os 
estados do Amapá, do Rio 
Grande do Norte e da Para-
íba e municípios da região 
do Alto Rio Pardo, em Minas 
Gerais.

Na prática, além de aten-
der integralmente bacias 
hidrográficas continentais 
e litorâneas localizadas nos 
estados de Pernambuco, 
Alagoas,  Sergipe,  Bahia , 
Piauí,  Maranhão, Ceará e 
Goiás, a nova lei autoriza a 
Codevasf – empresa pública 
destinada a estimular o de-
senvolvimento em sua área 
de atuação – a operar tam-
bém no Amapá, na Paraíba, 
no Rio Grande do Norte e na 
região do Alto Rio Pardo, em 
Minas Gerais.

O texto sancionado é um 
substitutivo do deputado 
Silvio Costa Filho (Republi-
canos-PE), que relatou a ma-
téria na Câmara e alterou o 
projeto original (PL 4731/19), 
do presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre. A proposta 
de Alcolumbre previa a inclu-
são de bacias hidrográficas 
do Amapá, do Amazonas e do 

Pará. Ao revisar as mudanças 
feitas pelos deputados, o 
senadores fizeram apenas 
emendas de redação, assim o 
tema não precisou retornar à 
Câmara e seguiu para sanção 
presidencial.

Orçamento
Em razão de polêmicas 

sobre a falta de recursos, 
os deputados decidiram 
condicionar a expansão das 
atividades da companhia 
à previsão de recursos no 
Orçamento e, por conta da 
grande extensão territorial, 
deixaram de fora as bacias 
do Amazonas da área apoia-
da pela Codevasf.

Por outro lado, entre os 
rios pertencentes a estados 
não abrangidos totalmente 
pela atuação da empresa, 
foram incluídas as bacias hi-
drográficas dos rios Jequiti-
nhonha, Mucuri e Araguari, 
em Minas Gerais; de Contas, 
na Bahia; e de Gurupi, nos 
estados do Maranhão e do 
Pará.

Esta é a sétima vez que a 
legislação que criou a Code-
vasf é alterada para ampliar 
sua área de atuação. A Lei 
6.088/74 já foi emendada 
em 2000, 2009, 2010, 2017 
(por duas vezes) e 2018.

Fonte: Agência Câmara 
de Notícias

Proposta exige portal da internet com 
informação sobre todas as obras públicas

O Projeto de Lei 4205/20 
determina que o Poder Exe-
cutivo elabore um banco de 
dados unificado de obras 
públicas – federais, estadu-
ais, distritais e municipais –, 
integrando as atuais diversas 
fontes de informação por meio 
eletrônico. O texto em tramita-
ção na Câmara dos Deputados 
insere dispositivo na Lei de 
Acesso à Informação.

Conforme a proposta, esse 
material deverá estar dispo-
nível em rede pública, com 
livre acesso a qualquer cida-
dão. Além disso, ao iniciar 
um processo licitatório para 
realização de obra pública, a 

autoridade responsável de-
verá cadastrá-la nesse portal 
da internet, gerando número 
de série para facilitar o acom-
panhamento e as eventuais 
denúncias.

“A democracia e o controle 
da administração pública de-
pendem, sobretudo, do acesso 
à informação pela sociedade 
e, por isso, é essencial a trans-
parência e a confiabilidade”, 
afirmou o autor, deputado 
David Soares (DEM-SP). “A Lei 
de Acesso à Informação con-
solida a legitimidade dos atos 
dos gestores públicos.”

Fonte: Agência Câmara de 
Notícias
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O Ministério da Justiça e 
Segurança Pública (MJSP) pu-
blicou ontem (19), no Diário 
Oficial da União (DOU), uma 
nova portaria que estabelece 
diretrizes para a atuação da 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
em operações conjuntas com 
outros órgãos federais, estadu-
ais e municipais.

A portaria (42/2021) subs-
titui outra (739/2019) que che-
gou a ser suspensa em janeiro 
do ano passado pelo então 
presidente do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), Dias Toffoli, 
enquanto ele estava responsá-
vel pelo plantão judicial.

À época, Toffoli atendeu 
pedido da Associação de De-
legados da Polícia Federal 
(ADPF), para quem a norma 
autorizava a PRF a realizar 
investigações e atuar na pre-
venção e repressão a crimes 
federais, o que seria com-
petência exclusiva da PF, no 
entender dos delegados.

A suspensão acabou de-

pois derrubada pelo relator do 
caso, ministro Marco Aurélio, 
que atendeu pedido da Ad-
vocacia-Geral da União (AGU) 
e restabeleceu a vigência da 
portaria. Essa decisão foi depois 
confirmada pelo plenário do 
Supremo.

Agora, contudo, a nova por-
taria, que substitui a antiga, 
passa a não trazer menção à 
participação da PRF em opera-
ções conjuntas caso “os crimes 
objetos de apuração tenham 
sido praticados em rodovias 
federais, estradas federais ou 

em áreas de interesse da União”.
A norma - publicada nesta 

terça-feira (19) - tampouco elen-
ca a “investigação de infrações 
penais” entre as hipóteses que 
autorizam a PRF a prestar apoio 
operacional, conforme constava 
na norma anterior.

DIÁRIO OFICIAL

Nova portaria muda regras para 
PRF atuar em operações conjuntas

número maior de agentes”, disse 
a ANP em nota.

A oferta permanente foi 
instituída pela ANP em 2017. 
Por meio dela, a agência realiza 
a contínua de blocos explora-
tórios e áreas com acumula-
ções marginais localizados em 
quaisquer bacias terrestres ou 

marítimas.
Esse tipo de oferta não se 

aplica nos blocos localizados no 
polígono do pré-sal, nas áreas 
estratégicas ou na plataforma 
continental além das 200 milhas 
náuticas,

Nominação
Em julho do ano passado, a 

ANP já havia aberto uma consul-
ta pública para obter sugestões 
para a elaboração da normativa.

De acordo com a resolução 
publicada nesta terça-feira, a 
nominação de uma área poderá 
ser feita por qualquer pessoa 
jurídica da indústria do petróleo 
e gás natural.

Projeto susta norma que dispensa comprovação 
documental para portar arma de fogo

O Projeto de Decreto Le-
gislativo (PDL) 376/20 susta a 
Instrução Normativa 174, da 
Polícia Federal, que estabelece 
os procedimentos relativos à 
aquisição, registro, posse, por-
te, cadastro e comercialização 
de armas de fogo e munições. 
A proposta, em tramitação 
na Câmara, é de autoria do 
deputado Alessandro Molon 
(PSB-RJ). Molon alega que 
nessa instrução o diretor-geral 
da Polícia Federal repete as 
ilegalidades constantes no 
Decreto 9.845/19, inovando 
o ordenamento jurídico por 
meio de norma infralegal, 
extrapolando os limites es-
tabelecidos no Estatuto do 
Desarmamento.

O deputado cita como 

exemplo o inciso II do §1º 
do artigo 34 da Instrução 
Normativa da PF. “Ali, fica esta-
belecido que a comprovação 
documental da justificativa 
de efetiva necessidade para 
portar arma de fogo pode ser 
dispensada caso seja ‘fato pú-
blico e notório’. Isso claramen-
te viola o rigor exigido pelo 
Estatuto do Desarmamento, 
que não traz exceções à com-
provação dessa necessidade”, 
observa Molon.

Tramitação
O PDL 376/20 será ana-

lisado pelas comissões de 
Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado; e de 
Constituição e Justiça e de Ci-
dadania. Depois, seguirá para 
o Plenário.

Mais Médicos vai contratar 72 
profissionais para atuar em Manaus

O Ministério da Saúde au-
torizou a contratação tempo-
rária e emergencial de mais 
72 médicos para reforçar o 
atendimento a pacientes com 
covid-19 em Manaus (AM). 
Segundo o texto da portaria 
ministerial n° 79, publicada 
no Diário Oficial da União de 
ontem (19), os profissionais 
serão contratados por um ano, 
por meio do Programa Mais 
Médicos, do governo federal.

As vagas deverão ser pre-
enchidas por chamamento 
público e o prazo de contra-
tação será improrrogável. Os 
interessados em participar da 

iniciativa devem se inscrever 
ainda hoje, na página do pro-
grama na internet.

De acordo com o minis-
tério, a iniciativa é uma res-
posta à situação emergencial 
que o Amazonas enfrenta. 
Há ainda outras 36 vagas em 
aberto, remanescentes do 
chamamento anterior, totali-
zando a possibilidade de 108 
contratações para a rede de 
atenção primária da capital 
amazonense, onde, segundo 
o ministério, é feito a maior 
parte do atendimento de ca-
sos leves de síndrome gripal 
e covid-19.

Fundado em 24 de maio de 1983 Gianni Infantino contratou e demitiu Miguel Maduro

Correspondências enviar para Rua das Pêgas, Q. 9, Casa 17, 
Jd. Renascença II - São Luís (MA) - CEP.: 65075330

Editora/Diretora Geral: Fátima Ribeiro

Editor do Site: Gildo Moraes

Diretor de Marketing: Alípio Moraes

E-mail: jornalodebate@jornalodebate.com.br

Site: www.jornalodebate.com.br

Whatsapp: (98) 98860 - 0388

Departamento Comercial: (98) 98146 - 5009

Observação

A redação se reserva ao direito de deixar de 

publicar matéria não solicitada

O Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep) 
publicou ontem (6), em edição 
extra do Diário Oficial da União 
(DOU), o edital para a primeira 
etapa da edição de 2022 do 
Exame Nacional de Revali-
dação de Diplomas Médicos 
Expedidos por Instituição de 
Educação Superior Estrangeira 
(Revalida).

As inscrições ficarão aber-
tas de 17 a 21 de janeiro, e a 
prova está marcada para 6 
de março, com aplicação em 
oito capitais: Brasília, Campo 
Grande, Curitiba, Porto Alegre, 
Recife, Rio Branco, Salvador e 
São Paulo. O participante deve 
indicar, no momento da inscri-
ção, onde deseja fazer a prova. 
A taxa de inscrição é de R$ 410.

Para se inscrever, o par-
ticipante deve ser brasileiro 
ou estrangeiro com situação 
legal de residência no Brasil e 
possuir diploma de instituição 
superior reconhecido pelo 
Ministério da Educação ou ór-

gão equivalente do país onde 
foi obtido. No momento da 
inscrição, é necessário enviar 
imagens de frente e verso do 
documento.

Além disso, é preciso que 
o diploma seja validado na 

autoridade consular brasileira  
ou pelo processo da Con-
venção sobre a Eliminação 
da Exigência de Legalização 
de Documentos Públicos Es-
trangeiros, promulgado pelo 
Decreto n.º 8.660, de 29 de 

janeiro de 2016. Há exceções 
no caso de refugiados.

Na primeira etapa do Re-
valida, são aplicadas provas 
escritas de caráter elimina-
tório, com questões teóricas 
específicas.

INSCRIÇÕESINSCRIÇÕES

Revalida abre inscrições 
no dia 17 de janeiro

Unidos] já deu essa recomen-
dação [reduzir o isolamento 
dos pacientes assintomáticos 
com Ômicron]. O governo 
francês está, inclusive, autori-
zando profissionais de saúde 
que estão positivos a atender 
na linha de frente, por conta 

do número de casos. Então, 
isso está sendo analisado”, 
adiantou.

Aos jornalistas, Queiroga 
ressaltou que há relatos na 
comunidade científica sobre a 
segurança de se adotar a redu-
ção da quarentena e a coloca-

ção de servidores assintomá-
ticos no atendimento direto 
aos pacientes com covid-19. 
“Possivelmente [o Brasil vai 
seguir essas medidas], porque 
isso está sendo adotado em 
outros países e tem assento 
em evidências científicas. 

Evolução da Ômicron provoca mudanças 
na programação de grandes eventos

O avanço da variante Ômi-
cron mexeu com a programa-
ção de grandes eventos no 
início deste ano no país. Um 
exemplo é o festival de música 
Universo Spanta, na Marina da 
Glória, zona sul do Rio, que teve 
adiadas as apresentações de no 
dia (7) até domingo (9), e ainda 
não remarcou as datas. Músi-
cos da banda de Lulu Santos, 
que fariam ontem show com 
o cantor e compositor, e hoje 
com a cantora Duda Beat, foram 
diagnosticados com covid-19.
Em mensagem publicada no 
Instagram, os músicos comuni-
caram que as outras atividades 
do calendário estão mantidas e 
que o cenário da pandemia ao 
longo dos próximos dias con-
tinuará sendo acompanhado 
junto aos órgãos de saúde.

A programação prevê 

apresentações em todos os 
fins de semana de janeiro e 
tem encerramento marcado 
para o dia 30. Os organizado-
res do festival disseram que 
esperam conseguir manter 
a agenda. “Temos esperança 
de realizar um festival lindo 
e de nos reencontrarmos a 
partir do dia 14”, afirmaram 
os artistas, informando que 
pretendem retomar o evento 
na próxima sexta-feira.

Até mesmo eventos que 
começarão apenas em março 
requerem cuidados e planeja-
mento especiais. O produtor 
do Tim Music Verão, Rafaello 
Ramundo, previsto para os dias 
12 e 13 e 19 e 20 de março, na 
Praia de Ipanema, disse que o 
trabalho da equipe é sempre 
antecipado e que o cenário atu-
al vem sendo acompanhado. 

Máscaras não afetam respiração ou 
trazem risco à prática de exercícios

Uma pesquisa da Faculda-
de de Medicina da Universida-
de de São Paulo aponta que o 
uso de máscaras não afeta a 
respiração ou traz riscos para 
pessoas saudáveis na prática 
de exercícios físicos. Para o 
estudo foram avaliados 17 
homens com idade média de 
30 anos e 18 mulheres com 
faixa etária média de 28 anos, 
todos saudáveis.

“A gente fez com o objeti-
vo de investigar se o uso das 
máscaras durante o exercício 
atrapalhava o desempenho, o 
funcionamento do corpo em 
pessoas que fazem atividade 

física regular, mas não são 
atletas”, explica o professor 
Bruno Gualano, responsável 
pelo estudo. Para isso, os parti-
cipantes da pesquisa correram 
em uma esteira com e sem 
máscara de proteção, com 
monitoramento da respiração, 
oxigenação do sangue e fun-
ção cardíaca.

Para o trabalho, os partici-
pantes usaram uma máscara 
de pano com três camadas, 
seguindo as recomendações 
da Organização Mundial de 
Saúde. Os exercícios foram 
realizados em diversas inten-
sidades.
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Com uma grande obra, vem também grandes histórias. 

Ponte Central Bequimão constrói 
futuros e traça novas históriasOPERAÇÃO DA PF 

A Polícia Federal realiza nesta 
terça-feira (12) a 79ª Fase da Lava 
Jato, denominada Operação 
Vernissage. Entre os alvos da 
ação estão Márcio Lobão e 
Edison Lobão Filho, filhos de 
Edison Lobão (MDB), ex-ministro 
de Minas e Energia (2008 a 2014). 
A operação, que tem apoio do 
Ministério Público Federal (MPF) 

e da Receita Federal, apura um esquema de “fraudar o caráter 
competitivo” de licitações com o pagamento de propina a altos 
executivos da Petrobras e de outras empresas ligadas a ela, como 
a Transpetro. Ao menos 70 policiais federais e 10 auditores da 
Receita Federal cumprem 11 mandados de Busca e Apreensão 
em Brasília/DF, São Luís/MA, Angra dos Reis/RJ e em São Paulo (2). 
Os mandados foram expedidos pela 13ª Vara Federal em Curitiba/
PR. “Suspeita-se que os contratos celebrados pela Transpetro 
com algumas empresas teriam gerado, entre os anos de 2008 e 
2014, o pagamento de mais de R$12 milhões em propinas a este 
grupo criminoso”, disse a PF, em nota.

NOVO SOCORRÃO
As obras do novo Socorrão 

de Imperatriz já iniciaram. Estão 
sendo executados os trabalhos 
de limpeza do terreno e, nos 
próximos dias, iniciam os de 
terraplanagem. O secretário 
de Estado da Infraestrutura, 
Clayton Noleto, falou sobre o 
assunto em entrevista ao site de 

notícias Imperatriz-online, na segunda-feira (11). Os serviços são 
executados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de 
Estado de Infraestrutura (Sinfra), com o orçamento de mais de R$ 
60 milhões e estimativa de término para os próximos 24 meses, 
melhorando o atendimento de urgência e emergência que, 
segundo o secretário, é uma demanda importante do município.  
“A demanda por urgência e emergência todo mundo conhece e, 
infelizmente, a cidade não tem condições para atender. Estamos 
cuidando da obra e a Região Tocantina pode contar com todo 
zelo e comprometimento da gestão Flávio Dino. Digo sempre 
para a população pensar no novo Socorrão com a estrutura do 
macrorregional”, afirmou. 

DETRAN VAI À ESCOLA
O Departamento Estadual 

de  Trâns i to  do M aranhão 
( D e t r a n - M A ) ,  a t r a v é s  d a 
Coordenadoria de Educação 
para o Trânsito, já deu início 
a s  a t i v i d a d e s  d o  p ro j e t o 
Detran vai à Escola – 2021 
que, agora, passa também a 
oferecer atividades na área 

de trânsito para educadores das redes pública e privada. O 
objetivo é sensibilizar os profissionais de educação sobre 
a importância em trabalhar com o tema trânsito de modo 
transversal com os alunos. O Projeto Detran vai à Escola utiliza 
o espaço das escolas, públicas e privadas, para multiplicar 
os conhecimentos em trânsito, bem como levar os alunos a 
pensarem sobre a responsabilidade de todos na construção 
de um trânsito mais seguro. 

REDE HOTELEIRA
A rede hoteleira de São Luís 

iniciou o ano de 2021 em alta: 
a taxa de ocupação durante 
a virada do ano atingiu 83% 
durante o período de 30 de 
dezembro do ano passado ao 
dia 2 de janeiro deste ano. Os 
dados são de uma pesquisa 
realizada pela Prefeitura de São 

Luís, via Secretaria Municipal de Turismo (SETUR) em parceria 
com o Observatório do Turismo da cidade de São Luís, vinculado 
à Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Participaram 
dos estudos, os estabelecimentos cadastrados no Sistema de 
Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas (Cadastur), o que reflete 
o potencial da capital maranhense em relação ao setor turístico. 
“Por orientação do prefeito Eduardo Braide, nós vamos fazer o 
trabalho de divulgação do destino São Luís para receber cada 
vez mais visitantes. Um trabalho que requer de nós habilidade, 
principalmente por conta da pandemia. 
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O deputado relembrou o que foi feito pelo Governo do Estado antes da chegada da 
Covid-19 no Maranhão e destacou a importância da prevenção desse novo vírus.

Deputado solicita ações de contingência
contra mutações do novo coronavírusBRAIDE CONFIRMA APOIO 

Em encontro com moradores 
da área Itaqui-Bacanga, o pré-
candidato a prefeito de São Luís, 
Eduardo Braide (Podemos), 
destacou que, como deputado 
federal, tem trabalhado para 
atender às demandas daquela 
região, composta por mais de 
30 bairros. Como exemplo, 

informou que destinou R$ 700 mil para a compra de um 
mamógrafo para o Hospital da Mulher, localizado no Anjo 
da Guarda, assim como tem viabilizado recursos para outras 
unidades de saúde na capital maranhense.  “O Hospital da 
Mulher ainda não possui esse equipamento vital para a 
detecção precoce do câncer de mama, doença que mais mata 
mulheres em todo o mundo. Por meio de emenda de minha 
autoria, destinei R$ 700 mil para a compra do mamógrafo. 
Os recursos já foram empenhados e serão depositados nos 
próximos dias na conta da Prefeitura de São Luís”, anunciou 
Braide durante reunião realizada na Vila Embratel, na noite do 
feriado de 7 de setembro. 

RELIGIÃO COMO ALIADA
O deputado federal e pré-

candidato a prefeito de São Luis 
Rubens Jr(PCdoB) foi recebido 
pelo Pastor Coutinho, presidente 
das Assembleia de Deus no 
Maranhão, para falar do seu 
plano de governo em São Luís 
e da importância das igrejas em 
apoio as ações do poder público. 

Para Rubens as igrejas são aliadas no trabalho da prefeitura no 
cuidado com a população, sobretudo no cuidado com as pessoas 
que mais precisam. Esteve presente no encontro também a 
senadora Eliziane Gama (Cidadania) e o pastor Eliel Gama.

NOVO HOSPITAL
A rede pública de saúde do 

Maranhão vai dispor de uma 
nova e moderna unidade de 
saúde dedicada a cirurgias. 
Trata-se do Hospital Humberto 
Coutinho, que vai ser instalado 
onde hoje funciona o Hospital 
de Cuidados Intensivos (HCI), 

primeira unidade exclusiva para assistência a pacientes com o 
novo coronavírus no Estado. Localizado na Avenida Jerônimo 
de Albuquerque, em São Luís, o HCI foi alugado pelo Governo 
do Estado em abril deste ano no auge da pandemia. Até então 
ele era um hospital privado que estava com a maior parte dos 
seus serviços desativados desde 2018. Em poucos meses de 
funcionamento como equipamento da rede estadual de saúde, 
o HCI se tornou referência no tratamento de pacientes com 
sintomas graves da Covid-19. 

MEDIDAS DE SEGURANÇA 
O Tribunal Superior Eleitoral 

apresentou um plano com os 
cuidados para a eleição deste 
ano por causa do coronavírus. 
Todas essas orientações foram 
elaboradas por médicos dos 
hospitais Sírio-Libanês e Albert 

Einstein, além de técnicos da Fiocruz, sob encomenda para o 
Tribunal Superior Eleitoral; tudo para evitar os riscos de contágio 
e garantir uma votação saudável e tranquila. O TSE quer que 
eleitores e mesários se sintam seguros. “Nós estamos tomando 
todas as precauções possíveis e razoáveis na convicção de 
que minimizaremos o risco de contaminação de quem quer 
seja. Tanto a classe política quanto o eleitorado devem estar 
mobilizados e ter todo o interesse de participar, de modo que 
eu tenho muita confiança de que as pessoas, com as cautelas 
devidas, com a proteção adequada, compareçam para exercer 
não só esse dever cívico, mas o direito de participar das escolhas 
dos seus governantes e contribuir para fazer um país maior e 
melhor”, afirmou o presidente do TSE, Luís Roberto Barroso(Foto).
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À frente do PROCON, por exemplo, 80% dos cargos no 
órgão eram ocupados por mulheres.   

Duarte escolhe Fabiana Vilar como 
pré-candidata a vice-prefeita
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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  quando 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  públ 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.

No dia em que a capi-
tal maranhense completa 
408 anos de fundação, o 
pré-candidato à Prefeitura 
de São Luís Duarte (Repu-
blicanos) anunciou, duran-
te coletiva de imprensa, 
a advogada Fabiana Vilar 
Rodrigues como pré-candi-
data a vice na chapa em que 
os dois devem disputar as 
eleições municipais. 

 Fabiana Vilar
Fa b i a n a  Vi l a r  te m  3 3 

anos, é advogada e presi-
dente municipal do Partido 
Liberal (PL). Ela é ex-secre-
tária de Agricultura Pecu-
ária e Pesca (Sagrima) do 
governo Flávio Dino, cargo 
que ocupou de fevereiro de 
2019 a maio de 2020. Em 
sua gestão, destaque para 
ações como o Zoneamento 
Agropecuário do Maranhão 
(Zama); Sagrifeira; progra-
ma Mais Sementes e Mudas; 
Workshop Cadeia Produtiva 
do Pescado; Fórum de Se-
cretários e Gestores de Agri-
cultura dos Municípios do 
Maranhão; e Central Virtual 
de Abastecimento.

 Mesmo jovem, a agora 

pré-candidata a vice-pre-
feita, antes da titularidade 
na pasta  da  Sagr ima,  já 
acumulava experiência de 
10 anos de gestão munici-
pal atuando no interior do 
Maranhão. 

 Segundo Duarte, a es-
colha é de caráter técnico. 
Vi l a r  fo i  u m  d o s  n o m e s 
apresentados a Duarte por 
sua base de apoio compos-

ta pelo Patr iota,  Par t ido 
Liberal (PL), Avante e PTC. 
Coube ao próprio deputado 
dar a palavra final. Ele ainda 
ressaltou se tratar de uma 
representante de grande 
parte do perfil da mulher 
ludovicense,  que é mãe, 
tem filha pequena e precisa 
trabalhar pra sustentar o lar. 
“Quarenta e oito por cento 
das residências de São Luís 

são chefiadas por mulheres”, 
disse Duarte, que reforçou a 
razão para escolher Fabiana 
Vilar: 

 “Muito me orgulha por 
tê-la ao meu lado. Há algum 
tempo eu conversava com a 
minha esposa, Karen, dizen-
do que eu gostaria de ter 
uma mulher como a minha 
vice, porque eu defendo a 
bandeira da mulher.

ELEIÇÕES 2020

No aniversário de São Luís, Rubens propõe 
novos investimentos em saúde na capital
Em um momento de crise 

mundial na saúde, devido 
à pandemia, a população 
espera, cada vez mais, inves-
timentos e novas ideias para 
o setor. O deputado federal 
licenciado e pré-candidato a 
prefeito de São Luís, Rubens 
Jr (PCdoB), apresentou suas 
propostas, entre programas 
e ações, para a capital ma-
ranhense, que completa 408 
anos nesta terça-feira (08).

Rubens Jr propõe ideias 
robustas e ousadas,  mas 
completamente possíveis 
de serem feitas quanto às 
unidades de saúde. Em ví-
deo publicado nesta manhã 
em suas redes sociais, uma 
das suas ideias é pleitear 
junto ao governador Flávio 
Dino que o Hospital da Ilha, 
obra do Governo do Estado, 
seja um novo Socorrão na 
capital. 

O pré-candidato do PC-
doB também propõe a refor-
ma para cirurgias dos dois 
Socorrões da cidade, além, 
também, de construir 21 
novas Unidades de Saúde 

da Família (USF) e Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), que 
também terão seus horários 
de atendimento ampliados, 
inclusive podendo funcionar 
aos fins de semana.

Mais propostas 
Fundadas em eixos, as 

ideias abrangem a preven-
ção, o acolhimento e o aten-
dimento de urgência e emer-

gência. De início, Rubens 
Jr propõe uma saúde mais 
inteligente e efetiva, com 
programas como a Força 
Municipal de Saúde, que 
vai promover a inclusão de 
mais de 160 mil pessoas 
vulneráveis na  cobertura 
de atenção primária; o São 
Luís do Sorriso, para oferecer 
atendimento odontológico 

gratuito e de qualidade para 
a população; o Inova Saúde, 
com a implantação de tecno-
logia nas unidades e equipa-
mentos para os profissionais 
de saúde; e o Pacto pela Vida, 
que vai ampliar a rede de 
comunidades terapêuticas 
que oferecem tratamento a 
pessoas com dependência 
química.

A advogada de 33 anos é ex-secretária da Sagrima no governo Flávio Dino

Pré-candidato a prefeito de São Luís, Rubens Jr (PCdoB)

Sabendo da crescente 
preocupação em relação 
às novas mutação do novo 
coronavírus, que vêm con-
taminando pessoas em todo 
o mundo, o deputado esta-
dual Yglésio Moyses (PROS) 
solicitou ao Governo do Es-

tado que providencie ações 
de contingência, barreiras 
mais efetivas que possam 
evitar a chegada dessa va-
r iante  ao M aranhão por 
meio dos portos, aeroportos 
e rodovias maranhenses.

As  a u to r i d a d e s  m u n -

diais  em saúde af i rmam 
que a nova variante do co-
ronavírus apresenta maior 
potencial de transmissão 
do que o Sars-Cov-19, ví-
rus causador da Covid-19, 
doença que já matou mais 
de 200 mil pessoas no Bra-

sil  e 4.562 no Maranhão, 
mas ainda não há estudos 
que deter minem o grau 
de infecção causado pelas 
novas cepas.

O deputado relembrou o 
que foi feito pelo Governo 
do Estado antes da chegada 
da Covid-19 no Maranhão e 
destacou a importância da 
prevenção desse novo vírus.

“A s s i m  c o m  f o i  f e i t a 
antes dos primeiros casos 
de Covi-19 no Estado,  é 
preciso que sejam toma-
das medidas de proteção 
contra essa nova variante 
do coronavírus.  Isto por-
que, apesar de ter sinto-
mas semelhantes aos da 
Covid-19 ,  não sabemos, 
ainda, o seu nível de peri-
culosidade. Logo, frente ao 
crescente número de pes-
soas infectadas por esse 
v í r u s  e  a té  m e s m o  p e l a 
Covid-19,  é  prec iso  que 
o Governo do Maranhão 
tome precauções e ajude 
a proteger a nossa gente”, 
concluiu o parlamentar.

Ex-prefeito de Nova Olinda do Maranhão, Delmar Silveira Sobrinho

IMPROBIDADE 

Ex-Prefeito de Nova Olinda é condenado
por ausência de prestação de contas

O ex-prefeito de Nova Olin-
da do Maranhão, Delmar Silveira 
Sobrinho, teve sentença desfa-
vorável proferida pelo Judiciário 
em Santa Luzia do Paruá. Ele é 
réu em ação de improbidade z

Alega o requerente que o 
gestor público tem a obrigação 
de encaminhar, para a conso-
lidação das contas anuais do 
exercício anterior, até 30 (trin-
ta) dias após o encerramento 
do exercício, via Sistema de 
Informações Contábeis e Fis-
cais do Setor Público Brasileiro 
(SICONFI), o que não foi feito 
pelo requerido, na condição de 
Prefeito de Nova Olinda do Ma-
ranhão. Ressalta o requerente 
que a omissão culminou em 
restrição à União e ao Estado 
do Maranhão, com suspensão 
de repasses de verbas públicas. 
Destaca a ação, ainda, que o 
ex-prefeito também não deixou 
no acervo municipal documen-
tos a viabilizar o encaminha-
mento das contas anuais pela 
nova gestão, pedindo, ao final, 
a condenação do requerido 
nas penas da Lei de Improbi-
dade Administrativa. Quando 
notificado, o requerido não 

apresentou a defesa preliminar.
Em outro momento, o reque-

rido apresentou a contestação 
alegando, de forma genérica, a 
ausência de dolo específico, de 
prejuízo ao erário ou a obtenção 
de vantagem para si, não haven-

do, portanto, o que falar em ato 
de improbidade administrativa, 
pedindo pela improcedência dos 
pedidos. “No caso em julgamen-
to, a ação tem como fundamento 
a conduta ímproba do artigo 11, 
da Lei de Improbidade Adminis-

trativa, por ter o requerido deixar 
de prestar contas quando esteja 
obrigado a fazê-lo, qual seja, a 
prestação de contas anuais via 
SICONFI, relativas ao exercício 
financeiro de 2016”, observa a 
sentença.

Yglésio solicitou ao governo que providencie ações de contingenciamento 

O ano começou com muita 
ação do Governo do Mara-
nhão. Na infraestrutura, a 
maior obra da engenharia no 
estado segue em andamento 
para a finalização dos serviços 
de concretagem dos guarda-
-rodas. A ponte sobre o Rio 
Pericumã, que em breve será 
entregue à população, desde 
já tem história sendo feita.

Com uma grande obra, 
vem também grandes histó-
rias. Diversos trabalhadores, 
ao todo 120, colaboram para 
a construção e mantimento 
dos serviços na ponte que 
ligará as cidades de Central e 
Bequimão.

Seu Lourival Mendes, res-
ponsável pela parte de to-
pografia da obra, conta do 
sentimento de prestígio que 

sente ao saber como essa obra 
vai impactar para melhor a 
vida as pessoas. “A gente se 
sente importante de estar 

trabalhando numa obra que 
vai ser vista pelo Brasil e pelo 
mundo. Isso é um marco na 
história do Maranhão. 

Comissão aprova projeto que garante ao 
profissional liberal exercer trabalho gratuito

A Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço 
Público aprovou proposta que 
assegura o trabalho gratuito, 
de caráter solidário ou comu-
nitário, feito por profissional 
liberal vinculado a conselho 
profissional. Na prática, os 
conselhos profissionais não 
poderão tomar medidas con-
tra aqueles que fizerem traba-
lho gratuito.

Relator na comissão, o 
deputado Tiago Mitraud (No-
vo-MG) avalia que a medida, 
prevista no Projeto de Lei 
844/19, do deputado José 
Medeiros (Pode-MT), “resguar-
da a liberdade profissional, 

inclusive quando exercida a 
título gratuito”.

“É uma solução legislativa 
voltada à segurança jurídica, 
pois os conselhos profissio-
nais, frequentemente, fixam 
tabelas mínimas de remu-

neração que podem levar 
a punição dos profissionais 
quando não observadas”, disse 
o relator.

Mitraud propôs um subs-
titutivo para retirar do texto a 
necessidade de comunicação 

prévia sobre a gratuidade ao 
conselho de fiscalização em 
que o profissional seja inscrito.

“A comunicação da gra-
tuidade do atendimento não 
gera maior proteção da saúde 
e segurança dos atendidos, 
tampouco trata-se de medida 
voltada à valorização da pro-
fissão”, acrescentou.

Tramitação
A proposta tramita em 

caráter conclusivo e ainda 
será analisada pela Comissão 
de Constituição e Justiça e de 
Cidadania.

Fonte: Agência Câmara 
de Notícias

Governo acompanha atendimentos em saúde nos 
municípios maranhenses impactados pelas chuvas

Nesta sexta-feira (7), uma 
comitiva do Governo do Es-
tado realizou uma visita às 
cidades de Mirador, Colinas 
e Grajaú, municípios mais 
atingidos com as fortes chu-
vas que caem no Maranhão. 
O objetivo da ação foi acom-
panhar os serviços que estão 
sendo realizados para assistir a 
população dessas cidades que 
foram prejudicadas em função 
da cheia dos rios.

Liderando a comitiva, o vi-
ce-governador Carlos Brandão 
informou que o Maranhão já 
decretou estado de calamida-

de e que, além da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), 
todas as outras secretarias 
estão envolvidas no processo 
de auxílio às cidades atingidas 
pela chuva, através de um 
grupo de trabalho criado para 
auxiliar essa população.

“A SES está cuidando da 
vacinação, atendimento em 
saúde e da distribuição de 
medicamentos para essa po-
pulação. Assim como a Sinfra 
está cuidando da viabilidade 
do tráfego das estradas esta-
duais, a Secid da questão do 
aluguel social e do Cheque 

Minha casa para recuperar as 
casas que foram atingidas, e 
o Corpo de Bombeiros está 
fazendo um diagnóstico dessa 
situação para que possamos 
atuar, inclusive, com a dis-
tribuição de cestas básicas”, 
afirmou o vice-governador 
Carlos Brandão.

O secretário de Estado da 
Saúde, Carlos Lula, ressaltou 
que além de encaminhar me-
dicação, nesta sexta (7), essas 
cidades também estão rece-
bendo doses de vacina contra 
a gripe para evitar que, após as 
cheias, haja uma epidemia de 

síndromes respiratórias.
“Desde o início da semana, 

nós já encaminhamos equipes 
com médicos e medicação 
para essas cidades, sobretu-
do para a cidade de Mirador, 
onde o hospital municipal fi-
cou em uma área que não está 
acessível em razão da cheia, 
então nós estamos fazendo 
um ambulatório com médicos, 
enfermeiros e demais profis-
sionais durante todos esses 
dias, encaminhamos ainda 
uma ambulância para a cidade 
com essa finalidade”, disse o 
secretário.

Vice-governador Carlos Brandão visita 
municípios afetados pelas chuvas

Mirador, Colinas e Grajaú, 
cidades bastante afetadas 
pelas chuvas fortes que se 
apresentam no estado, rece-
beram a visita do vice-gover-
nador Carlos Brandão, nesta 
sexta-feira (7). Nas localidades, 
centenas de famílias que per-
deram suas casas e perten-
ces, terão apoio do Governo 
do Estado para minimizar a 
situação. Até que as chuvas 
diminuam e os rios que cor-
tam estas cidades retornem ao 
seu nível normal, equipes do 
Corpo de Bombeiros e Defesa 
Civil do Estado permanecem 
prestando auxílio. 

As medidas de Governo 
para auxílio aos afetados pelas 
chuvas em Mirador incluem 
entrega de cestas básicas de 
alimentos; apoio de equipes 
da Força Estadual de Saúde 
(Fesma) na triagem e cuidados 
gerais; atendimentos de am-
bulatório, consultas médicas, 
testagem para Covid-19; e en-
trega de itens como cadeiras 

de rodas, colchões e remédios. 
Equipes do Corpo de Bom-
beiros e agentes municipais 
trabalham na distribuição de 
alimentos, medicamentos e na 
remoção das famílias das áreas 
de risco. 

“Estamos com ações efeti-
vas de saúde, cidadania, infra-
estrutura e prestando o devido 
apoio à população. Agrade-
cemos a parceria a todos que 
estão colaborando, a exemplo 
da sociedade civil, empresários, 
a prefeitura, os bombeiros, 
parlamentares, o secretariado 
estadual e todos os envolvidos 
nesse processo, para que pos-
samos dar o devido auxílio às 
famílias afetadas”, pontuou o vi-
ce-governador Carlos Brandão.

Em Colinas, o vice-governa-
dor também vistoriou as áreas 
afetadas, esteve em diversos 
povoados conversando com 
as famílias e anunciou distri-
buição de cartões digitais para 
comunidades quilombolas de 
Jaguaruana e Peixe. 

EMAP recebe novo capitão dos portos

A Empresa Maranhense 
de Administração Portuária 
(EMAP) recebeu, na tarde 
desta sexta (7), a visita do 
capitão dos portos do Ma-
ranhão, Alekson Barbosa da 
Silva Porto, acompanhado 
pelo capitão de mar e guerra 
Alexandre Roberto Januário, 
que assume a Capitania dos 
Portos do Maranhão na pró-
xima semana. As autoridades 
marítimas foram recebidas 
pelo presidente da EMAP, Ted 
Lago, e pelo diretor de Opera-
ções, Jailson Luz.

“Este é um momento de 
renovação de um trabalho de 
ajuda mútua para o cumpri-
mento de nossas responsa-
bilidades para o crescimento 
do Maranhão. Damos as bo-
as-vindas ao comandante 

Januário e nos despedimos 
do comandante Porto, que 
nos deixa depois de dois anos 
de uma relação muito pro-
dutiva”, afirmou Lago. Para a 
EMAP, o trabalho em parceria 
com a Capitania dos Portos 
integra um esforço conjunto 
para garantir a segurança nas 
operações portuárias e no 
transporte aquaviário.

Durante o encontro foi 
feita uma apresentação ins-
titucional do Porto do Itaqui, 
destacando a infraestrutura, 
os resultados, projetos e am-
pliação de investimentos. “A 
expectativa é grande para ini-
ciar esse trabalho e continuar 
essa parceria virtuosa entre a 
autoridade marítima e a por-
tuária em nome da segurança 
do tráfego marítimo. 
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LANÇAMENTO DA COLETÂNEA  ‘PORQUE ESCREVEMOS - A VOZ DA MULHER’
Dia 14/12, aconteceu o lançamento da Coletânea e E-book da Associação de jornalistas e escritoras do Brasil, coordenadora 

Maranhão – AJEB-MA. 

O evento aconteceu durante a 14ª Feira do Livro de São Luís, na praça Maria Aragão. A coletânea intitulada PORQUE ESCREVEMOS 

- A VOZ DA MULHER’ teve como coautoras, escritoras maranhenses de todo o estado e membros da AJEB-MA. 

Escritoras maranhenses e membros da AJEB-MAEscritoras maranhenses e membros da AJEB-MA

Membros empossados da Academia Maranhense de Trovas (AMT).Membros empossados da Academia Maranhense de Trovas (AMT).

Sofia Aires Sofia Aires 

O TUDO DE BOM da semana vai para a 

pequena Sofia que completou 5 aninhos 

dia 02/01. Desejamos saúde e felicida-

des. Essa princesa é filha da Dra. Barbara 

Aires, do instituto Bárbara Aires. Ela vem 

desenvolvendo um excelente trabalho 

na área de harmonização facial não só 

nos maranhenses, mas também em al-

guns estados do Brasil como São Paulo 

e Rio de Janeiro onde faz procedimentos 

e ministra cursos. 

Tudo deBom

POSSE NA ACADEMIA MARANHENSE DE TROVAS
Felizes na Felis - Feira do Livro de São Luís. Assim 
estavam os trovadores maranhenses na tarde do 
dia 07/12,  dia histórico para o trovadorismo no 
Maranhão. 
Ao celebrar 53 anos de fundação, a Academia 
Maranhense de Trovas (AMT) realizou a posse coletiva 
de 40 novos membros, incluindo a sua diretoria. A 
solenidade ocorreu no auditório Felis da 14ª Feira do 
Livro de São Luís, na Praça Maria Aragão.

CRUZ VERMELHA E SHOPPING DA ILHA 
SE UNEM PARA ARRECADAR DONATIVOS 

PARA VÍTIMAS DAS CHUVAS 

O Shopping da Ilha em parceria com a Cruz 

Vermelha do Maranhão está disponibilizan-

do a população maranhense um ponto de 

arrecadação de donativos para as vítimas das 

chuvas no Maranhão e no Brasil. A ação tem 

como objetivo arrecadar alimentos, água, 

roupas e cobertores, para aqueles que estão 

precisando do apoio e solidariedade de todos.

Todos os Shoppings do Grupo Sá Cavalcante 

se uniram numa corrente do bem, além do 

Maranhão, você pode doar também no Pará, 

Piauí e Espírito Santo. Faça sua parte. Faça sua 

doação. Juntos somos mais fortes! LOJA SOS 

CHUVAS Shopping da Ilha, Piso L2 em frente 

entrada da Tok & Stok Presidente  Wanda Cunha dando posse a vice-presidente Dilercy AdlerPresidente  Wanda Cunha dando posse a vice-presidente Dilercy Adler

Rola de tudo
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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.

Grupo de grafite é premiado pela Secid 
por levar cor e alegria a espaços urbanos
Os novos selos informam sobre a situação do cadastro do cliente na tarifa social.

Com ênfase na arte do 
grafite, o contemplado pela 
Secretaria das Cidades e De-
senvolvimento Urbano (Se-
cid) do mês de agosto com 
o prêmio Amigos da Cidade 
foi o Vírus Urbano. O grupo é 
representado pelo grafiteiro 
Gil Peniel, responsável por 
levar cor e alegria aos painéis 
das praças do Cohatrac e Viva 
Cidade Operária.

O secretário das Cidades 
e Desenvolvimento Urbano, 
Raimundo Reis agradeceu o 
trabalho do grupo e afirmou 
que o grafite fez a diferença 
no local. “É uma inovação 
que,  a lém de mostrar  o 
trabalho desses ar t istas, 
também possibilitará um 
presente permanente para a 
cidade, com os painéis que 
servirão de espaços de en-
tretenimento e integração”, 
ressalta.

O grafiteiro Gil Peniel agra-
deceu a oportunidade dada 
pela Secid de inserir o grafite 
no projeto de revitalização dos 
espaços públicos da cidade.

“Ao levar cor e forma com 
uma linguagem leve e criativa 

aos espaços, o grafite é visuali-
zado e admirado pelas pesso-
as como algo belo, diferente 
e inovador”, disse Gil, que 
acredita também no poder 
transformador da arte urbana. 
“A partir do grafite, desenvolvo 
um trabalho social com crian-

ças na área do Coroadinho”, 
ressaltou Gil, grafiteiro há mais 
de 10 anos.

Os painéis das praças do 
Cohatrac e do Viva Cidade 
Operária fazem parte do proje-
to de revitalização dos equipa-
mentos públicos, coordenado 

pela Secretária Adjunta de 
Assuntos Metropolitanos da 
Secid (Saam).

De acordo com a secretária 
adjunta da Saam, Arlene Vieira, 
as intervenções em praças e 
espaços públicos de convivên-
cia nas cidades é uma forma 
eficiente de levar melhorias 
e infraestrutura urbana para 
muitas pessoas por meio de 
uma ação coordenada. “Nós 
da Secid entendemos a im-
portância de criar políticas de 
intervenção urbana que dia-
loguem entre si. Desta forma, 
espaços públicos de vivência 
proporcionam à população 
das cidades oportunidade de 
interação entre a comunidade 
de forma inclusiva e diversifi-
cada”, afirmou.

“São Luís ganhou mais 
dois espaços de lazer com 
playground, painéis de grafite, 
internet e área de vivência. A 
secretaria tem como diretri-
zes para a concepção desses 
espaços a sustentabilidade, a 
democratização, a ampliação 
e a preservação das áreas ver-
des, acessibilidade e inclusão 
de tecnologias”, concluiu.

AUMENTO DE PREÇO

IPCA de São Luís sobe 0,38% em agosto
O Índice Nacional de Pre-

ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) de agosto, em São Luís, 
registrou elevação de 0,38%, 
um aumento de preços em rit-
mo menor do que o registrado 
no mês anterior, julho/2020, 
que foi de 0,57%.

Das 16 regiões pesquisa-
das pelo IBGE, em 11 houve 
quadro inflacionário e São 
Luís teve a sexta maior infla-
ção dentre elas. As três maio-
res inflações foram detecta-
das nas regiões de pesquisa 
localizadas no Centro-Oes-
te do país: Campo Grande 
(1,04%), Goiânia (0,66%) e 
Brasília (0,58%). Foi detec-
tado estado de deflação no 
mês de agosto nas seguin-
tes regiões de pesquisa do 
IBGE: Região Metropolita-
na (RM) de Vitória (-0,03%), 
RM de Belém (-0,04%), RM 
do Rio de Janeiro (-0,13%), 
RM de Fortaleza (-0,23%) 
e no município de Aracaju 
(-0,30%). Tanto o IPCA de 
São Luís quanto o IPCA de 

Brasil continuam abaixo da 
meta inflacionária definida 
pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN), que é de 4% 
no ano de 2020, podendo 
variar 1,5 ponto percentual 
(p.p.) para cima ou 1,5 p.p. 
para baixo. Nos oito primei-
ros meses do ano, tanto para 
São Luís quanto para Brasil, 
os números estão bem abaixo 
do piso da meta inflacionária 
(2,5%). Observando o acumu-
lado em 12 meses, também, 

ambas as regiões indicadas 
estão num patamar abaixo do 
piso inflacionário estabelecido 
pelas autoridades monetárias.

Dos nove grupos de despe-
sa pesquisados, seis apresen-
taram inflação em São Luís: ha-
bitação (2,01%), comunicação 
(1,78%), transportes (1,73%), 
saúde e cuidados pessoais 
(0,94%), artigos de residência 
(0,84%) e despesas pessoais 
(0,14%). Os grupos de despesa 
que tiveram recuo de preço no 

mês de agosto, em São Luís, 
foram: educação (-8,35%), ali-
mentação e bebidas (-0,06%) 
e vestuário (-0,34%).

Dos grupos de despesa 
que apontaram inflação, os 
que mais impulsionaram o 
comportamento de elevação 
de preços em agosto foram, 
uma vez mais, transporte e ha-
bitação, com impactos de 0,31 
p.p. e 0,30 p.p., respectivamen-
te. Em relação ao grupo trans-
porte, aumento de preços na 
gasolina, 5,54% (impacto de 
0,2694 p.p.), automóvel usa-
do, 2,13% (impacto de 0,0263 
p.p.), automóvel novo, 0,92%, 
(impacto de 0,0207 p.p.) e 
óleo diesel, 2,53% (impacto de 
0,0075 p.p.) foram os maiores 
impulsionadores para o qua-
dro inflacionário nesse grupo 
de despesas. Gasolina foi o 
subitem que mais impactou a 
subida do IPCA de São Luís, no 
mês de agosto, devido ao peso 
desse elemento de consumo 
nas despesas das famílias re-
sidentes na capital.  

COMUNICADO/RECEBIMENTO
CONSTRUTORA ESCUDO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA 

CNPJ 06.249.791.0001/74 torna público, que recebeu junto a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Luís – SEMMAM 
Licença de Instalação para Atividade de Construção Civil de 07 
Blocos e 224 unidades habitacionais de um Condomínio deno-
minado de Vila do Conde Localizado na Travessa Santa Rosa, 
S/N, Bairro Santa Rosa, Turú São Luís -MA, conforme processo 
de nº 24013/2020.

COMUNICADO
J R PEREIRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CNPJ nº  

35.108.109/0001-21 torna público que REQUEREU da Secre-
taria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais-SEMA 
Autorização de Perfuração de poço tubular denominado de  
P-01 (Uso de Água Subterrânea)  nas coordenadas geodésicas 
SIRGAS 2000 02°41’00.52”S, 44°15’17.59”W, no Sistema Hidro-
gráfico das Ilhas Maranhenses, situado na  localidade de Sítio 
Rodrigues, São Joaquim, (Itapera-Quebra Pote), Zona Rural, São 
Luís -  MA., com finalidade de uso industrial conforme  E-pro-
cesso nº 118157/2020.

COMUNICADO
COMUNICADO/RECEBIMENTO

CONSTRUTORA ESCUDO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA 
CNPJ 06.249.791.0001/74 torna público, que recebeu junto a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Luís – SEMMAM 
Supressão de Vegetação para Atividade de Construção Civil de 
07 Blocos e 224 unidades habitacionais de um Condomínio de-
nominado de Vila do Conde Localizado na Travessa Santa Rosa, 
S/N, Bairro Santa Rosa, Turú São Luís -MA, conforme processo 
de nº 25614/2020.

COMUNICADO
AÇO VERDE DO BRASIL S/A (GUSA NORDESTE S/A) CNPJ NR. 

07.636.657/0002-70, torna público que requereu junto à Secre-
taria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, 
em 28/02/2020, pedido de renovação de outorga para diluição 
de efluentes protocolado sob nr. E-processo 120407/2020 e pro-
cesso 20080054827/2020, da Faz. Boa Vista, Município de Açai-
lândia /MA, sob as coordenadas: -04°52’22,52’’ S e -47°23’59,01’’ 
W    para fins de  uso industrial. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
Empreendimento: Plaza das Flores III
São convidados os senhores adquirentes das unidades resi-

denciais do empreendimento Plaza das Flores III a se reunirem em 
Assembleia Geral, que ocorrerá no próximo dia 15/09/2020 (terça-
-feira) com transmissão online, pelo aplicativo Microsoft Teams, às 
18h30 em primeira convocação, havendo quórum, ou às 19h00 em 
segunda convocação com qualquer número de pessoas presentes, 
para o fim de deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. Constituição da Comissão de Representantes e Eleição 
de seus membros a fim de exercer as funções descritas nos arts. 
31-C e 50 da Lei 4.591/64, acrescentados pela Lei 10.931/04.

2. Outros assuntos. 
O link para a reunião será enviado no dia 15/09/2020, por e-mail 

e pelo aplicativo whatsapp.
OBS.: As pessoas que comparecerem na qualidade de repre-

sentantes dos adquirentes
deverão enviar as respectivas procurações com firma reco-

nhecida com até 48 horas de antecedência da reunião ao e-mail: 
assembleia@construtoraescudo.com.br.

Atenciosamente,CONSTRUTORA ESCUDO INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO LTDA

COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de São Bernardo - Ma, CNPJ nº 
06.125.389/0001-88, torna público, que REQUEREU à Secreta-
ria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, 
Outorga de Direito de Uso – ODU para abastecimento público 
conforme processo n° 114220 / 2020 localizado na Rua Proje-
tada s/n no Município de São Bernardo – Ma.

COMUNICADO 

A Prefeitura Municipal de São Bernardo - Ma, CNPJ nº 
06.125.389/0001-88, torna público, que REQUEREU à Secreta-
ria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, 
Outorga de Direito de Uso – ODU para abastecimento público 
conforme processo n° 114237 / 2020 localizado na Rua Bernardo 
Araújo Portela s/n no Município de São Bernardo – Ma.

Ministério Público recomenda cancelamento 
do carnaval em todo Maranhão

A recomendação também orientou os órgãos a negar licenças e autorizações para 
festividades e demais eventos privados que possam ocasionar aglomeração.

O Ministério Público do 
Maranhão recomendou a 
obser vação imediata  de 
normas e condutas para 
ev i tar  a  prol i feração da 
Covid-19 durante o perío-
do do carnaval, bem como 
enquanto perdurar a pan-
demia.

Festividades e eventos 
que possam ocasionar qual-

quer tipo aglomeração não 
devem ser promovidos. A 
r e c o m e n d a ç ã o  t a m b é m 
orientou os órgãos a negar 
licenças e autorizações para 
festividades e demais even-
tos privados que possam 
ocasionar aglomeração.

Todas as medidas admi-
nistrativas e judiciais neces-
sárias devem ser adotadas 

para impedir a ocorrência 
de aglomerações e realiza-
ções de eventos no período 
carnavalesco.

Além da legislação em 
vigor sobre a pandemia, 
a  manifestação ministe -
rial levou em consideração 
os dados epidemiológicos 
que sinalizaram para uma 
possível segunda onda de 

alastramento do novo co-
ronavírus no país, o recente 
surgimento de uma variante 
mais contagiosa do vírus 
e o boletim de monitora-
mento semanal Infogripe, 
da Fiocruz, apontando uma 
tendência de aumento de 
casos de síndrome respira-
tória aguda grave (SRAG) 
em todo o país. 

Com o início da execução 
do Plano de Vacinação em São 
Luís, nesta terça-feira (19), a 
Secretaria Municipal de Trân-
sito e Transportes (SMTT) dis-
ponibilizou efetivo de agentes 
de trânsito para orientar e 
disciplinar o fluxo de veículos 
dentro e fora do Multicenter 
Sebrae (Cohafuma), onde está 
instalado o Centro Municipal 
de Vacinação. As ações de 
apoio consistem na orientação 
de fluxo e estacionamento, 
com entrada pela Avenida 
Jerônimo de Albuquerque e 
saída pela Avenida Luís Edu-
ardo Magalhães.

 “Na operação, estamos 
desenvolvendo atividades 
com uma dinâmica intensa, 
considerando que, além da 
atenção específica no en-
torno do local de vacinação, 

também daremos cobertura 
à área que é formada por uma 
confluência de duas vias que 
já são, normalmente, bem 
movimentadas”, explicou o 
secretário da SMTT, Cláudio 
Ribeiro.

 “Nossas equipes de agen-
tes são treinadas e estão pre-
paradas para esse trabalho de 
apoio em prol de uma ação 
tão importante e esperada 
pela população de São Luís”, 

TRÂNSITO

SMTT organiza trânsito no entorno 
do Centro Municipal de Vacinação

complementou o secretário.
A operação da SMTT será 

realizada durante toda a pri-
meira etapa da vacinação, ten-
do início sempre duas horas 
antes e terminando duas horas 
depois do horário programado 
para atendimento ao público.

Na ação que desenvolvida 
na parte interna do Multi-
center Sebrae, há, também 
a organização do trânsito e 
controle do acesso ao local 

para as equipes de servidores 
envolvidos nos trabalhos de 
vacinação. Também serão 
disponibilizadas credenciais 
de estacionamento para todos 
aqueles ligados diretamente 
na operação e no apoio.

Ainda como parte dos tra-
balhos de acesso e mobilidade 
ao local de vacinação, a SMTT 
vai dedicar uma atenção espe-
cial para pessoas com deficiên-
cia, idosos, grávidas e pessoas 
com pouca mobilidade em 
geral.

Durante todo o período 
da campanha de imunização, 
além da disponibilização de 
vagas especiais, serão dis-
ponibilizados dois carrinhos 
elétricos para conduzir parte 
do público que necessitar 
desse tipo de apoio para 
locomoção.

Sefaz disponibiliza parcelamento de 
débitos do Fundo de Combate à Pobreza

A Secretaria de Fazenda 
do Estado (Sefaz) disponi-
bilizou o sistema para que 
os contribuintes do ICMS 
possam parcelar os débitos 
do Fundo Maranhense de 
Combate à Pobreza (FUMA-
COP). O parcelamento dos 
débitos foi autorizado pelo 
Decreto 35.710/2020, que 
estabeleceu um limite de no 
máximo 60 parcelas iguais e 
sucessivas para o seu paga-
mento.

O FUMACOP é formado 
com a cobrança do adicional 
de 2% sobre as alíquotas do 
ICMS sobre a venda de uma 
lista de produtos estabeleci-
dos pela Lei 8.205/2004. Com 
uma receita anual da ordem 
de R$ 711 milhões, tem como 
objetivo financiar as políticas 
públicas estaduais que tem 
como finalidade viabilizar 
à população maranhense 
o acesso a níveis dignos de 
subsistência, em programas e 
ações de nutrição, habitação, 
educação, saúde, reforço de 

renda familiar e outros progra-
mas de relevante interesse so-
cial dirigidos para melhoria da 
qualidade de vida. O parcela-
mento poderá ser gerado pelo 
portal da SEFAZ no sistema de 
autoatendimento SEFAZNET, 
com o contribuinte utilizando 
sua senha de usuário principal 
ou Certificado Digital. Tam-
bém pode ser solicitado nas 
Agências de atendimento.

No SEFAZNET está dis-
ponibilizado o módulo de 
parcelamento, com opção de 
parcelamento de FUMACOP. 
O parcelamento será conce-
dido no valor do montante 
do débito consolidado, em 
até 60 (sessenta) parcelas. O 
valor mínimo da parcela de 
R$ 500,00 (quinhentos reais).

No caso de débitos inscri-
tos na dívida ativa, o valor cor-
respondente aos honorários 
advocatícios, no percentual 
cadastrado pela Procuradoria 
Geral do Estado, será parcela-
do juntamente com o débito 
de FUMACOP.

Governo reinicia drive-thru de testes 
para Covid-19 no Parque do Rangedor

O Governo do Estado dis-
ponibilizará novamente, em 
sistema drive-thru, a testagem 
para a Covid-19. A ação, que 
tem início nesta quarta-feira 
(20), é voltada para os idosos 
e gestantes e tem o objetivo 
de intensificar o trabalho de 
prevenção à Covid-19 no esta-
do. O atendimento desta nova 
edição será no estacionamen-
to do Parque do Rangedor, no 
Calhau, das 8h às 16h.  

“Estamos acompanhando, 
junto à SES e ao Centro de 
Operações de Emergência em 
Saúde Pública (COE), o cenário 
da pandemia, para atuarmos 
sempre de forma preventiva 
e rápida. O drive-thru é uma 
estratégia que usamos em 
outras três oportunidades 
que deu um resultado muito 
satisfatório, principalmente 
na detecção precoce de casos”, 
informou o presidente da Em-
presa Maranhense de Serviços 
Hospitalares (Emserh), Marcos 

Grande. 
Para realizar o teste rápi-

do para Covid-19 no serviço 
que será ofertado, é preciso 
apresentar um documento 
oficial com foto. As mulheres 
grávidas devem apresentar 
também o cartão da gestante 
ou exame. 

O drive-thru foi ofertado 
pelo Governo do Estado em 
três edições no ano passado. 
Nas três edições, duas reali-
zadas em São Luís e uma em 
Imperatriz, foram testadas 
22.571 pessoas, das quais 
18.144 testaram negativo. 

Na primeira edição, o servi-
ço foi ofertado em São Luís no 
estacionamento do Multicen-
ter Sebrae. Na época, 14.418 
pessoas realizaram os testes 
rápidos. Em Imperatriz, foram 
realizados 3.414 testes rápidos 
e, na terceira edição, em São 
Luís, 4.739 pessoas se subme-
teram ao teste para detecção 
da Covid-19.

Maranhão ganha autonomia no sequenciamento 
genômico para identificar variantes do novo coronavírus
Agora, o Lacen ganha em autonomia, o que impactará nas tomadas de decisão para o enfrentamento 

à doença, norteando as decisões do poder público estadual”, destacou o diretor do Lacen.
O Maranhão concluiu, nesta 

semana, o primeiro sequen-
ciamento genômico para a de-
tecção de variantes do novo 
coronavírus. A partir de agora, as 
análises das amostras do estado, 
antes enviadas para o Instituto 
Evandro Chagas e a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), serão 
realizadas pelo Laboratório Cen-
tral do Maranhão (Lacen/MA). O 
trabalho é fruto de investimentos 
do Governo do Estado na área da 
saúde para enfrentamento da 
pandemia.

O secretário de Estado da 
Saúde, Carlos Lula, destaca que 
esse é mais um avanço que 
resulta do comprometimento 
do Governo do Maranhão no 
combate à Covid-19. “Essa é 
uma conquista importante que 
vai nos ajudar a acompanhar 
a evolução da pandemia no 
Maranhão. O trabalho do Lacen 
tem contribuído significativa-
mente para a elaboração de 
estratégias para o enfrentamen-
to ao vírus, por isso não temos 
medido esforços para fortalecer 

o laboratório e o papel que ele 
desempenha”, disse.

Os sequenciamentos serão 
feitos por amostragem de pa-
cientes diagnosticados com a 
Covid-19 e os resultados vão 
permitir observar o cenário 
da pandemia. As análises vão 
identificar as variantes do vírus 

em circulação e prevalentes 
no estado. O sequenciamento 
completo pode levar de 3 a 4 
dias.

“A partir de agora, o Mara-
nhão poderá fazer as análises de 
identificação por conta própria. O 
lado bom de nos tornarmos inde-
pendentes neste sentido, é que 

poderemos dar mais celeridade 
aos resultados. O trabalho de vi-
gilância, na identificação precoce 
e o sequenciamento genômico, 
é mais uma ferramenta que será 
utilizada para o controle e com-
bate da pandemia no estado”, 
explicou o diretor do Lacen/MA, 
Lídio Gonçalves.

 O Serviço Social da Indús-
tria do Maranhão (SESI-MA) 
encerrou, nesta sexta-feira, 7, 
a Jornada Pedagógica 2022 da 
Escola SESI São Luís, que teve 
início na segunda, 4, no salão 
de eventos da Federação das 
Indústrias do Estado do Ma-
ranhão (FIEMA). O tema deste 
ano versou sobre a aprendi-
zagem por meio de projetos 
interdisciplinares e teve como 
foco trabalhar o lado emocio-
nal dos professores.    

A jornada ocorre todos os 
anos nas escolas da Rede SESI 
de Educação do Maranhão e, 
apesar do afastamento social 
em virtude da pandemia, os 
encontros para formação dos 
educadores vinham acon-
tecendo de forma online ou 
híbrida.    

Na abertura do evento, o 
superintendente regional do 
SESI, Diogo Lima, apontou a 
Jornada Pedagógica como 
um momento extremamente 
importante no planejamento 
do ano acadêmico do SESI. 
"Nesta edição, nós estamos 
focando, primeiramente, em 

habilidades socioemocionais 
tanto para os nossos pro-
fessores como o desenvol-
vimento dessa inteligência 
para os nossos alunos. Além 
disso, temos tratado outros 
elementos relevantes, como 
a própria robótica, o uso de 
ferramentas de motivação, 
o processo de inclusão, toda 
uma série de aspectos que 
tornam a nossa escola uma 
escola diferenciada". 

A assessora pedagógica do 
Ensino Médio e da Educação 

Inteligência emocional e projetos interdisciplinares são 
o tema da Jornada Pedagógica do SESI

FORMAÇÃO DE EDUCADORESFORMAÇÃO DE EDUCADORES

de Jovens e Adultos da Co-
ordenadoria de Educação do 
SESI, Neurian Azevedo, desta-
cou que o objetivo do evento 
é aperfeiçoar a equipe técnica 
e docente, com atenção ao 
campo emocional-afetivo 
dos professores e aprofun-
dar o trabalho relacionado a 
projetos interdisciplinares de 
aprendizagem.    

“Precisamos dessa proximi-
dade para acompanharmos os 
sentimentos dos professores, 
pois preparados, a gente sabe 

que eles estão, mas é funda-
mental estarmos sempre junto 
deles dando todo o suporte 
que eles precisam para de-
sempenhar bem suas tarefas”, 
considera Neurian.   

Participaram desta jornada 
os professores da Escola SESI 
São Luís da Educação Infantil 
ao Ensino Médio, assim como 
a equipe técnica composta por 
coordenadores pedagógicos, 
orientadores educacionais, 
psicopedagogos e bibliote-
cários.

Prefeito Eduardo Braide acompanha início das 
ações do programa Asfalto Novo no Santa Clara

AGED apura denúncias de irregularidades no 
comércio de agrotóxico em municípios do Maranhão

O prefeito de São Luís, Edu-
ardo Braide, acompanhou, nesta 
sexta-feira (7), o início do serviço 
de pavimentação asfáltica da 
Avenida Principal do bairro Santa 
Clara, executado pela Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços 
Públicos (Semosp), por meio do 
programa Asfalto Novo. O traba-
lho se dá em atendimento a uma 
demanda antiga dos moradores 
e de quem trafega pela região, 
haja vista a quantidade de bura-
cos que se abriram sobre o antigo 
pavimento, causando transtorno 
para a comunidade e, também, 
para os condutores que trafegam 
pela região.

“Com o programa Asfalto 
Novo, temos melhorado a mobi-
lidade de vários pontos da cidade 
onde os problemas de infraes-
trutura viária eram considerados 
crônicos. Aqui na Santa Clara, 
por exemplo, a avenida principal 
estava tomada por buracos e 
vinha prejudicando o dia a dia de 
quem mora e quem mais trafega 
pela região. Com os serviços que 
estamos iniciando hoje, logo 
mudaremos essa realidade e a co-
munidade terá mais qualidade de 
vida”, garantiu o prefeito Eduardo 

A Agência Estadual de Defe-
sa Agropecuária do Maranhão 
(AGED/MA) apurou denúncias 
de irregularidades no comércio 
de agrotóxicos nos municípios 
de Pio XII e Lago da Pedra. Na 
primeira ação, os fiscais da 
AGED de Bacabal e de Pedreiras, 
com apoio da Polícia Militar, 
apuraram a denúncia de venda 
ilegal de agrotóxicos em um 
estabelecimento comercial, 
juntamente com alimentos, 
além de venda fracionada, no 
município de Pio XII. A denúncia 
não se confirmou.

Nestes casos, a venda de 
agrotóxicos é totalmente proi-
bida, quando realizada no 
mesmo ambiente em que 
são vendidos e manipulados 
alimentos, conforme prevê a 
legislação federal e estadual. 
O proprietário do estabeleci-
mento fica sujeito a apreensão 
dos produtos e posterior devo-
lução ao fabricante, além de 
ser autuado e multado.

Já nessa semana, a AGED 
apurou denúncia de um es-
tabelecimento que estaria 
comercializando agrotóxi-
cos sem possuir o registro 
na Agência, no município 
de Lago Pedra. A Unidade 

Braide. O trabalho iniciado nesta 
sexta-feira vai eliminar todos os 
buracos que se instalaram na 
Avenida Santa Clara pelo desgas-
te da pavimentação antiga e pelo 
peso dos veículos que circulam 
na região. Onde os buracos estão 
com maior profundidade e di-
mensão, equipes da Semosp vão 
realizar um trabalho de retirada 
de toda a massa asfáltica exis-
tente, a fim de tratar a base para, 
então, aplicar uma nova camada 
de asfalto de mais qualidade e 
durabilidade.

“A maioria dos buracos que 
encontramos na Santa Clara 
está localizada em trechos onde 
toda a camada asfáltica antiga 
precisará ser retirada. Nos de-
mais pontos, vamos realizar o 
serviço de tapa-buraco comum, 
cortando o entorno do buraco 
e preenchendo ele com asfalto 
novo. Essa é uma forma eficiente 
que temos de devolver a plena 
mobilidade para regiões onde a 
pavimentação existente não está 
completamente comprometida, 
evitando gastos desnecessários”, 
destacou o titular da Semosp, 
David Col Debella, que esteve 
presente durante a vistoria.

Local de Sanidade Animal e 
Vegetal (ULSAV ) da AGED, 
após receber a denúncia de 
que uma loja de material de 
construção estaria comer-
cializando agrotóxicos sem 
possuir registro, coordenou 
a ação fiscalizatória, que foi 
até o estabelecimento para 
apurar a denúncia. O fiscal 
estadual agropecuário, Ricar-
do Arruda, ao chegar no local 
constatou que a denúncia não 
procedia e nenhum produto 
de agrotóxico foi encontrado 
no estabelecimento.

O fiscal explicou que, no 
ato da apuração, foi lavrado 
um termo de fiscalização, 
um procedimento comum 
com orientações necessárias 
sobre a comercialização de 
agrotóxicos. “Verificamos o 
depósito da loja, as pratelei-
ras e todo o estabelecimen-
to. Não foram constatados 
produtos de agrotóxicos no 
estabelecimento. Prestamos 
as orientações ao empresário, 
que caso tenha interesse em 
comercializar agrotóxicos, que 
deve estar munido de toda a 
documentação para fazer seu 
registro junto a AGED”, expli-
cou Ricardo. 



Nosso Centro: obras de reforma de dois casarões no Centro
Histórico de São Luís entram em fase de finalização

As obras de reforma de dois casarões, um localizado na 
Rua da Palma, nº 489, e o outro na Rua do Giz, nº 476, ambos 
situados no Centro Histórico de São Luís, entraram na fase de 
finalização. Os prédios, que estão sendo requalificados pelo 
Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado 
das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), fazem parte 
do Programa Adote um Casarão. Com 90% dos trabalhos 
concluídos, os empreendimentos estão previstos para serem 
inaugurados em fevereiro deste ano. 

O casarão da Rua do Giz, típico sobrado colonial do século 
XVIII, está sendo revitalizado para abrigar a nova sede da 
Secretaria de Estado Extraordinária da Igualdade Racial (SEIR). 
Os trabalhos no sobrado incluem a fundação do prédio e a 
limpeza para a instalação da estrutura metálica da cobertura. 
As paredes de pedra e de blocos foram recuperadas com 
técnicas de reboco. O imóvel recebeu, ainda, serviços para 
garantir condições de segurança, conforto e acessibilidade.

A restauração do casarão está sendo executada de forma 
sustentável, garantindo mais qualidade de vida para quem 
reside no entorno da obra. Ao todo, estão sendo investidos 
mais de R$ 2,8 milhões. A obra gerou cerca de 60 empregos 
formais e informais. 

Já o imóvel da Rua Palma será a nova sede do Movimento 
Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB). A 
iniciativa faz parte de uma parceria da Secid com a Secretaria 
de Estado de Agricultura Familiar (SAF). O local será um 
lugar de apoio um Centro de Capacitação e Renovação de 
Lideranças das quebradeiras de coco. Ao todo, estão sendo 
investidos mais de R$ 3,8 milhões. A obra gerou cerca de 50 
empregos formais e informais. A entrega dos casarões está 
prevista para fevereiro deste ano. 

Governo vistoria cumprimento dos protocolos
sanitários em shoppings de São Luís

Na quinta-feira (6), o secretário de Estado de Indústria, 
Comércio e Energia, Simplício Araújo, fiscalizou lojas em 
municípios da Grande Ilha para acompanhar o cumprimento 
dos protocolos sanitários estabelecidos pelo Governo do 
Maranhão, desde 2020, quando iniciou a pandemia de 
Covid-19.

Na ocasião, a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio 
e Energia (Seinc) parabenizou o Golden Shopping, em São 
Luís, pela atuação e contribuição no controle do contágio da 
crise sanitária.

“Durante a fiscalização, pudemos comprovar que as lojas 
estão cumprindo o distanciamento e a disposição de placas 
para que os consumidores possam ter acesso ao shopping 
com segurança”, pontuou Simplício Araújo.

O secretário, juntamente com técnicos e outros gestores 
da Seinc, elogiaram as ações do shopping, que garantem o 
pleno funcionamento das lojas para o acesso da sociedade 
maranhense e reforçam a diminuição da contaminação.

O prefeito Eduardo Braide 
acompanhou, nesta quinta-
-feira (6), o início da reforma 
da Unidade Mista Itaqui-Ba-
canga, localizada na Avenida 
dos Portugueses. A reforma 
faz parte do conjunto de 
obras realizadas pela Prefei-
tura de São Luís visando a 
ampliação da rede municipal 
de saúde, com o objetivo de 
oferecer mais conforto e dig-
nidade a toda a população 
durante os atendimentos. 
Só em 2021, por exemplo, 
foram entregues mais de 15 
unidades completamente 
reformadas.

“A Unidade Mista I ta-
q u i - B a c a n g a  é  u m a  d a s 
p r i n c i p a i s  u n i d a d e s  d e 
saúde de  S ão Luís ,  pois 
atende uma das áreas mais 
populosas da cidade. Pelos 
próximos meses, equipes 
trabalharão aqui para sa-
nar problemas enfrentados 
por anos e que não podem 
mais impactar no atendi-
mento que nós queremos 
oferecer aos ludovicenses, 

A Unidade Mista Itaqui-Bacanga é uma das principais unidades de saúde 
de São Luís, pois atende uma das áreas mais populosas da cidade.

Prefeito Eduardo Braide acompanha início das 
obras de reforma da Unidade Mista Itaqui-Bacanga
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“Aqui na localidade serão 
entregues duas vias que vão 
melhorar a condição de vida 
destes moradores, além de 
gerar 30 novos postos de 
trabalho e movimentar a eco-
nomia local. Seguimos, com a 
determinação do governador 
Flávio Dino, trabalhando, to-
dos os dias, para transformar 
a realidade da população 
maranhense”, destacou o 
secretário. 

A revitalização das ruas be-
neficiará mais de mil pessoas 
através do programa que vem 
gerando postos de trabalho, 
acessibilidade e um local dig-
no para viver. 

Roseane dos Santos é 
moradora do bairro e co-
memora as vias que serão 
entregues em breve. “Nossa 
vida melhorou em 100%, 
apesar de ainda estar em 
fase final para a entrega, já 
estamos sendo beneficia-

O secretário de Estado do Trabalho e da Economia Solidária, Jowberth Alves, vistoriou as obras do Mutirão Rua Digna, 
na Vila Eliseu Matos, no bairro do Tibiri, em São Luís, juntamente com o coordenador do programa, Wellington Matos. 

Governo do Estado vistoria obras 
do Mutirão Rua Digna em São Luís

AULAS

Ótica que vendeu óculos com 
grau errado deve ressarcir cliente
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O governador Flávio Dino 
anunciou o encerramento, nos 
próximos dias, do Hospital de 
Campanha em São Luís. Antes 
do encerramento, no espaço, 
haverá um drive-thru onde 
serão feitos testes de corona-
vírus, entre os dias 10 e 30 de 
setembro, de segunda-feira 
a sexta-feira, para idosos e 
gestantes, das 8h às 18h. Os 
testes poderão ser feitos no 
estacionamento do Multicen-
ter Sebrae.

A Hospital de Campanha 
será desativado por causa da 
baixa ocupação de leitos na 
capital. “Avaliamos que hoje 
ele não é necessário, tem uma 
taxa de ocupação muito baixa 
e não se justifica sob a ótica do 
princípio da economicidade”, 
afirmou Flávio Dino.

“Os idosos e as gestantes 
terão a possibilidade de, sem 
sair de seus veículos, fazer 
testes. É um circuito inte-
grado, que vai dos testes ao 
atendimento ambulatorial, 

A obra, orçada em cerca de R$ 15 milhões, abrange tanto a construção da Ponte 
Verde, quanto os acessos à cabeceira e a reconstrução da malha viária da região.

Idosos e gestantes terão drive-thru 
para testes de coronavírus em São Luís

ATENDIMENTO

SENAI oportuniza aumento de 
produtividade a empresas maranhenses
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Qualificação online

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

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

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

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

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

Mais 30 leitos de UTI

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

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

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

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

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

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

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

As ações do programa 

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

Prefeitura avança com reformas das praças da 
Saudade e Misericórdia no Centro da capital

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

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

Porto do Itaqui confirma 
excelência na gestão ambiental

No início deste mês, o Porto do Itaqui passou por auditoria 
que manteve seu certificado ISO 14001:2015, norma de 
reconhecimento internacional que atesta requisitos de um 
Sistema de Gestão Ambiental, exige compromisso da empresa 
com a prevenção à poluição e implementação de melhorias 
contínuas. Além da excelência em gestão ambiental, o porto 
público do Maranhão também é certificado pela ISO 9001:2015, 
a mais atual versão da norma para a gestão da qualidade, e é o 
único porto público do país a possuir essa dupla certificação. “A 
manutenção da ISO 14001:2015 atesta a consistência do modelo 
de governança implantado no Porto do Itaqui. Certificações dessa 
natureza servem para garantir padrões, ainda que em momentos 
críticos”, afirmou o presidente do Itaqui, Ted Lago.  “Neste ano 
enfrentamos o desafio da pandemia, tivemos redução do 
número de colaboradores em regime presencial, além de muitas 
incertezas. Porém, a existência de uma equipe comprometida, 
processos bem definidos e procedimentos estruturados, nos 
tornou mais resilientes e nos fez garantir a qualidade, segurança 
e excelência na gestão ambiental, mantendo a produtividade 
das operações”, completou Ted Lago. A validação da certificação 
foi conferida sem nenhuma observação, recomendação ou não 
conformidade. Ao fazer o anúncio, o auditor Renato Anselmo, 
da QMS Certification Services (organismo internacional de 
certificação), destacou os itens mais relevantes observados: a 
aquisição do software de requisitos legais, o uso de tecnologia 
durante a pandemia (o que garantiu a continuidade – sem 
interrupção – do sistema de gestão ambiental) e o engajamento 
de toda a equipe, desde a direção até os funcionários. 

Justiça decide que aluno que desiste 
de curso dentro do prazo não 
é obrigado a pagar mensalidades  
Uma aluna que desistiu do curso após o início das aulas, 

mas dentro do prazo estabelecido pela instituição, não tem 
obrigação de pagar mensalidades. Este é o entendimento 
de sentença proferida pela 16a Vara Cível de São Luís, termo 
judiciário da Comarca da Ilha. A ação comum cível, proposta 
por uma aluna, teve como parte requerida o Centro de Ensino 
Athenas Maranhense (Faculdade Pitágoras) e narra que a autora 
recebia reiteradamente um e-mail que informava sobre uma 
‘promoção relâmpago’. Essa promoção anunciava uma bolsa 
de 75% em todo o curso, condicionada a realização de prova 
de acesso à Instituição, tendo a requerente efetuada essa prova 
como pré-requisito na mesma data do anúncio, ou seja, em 20 
de março de 2017. Relata a mulher que, após efetuada a referida 
prova, ela firmou contrato de prestação de serviço educacional 
com a requerida, no mesmo dia 20 de março de 2017, no curso 
de Administração, noturno, modalidade presencial, ficando 
a matrícula da contratante condicionada ao pagamento da 
1ª mensalidade, conforme consta no contrato acima referido. 
Entretanto, a requerente assinou Termo de Desistência em 05 
de abril de 2017, conforme documento emitido pelo Sistema 
Digital Pitágoras – Maranhão, anexado ao processo, haja vista 
que teria sido informada pela coordenação que teria até o dia 
10 de abril para desistência. 

se for necessário”, acrescen-
tou o governador sobre o 
drive-thru. 

Além desse anúncio, es-
tão programadas novas en-
tregas na área da saúde: 
serão incorporados 10 novos 
leitos de UTI neonatal na 
Maternidade Benedito Leite 

e começará a funcionar o 
ambulatório oftalmológico 
no Hospital Carlos Macieira, 
ambos a partir do dia 10 de 
setembro.

O governador informou 
ainda que a partir do dia 14 
de setembro a Policlínica do 
Cohatrac fará consultas e exa-

mes e a partir do dia 30 de 
setembro funcionará o Serviço 
de Pronto Atendimento 24 
horas. No dia 23 de setembro, 
começará a funcionar, na ci-
dade de Colinas, o Hospital da 
Criança, que atenderá o pú-
blico infantil de toda a região 
central do Maranhão.

Com a pandemia, instau-
rada pelo novo coronavírus, 
muitas empresas tiveram 
suas receitas impactadas, 
devido a  suspensão das 
atividades econômicas e 
adoção de medidas de isola-
mento social. Com a iniciati-
va de promover a retomada 
do crescimento da econo-
mia e evitar o fechamento 
de empresas,  manter  os 
empregos e apoiar os em-
preendedores na superação 
da crise, o Governo Federal 
firmou acordo de coopera-
ção técnica com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI), no pro-
grama “Brasil Mais”.

O “Bras i l  Mais” tem o 
objetivo de aumentar a efi-
ciência, e ampliar a produ-
tividade do setor produtivo 
e a competitividade do país, 
em uma jornada de trans-
formação digital. O Progra-
ma reúne metodologias e 
ferramentas de baixo custo 
e alto impacto,  voltadas 
para melhorar a capacidade 
de gestão e de produção, 
para reduzir  desperdício 
e aprimorar processos. O 
programa ”Brasil Mais”  é 

voltado para as micro, pe-
quenas e médias empre-
sas e é coordenado pelo 
M inistér io da Economia, 
com gestão operacional da 
Agência Brasileira de Desen-
volvimento Industrial (ABDI) 
e executado pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI).

“O SENAI contribuirá para 
a melhoria de processos pro-
dutivos da indústria e fará a 
capacitação profissional para 
o aprendizado em grupos 
de empresas e conduzirá 
consultorias especializadas, 
com base nas metodologias 
de manufatura enxuta”, des-
tacou o diretor do SENAI-MA, 
Raimundo Arruda.

“O programa Brasil Mais 
se baseia na implantação do 
sistema Lean nas empresas. O 
sistema Lean é um programa 
de manufatura enxuta que 
visa aumentar a produtivi-
dade das empresas, e em um 
projeto piloto já foi consta-
tado um aumento de mais 
de 50% na produção. Agora 
o programa chega ao Mara-
nhão”, destacou a consultora 
do SENAI/MA, Ana Célia Silva.

A consultoria que será 

prestada por profissionais do 
SENAI, é composta por capa-
citação e acompanhamento 
técnico. A ação prevê parte 
teórica e prática, com 64 ho-
ras de mentoria e consultoria 
com duração de dois meses 
em média. No Maranhão, o 
programa iniciou suas ações 
com as empresas: Prática 
Salgados, Gráfica e Malharia 
Gênesis e Mateus Fatiados, 
do Grupo Mateus.

“O programa tem nos 
ajudado a aumentar a pro-
dução, com o mesmo tempo 
e a mesma quantidade de 
funcionários e temos uma 
perspectiva de grandes me-
lhoras com a implantação”, 
enfatizou a proprietária da 
Prática Salgados, Antônia 
Melo.

Podem participar do pro-
grama, empresas industriais 
que tenham CNAE Industrial, 
primário ou secundário; que 
possuam em seu quadro de 
11 a 499 funcionários, e o pri-
meiro passo é se cadastrar no 
site https://brasilmais.econo-
mia.gov.br/, assinar o termo 
de adesão com o SENAI e 
disponibilizar 3 funcionários 
para atuarem no programa.

O atendimento terá sub-
sídio do SENAI, cabendo a 
empresa somente uma con-
trapartida. Empresas associa-
das aos sindicatos, filiados à 
Federação das Indústrias do 
Estado do Maranhão (FIEMA), 
realizam o programa de for-
ma gratuita, via programa 
Avança Maranhão.

O médico veter inár io 
Carlos Guimarães, respon-
s áve l  p e l a  p ro d u ç ã o  d o 
setor de fatiados do Grupo 
Mateus destacou a parceria 
com o SENAI MA. “Nós do 
Grupo Mateus, Central de 
Fatiados, também estamos 
em parceria com o SENAI 
neste programa Brasil Mais. 
Inicialmente já recebemos 
a visita dos consultores do 
SENAI para fazermos as pri-
meiras avaliações e poste-
riormente vamos dar o devi-
do andamento ao programa 
para identificar possíveis 
gargalos e assim melhorar 
a nossa produção no intuito 
de otimizar o nosso processo 
produtivo. A ideia é diminuir 
desperdícios, ganhar tempo 
e assim ter uma melhoria em 
todo o processo produtivo”, 
destacou Guimarães.

Prefeito Eduardo Braide acompanha início 
da vacinação contra a Covid em São Luís
São Luís deu início na manhã desta terça-feira (19) à vacinação 

contra a Covid-19. A técnica de enfermagem Domingas Ramos 
Alves, 49 anos, foi a primeira profissional a ser vacinada durante 
o ato realizado no Hospital Municipal Djalma Marques (Socorrão 
I), no Centro. O prefeito Eduardo Braide acompanhou o início da 
campanha de vacinação na capital e informou que hoje também 
começa o atendimento no Centro Municipal de Vacinação, 
montado no Pavilhão de Eventos do Multicenter Sebrae, no 
Cohafuma. São Luís recebeu pouco mais de 26 mil doses da 
vacina.

“Demos início nesta manhã à nossa Campanha de Vacinação 
contra a Covid-19, trazendo esperança para nossa população de 
que esta pandemia vai chegar ao fim. Seguindo as diretrizes do 
Ministério da Saúde, vamos vacinar inicialmente os profissionais 
da saúde que estão na linha de frente da pandemia, que são 
aqueles que trabalham nas áreas de emergência, urgência, nas 
UTIs e no atendimento direto aos pacientes com Covid-19. Ao 
longo dos próximos dias vamos informar os demais públicos 
dentre os profissionais de saúde que serão vacinados já neste 
primeiro momento. Lembrando que à medida que novas doses 
de vacina forem chegando vamos ampliando o público-alvo 
da vacinação e descentralizando os postos de imunização 
pela cidade, conforme previsto no nosso Plano Municipal de 
Vacinação”, explicou o prefeito Eduardo Braide.

Domingas Ramos Alves tem 49 anos e é técnica de 
enfermagem há 16 anos, no Socorrão I. Moradora do Outeiro da 
Cruz, tem dois filhos. Ela teve Covid-19 no começo da pandemia. 
Tem hipertensão e é paciente cardiopata, já tendo feito três 
cateterismos. “Fiquei muito feliz por ter sido escolhida para 
representar São Luís e todos os profissionais de saúde nesta 
campanha de vacinação. Espero que cheguem mais doses e que 
todos possam se imunizar”, disse. 

Empregados que se recusarem a tomar 
vacina podem ser demitidos por 
justa causa, alerta especialista
Após a Anvisa confirmar a aprovação para uso emergencial 

das vacinas CoronaVac e AstraZeneca neste domingo (17), 
começa nesta semana o início oficial da campanha de imunização 
do governo federal contra a Covid-19.

Em meio a uma onda negacionista no Brasil em relação às 
vacinas, os brasileiros não podem ser obrigados a participar da 
campanha de imunização, mas o Supremo Tribunal Federal (STF) 
decidiu que os cidadãos que recusarem a vacina estarão sujeitos 
a sanções previstas em lei, como multas e impedimentos de 
frequentar determinados lugares.

No âmbito da justiça trabalhista, o empregado que se 
recusar a tomar a vacina pode ser demitido por justa causa, já 
que estará trazendo riscos sanitários para os colegas. De acordo 
com o advogado especialista em Direito e Processo do Trabalho, 
Rafael Camargo Felisbino, a empresa pode demitir o funcionário 
em questão, mas é recomendável que haja uma tentativa de 
conversa antes de medidas mais definitivas.

“É possível dispensar a pessoa que se recusa a se vacinar 
por justa causa, já que é obrigação da empresa zelar pelo meio 
ambiente e pela saúde de seus empregados. A pessoa que se 
recusa a tomar a vacina coloca a saúde de todos os colegas 
em risco. Entretanto, é recomendável que a justa causa seja 
precedida de uma advertência ou suspensão, ainda mais se 
esta for a primeira recusa e o empregado em questão tiver um 
histórico bom na empresa”, explica.

dos com ruas novinhas em 
um local que nossa família 
e filhos possam andar tran-
quilamente”, afirmou. 

Mutirão Rua Digna
O Mutirão Rua Digna leva 

qualidade de vida à popula-
ção, com a pavimentação de 

ruas com blocos sextavados, 
melhorando a infraestrutura 
e o saneamento básico das 
comunidades. O programa 
também tem viés econômico, 
visto que gera renda aos co-
merciantes locais com venda 
de materiais e também aos 

trabalhadores da obra, a partir 
da geração de postos de tra-
balho. Há, ainda, a dimensão 
social, já que apenados da 
justiça são responsáveis pela 
fabricação de parte dos blo-
cos sextavados, utilizados nas 
pavimentações.

Uma ótica que vendeu 
um óculos com o grau fora do 
especificado na receita deverá 
proceder ao pagamento de 
indenização a um cliente. A 
ação, de declaração de inexis-
tência de débito, restituição, 
bem como de indenização 
por dano moral, pleiteava 
também que o nome do autor 
fosse retirado do cadastro de 
inadimplentes dos órgãos de 
proteção ao crédito. A parte 
reclamada, Ótica Diniz, expôs 
sobre a incompetência absolu-
ta dos juizados especiais cíveis 
para dirimir questões de alta 
complexidade que dependem 
de perícia médica e técnica. 
Todavia, tal alegação não foi 
acolhida pela Justiça, uma vez 
que o autor afirma que deixou 
os óculos para correção do 
grau e, após várias tentativas, 
não recebeu os óculos. A sen-
tença é do 4º Juizado Especial 
Cível e das Relações de Consu-
mo de São Luís.

Alega o reclamante que 

em 28 de janeiro de 2016 
realizou uma compra de um 
óculos de grau junto reque-
rida no valor de R$ 1.350,00, 
dando de entrada o valor de 
R$ 123,00 e mais 10 parcelas 
do mesmo valor. Alega, ainda, 
que recebeu os óculos, mas 
o mesmo deixava sua vista 
embaçada e por isso levou 
ao seu oftalmologista, que 
lhe informou que o produto 
estava em desacordo com o 
grau solicitado. Assevera que 
procurou a requerida e lhe 
deram o prazo de 15 dias para 
correção, passado o prazo pro-
curou novamente a requerida 
que apenas ficava protelando 
e tendo em vista que não 
poderia ficar sem os óculos 
para realizar suas atividades 
cotidianas, optou pro comprar 
um óculos em outra loja.

Afirma que descobriu que 
seu nome foi negativado pela 
ótica requerida e para ter o seu 
nome retirado dos órgãos de 
proteção ao crédito, negociou 

a dívida, a qual não reconhece 
e que deixou de pagar uma 
vez que a requerida agiu com 
descaso, bem como deixou 
o produto para conserto e 
nunca lhe foi entregue. Por 
fim, fez reclamação junto ao 
PROCON para resolver o pro-
blema, mas não obteve êxito. 
“De início Importa frisar que 
o objeto da presente deman-
da será dirimido no âmbito 
probatório, e, por tratar-se de 
relação consumerista e esta-
rem presentes os requisitos 
do art. 6º, VIII, do Código de 
Defesa do Consumidor, que 
versa que o consumidor tem 
direito a facilitação da defesa 
de seus direitos, inclusive 
atribuindo ao fornecedor de 
bens, produtos e serviços o 
encargo da prova de inúmeros 
fatos, considerando que seja 
ele, quase sempre, o único 
detentor de determinadas 
provas e, por isso, o mais apto 
a demonstrá-las”, fundamenta 
a sentença.

CONDUTA ABUSIVA
A Justiça ressalta que, no 

caso em tela, as arguições da 
parte autora apresentam-se 
como verdadeiras, devendo, 
portanto, prosperar haja vista 
que o reclamante juntou ao 
processo documentos que 
comprovam os fatos. Já a ótica 
nada comprovou, limitando-
-se a fazer meras alegações, 
não juntou aos autos qualquer 
documento capaz de provar a 
legalidade da sua conduta e da 
inexistência de falha na pres-
tação de seus serviços. “A ótica 
limitou-se apenas a juntar tela 
dos seus sistemas, produzidas 
unilateralmente, de que os 
óculos foram entregues (...) 
Neste diapasão, não pode o 
autor, parte hipossuficiente e 
mais frágil, ver-se prejudicada 
pela conduta ilegal e abusiva 
do requerido a qual conse-
quentemente constituiu um 
ato ilícito apto a ensejar uma 
indenização por danos mo-
rais”, entende a sentença.

que é um atendimento hu-
manizado e de qualidade”, 
disse o prefeito Eduardo 
Braide, que esteve acom-
panhado, durante a visto-
ria, do secretário municipal 
de Obras e Serviços Públi-
cos, David Col Debella.

Essa é a primeira vez, 
e m  m a i s  d e  3 0  a n o s  d e 
existência, que a Unidade 
Mista I taqui-Bacanga vai 
receber uma reforma que 
tem, por objet ivo,  sanar 

todos os seus problemas 
estruturais que em muito 
já prejudicaram a qualida-
de do serviço prestado aos 
pacientes que procuram 
c o n s u l t a  o u  a s s i s t ê n c i a 
imediata  na  unidade,  já 
que ela funciona nas mo-
dalidades ambulatorial, ur-
gência – 24h e internação.

“É por meio da amplia-
ção da rede municipal de 
saúde que poderemos ofe-
recer mais serviços de qua-

lidade para a população. Já 
foram entregues mais de 
15 unidades totalmente re-
formadas e agora iniciamos 
mais uma obra que trará 
assistência de qualidade 
e conforto aos pacientes, 
por meio de um ambiente 
totalmente requalificado e 
humanizado, afinal, nosso 
maior compromisso é cui-
dar das pessoas”, destacou 
o secretário municipal de 
Saúde, Joel Nunes.

Entre as melhorias es-
truturais, a unidade passará 
pela revitalização geral, cli-
matização e ampliação das 
enfermarias; adequação da 
rede de gases medicinais 
(como o oxigênio); reforma 
dos laboratórios; execução 
de novas instalações elé-
tricas e de novo projeto de 
iluminação; adequação dos 
ambientes às normas de 
acessibilidade e revisão de 
instalações hidrossanitárias. 
Ambos os serviços serão 
executados pelos próximos 
seis meses.

Com o início do período 
letivo se aproximando, o Ins-
tituto de Promoção e Defesa 
do Cidadão e Consumidor 
do Maranhão (Procon/MA) 
orienta pais e responsáveis 
sobre os itens proibidos de 
serem cobrados na lista de 
material escolar.

O instituto alerta que as 
escolas não podem exigir 
materiais de uso coletivo, 
por exemplo, pois esses cus-
tos já devem estar inclusos 
no valor da mensalidade.

Essa e outras instruções 
estão na Portaria nº 276/2021, 
expedida pelo órgão com o 
objetivo de melhorar a aplica-
bilidade das legislações e bus-
car o equilíbrio nas relações 
de consumo entre escolas e 
consumidores.

A presidente do Procon/
MA, Karen Barros, ressalta 
a importância dos pais ou 
responsáveis consultarem a 
Portaria ao receberem a lista 
de exigências das escolas.

“O consumidor deve estar 
atento aos seus direitos para 
que não seja lesado nessa 
relação. Estamos realizando 
um trabalho de orientação 

para que não haja qualquer 
conflito nesse sentido, mas 
também atentos para coibir 
qualquer prática abusiva 
contra os consumidores”, 
explicou Karen.

De acordo com a Portaria, 
as escolas devem divulgar 
a lista de material escolar 
durante o período de ma-
trícula juntamente com o 
plano pedagógico. Caso a 
demanda inclua produtos de 
uso coletivo, as instituições 

devem justificá-la aos pais.
Se forem constatadas 

irregularidades, o consumi-
dor deve formalizar sua de-
núncia ao órgão de defesa. 
As reclamações podem ser 
feitas via site: www.procon.
ma.gov.br, pelo app VIVA 
PROCON ou em uma unida-
de de atendimento, median-
te agendamento.

Abaixo, a l ista de ma-
teriais que as escolas não 
podem exigir sem que haja 

justificativa pedagógica:
Álcool, balde de praia, 

balões, bolas de sopro, brin-
quedo, caneta para lousa, 
carimbo, copos descartá-
veis, CDs e DVDs (ou outros 
produtos de mídia), elastex, 
envelopes, esponja para pra-
tos, estêncil a álcool e óleo, 
fantoche, feltro, fita dupla 
face, fita durex em geral, 
fita para impressora, fitas 
decorativas, fitilhos, flane-
las, garrafa para água, gibi 
infantil, giz branco e colori-
do, grampeador e grampos, 
jogo pedagógico, jogos em 
geral, lenços descartáveis, 
livro de plástico para banho, 
lixa em geral, maquiagem, 
marcador para retroprojetor, 
material para escritório (sem 
uso individual), material de 
l impeza em geral,  medi-
camentos, papel em geral 
(exceto quando solicitado, 
no máximo, uma resma por 
aluno), papel higiênico, pi-
loto para quadro branco, 
pincel atômico, plásticos 
para classificador, pratos 
descartáveis, pregador para 
roupas, sacos plásticos, ton-
ner para impressora.

PERÍODO LETIVOPERÍODO LETIVO

Procon/MA alerta sobre materiais escolares 
que não podem ser exigidos pelas escolas
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No ano passado, 2,24 milhões de unidades foram fabricadas.

Produção de veículos tem alta 
de 11,6% em 2021, diz Anfavea

A produção de veículos 
cresceu 11,6% em 2021, se-
gundo o balanço divulgado no 
dia (7) pela Associação Nacio-
nal de Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea).

Foram fabricadas no ano 
passado 2,24 milhões de uni-
dades, enquanto em 2020 as 
montadoras produziram 2,01 
milhões de veículos. Em dezem-
bro a produção teve leve alta 
(0,8%) em relação ao mesmo 
mês de 2020, com a montagem 
de 210,9 mil unidades.

O presidente da Anfavea, 
Luiz Carlos Moraes, destacou 
que no final do ano as monta-
doras fizeram um esforço para 
contornar os problemas en-
frentados nos últimos meses 
com a falta de componentes 
em todo o mundo.

“A gente conseguiu puxar 

a produção em dezembro, 
trazendo peças, falando com 
fornecedores, ligando para as 

nossas matrizes para disponi-
bilizarem semicondutores, de 
tal forma que a gente pudesse 

entregar o máximo possível 
para atender a fila de espera”, 
disse.

O valor da cesta básica 

aumentou em 2021 nas 17 

capitais onde o Departamen-

to Intersindical de Estatística 

e Estudos Socioeconômicos 

(Dieese) realiza a Pesquisa 

Nacional da Cesta Básica de 

Alimentos.

Segundo os dados, na 

comparação de dezembro de 

2021 com o mesmo mês do 

ano anterior, as altas mais ex-

pressivas ocorreram em Curi-

tiba (16,3%), Natal (15,42%), 

Recife (13,42%), Florianópolis 

(12,02%) e Campo Grande 

(11,26%). As menores taxas 

acumuladas foram as de Bra-

sília (5,03%), Aracaju (5,49%) 

e Goiânia (5,93%).

A Pesquisa mostrou que, 

de novembro para dezem-

bro de 2021, o valor da cesta 

básica subiu em oito cidades, 

com destaque para Salva-

dor (2,43%) e Belo Horizonte 

(1,71%). A redução mais im-

portante foi registrada em 

Florianópolis (-2,95%).

MAIOR ALTAMAIOR ALTA

Valor da cesta básica aumenta em 
todas as capitais em 2021

Em dezembro de 2021, 

o maior custo da cesta foi 

o de São Paulo (R$ 690,51), 

seguido de Florianópolis (R$ 

689,56) e Porto Alegre (R$ 

682,90). Entre as cidades do 

Norte e Nordeste, localidades 

onde a composição da cesta 

é diferente, os menores valo-

res médios foram observados 

em Aracaju (R$ 478,05), João 

Pessoa (R$ 510,82) e Salvador 

(R$ 518,21).

Segundo as estimativas do 

Dieese, em dezembro de 2021, 

o salário-mínimo necessário 

para a manutenção de uma 

família de quatro pessoas de-

veria equivaler a R$ 5.800,98 

o que representa 5,27 vezes 

o atual salário-mínimo, de R$ 

1.100.

Em novembro, o mínimo 

necessário correspondeu a 

R$ 5.969,17 ou 5,43 vezes o 

piso vigente. Em dezembro 

de 2020, o salário-mínimo 

necessário foi de R$ 5.304,90, 

ou 5,08 vezes o piso em vigor, 

que equivalia a R$ 1.045,00.

O Porto do Itaqui fechou 
2021 com mais de 31 milhões 
de toneladas de cargas movi-
mentadas e cresceu 23% em 
relação ao ano anterior. Ao 
todo, foram 24 marcas histó-
ricas superadas nos últimos 
doze meses – anuais e mensais 
de diversas cargas –, com des-
taque para a soja, que bateu as 
10 milhões de toneladas; os 
combustíveis, que chegaram 
às 9,9 milhões de toneladas, 
e os fertilizantes, com 3,3 
milhões de toneladas movi-
mentadas. Só as cargas de 
granéis líquidos tiveram um 
aumento de 56%; os granéis 
sólidos cresceram 12% e a 
carga geral ficou 8% acima do 
volume registrado em 2020.

As operações de entre-
posto de combustíveis, prin-
cipalmente diesel e gasolina, 
ficaram 189% acima de 2020. 
Um resultado que é fruto da 
retomada do consumo após a 
fase mais crítica da pandemia, 
o que demandou o aumento 
na importação, associada à 
melhoria das taxas de produ-

Porto do Itaqui cresce 23% em 2021

tividade do Porto do Itaqui.
As exportações de soja, 

com o aumento na produção 
de grãos, cresceram 16%, e as 
importações de fertilizantes se 
mantiveram em alta, ficando 
26% acima do volume movi-
mentado em 2020. O cresci-
mento recorde de fertilizantes 
pode significar, de acordo 
com o Boletim Logístico da 
Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab), que os 
produtores devem aumentar 
a área plantada de soja, milho 
e algodão.

“Esse resultado consolida 
o Itaqui como hub regional 
e nacional em uma série de 
cargas e é fruto de investi-
mentos, tanto com recursos da 
autoridade portuária quanto 
da iniciativa privada. Não 
podemos esquecer que foi 
um período ainda marcado 
pela pandemia, com todos os 
protocolos necessários para 
garantir a segurança das pes-
soas e das operações”, afirma o 
presidente do Porto do Itaqui, 
Ted Lago.

O presidente Jair Bolsonaro 
vetou integralmente, nesta 
sexta-feira (7), o projeto que 
instituía o Programa de Rees-
calonamento do Pagamento de 
Débitos no Âmbito do Simples 
Nacional (Relp). A medida havia 
sido instituída pelo Projeto de 
Lei Complementar 46, aprova-
do em dezembro pela Câmara 
dos Deputados, e que permitia 
a renegociação de cerca de R$ 
50 bilhões em dívidas de micro-
empreendedores individuais 
e de empresas participantes 
do Simples Nacional (regime 
tributário simplificado).

A mensagem do presi-
dente ao Congresso foi pu-
blicada no Diário Oficial da 
União (DOU). Nela, o presi-
dente argumenta que a pro-
posição legislativa “incorre 
em vício de inconstitucio-
nalidade e contrariedade ao 
interesse público, uma vez 

Governo veta renegociação de dívidas 
de MEIs e de pequenas empresas

que, ao instituir o benefício 
fiscal, implicaria em renúncia 
de receita, em violação ao 
disposto no art. 113 do Ato 
das Disposições Constitu-
cionais Transitórias, no art. 
14 da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000 
- Lei de Responsabilidade 
Fiscal, e nos art. 125, art. 126 
e art. 137 da Lei nº 14.116, 
de 31 de dezembro de 2020 
- Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias 2021”. O veto foi uma 
recomendação da equipe 
econômica do governo fe-
deral. O Relp seria destinado 
às empresas endividadas. O 
contribuinte teria descontos 
sobre juros, multas e encargos 
proporcionalmente à queda 
de faturamento no período 
de março a dezembro de 
2020 em comparação com o 
período de março a dezembro 
de 2019.



Com avanço da ômicron, Maranhão retoma uso 
obrigatório de máscaras em locais fechados

O governador Flávio Dino publicou decreto, nesta sexta-feira (7), 

que torna obrigatório o uso de máscaras em locais fechados em 

todo o Maranhão. A medida, que já valia para cidades com menos 

de 70% dos vacinados, leva em consideração o atual momento 

da pandemia, com o registro em território nacional de novas 

variantes, como a delta e a ômicron, além do aumento repentino 

dos casos de gripe, que sobrecarregam o sistema de saúde.

No início da pandemia, o Governo do Estado elaborou um plano 

de contingência que baliza as ações do poder público, com 

adoção de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos 

decorrentes do novo coronavírus. É baseado nele que o uso da 

máscara deixa de ser opcional.

Apesar de não ter registrado nenhum óbito nas últimas 24 horas, 

o número de novos casos é de 248 infectados. Destes, 28 estão 

na ilha de São Luís e 12 em Imperatriz. São 2,4 mil casos ativos 

da doença, com 80 internações em enfermarias e 71 pessoas na 

UTI. No total, o Maranhão já registrou 10.390 mortes da doença. 

Os dados são referentes ao boletim epidemiológico do dia 6 de 

janeiro de 2022.
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Segunda edição da Copa Interbairros 
de Futebol 7 ocorrerá em fevereiro

A partir do dia 6 de fevereiro, a bola vai começar a rolar 
pela segunda edição da Copa Interbairros de Futebol 7. 
Patrocinado pelo governo do Estado e pelas Drogarias Globo 
por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, o torneio será 
disputado em três categorias de base: Sub-9, Sub-11 e Sub-
13. Os jogos ocorrerão no campo da A&D Eventos, no bairro 
do Turu, e seguirão todas as recomendações sanitárias para 
a realização de eventos esportivos.
Para esta temporada, foi ampliada a quantidade de equipes 
participantes. Em 2021, a Copa Interbairros contará com a 
participação de 24 escolinhas de futebol da Grande Ilha de 
São Luís e promete ser bastante acirrada.
“Vem aí mais uma edição da Copa Interbairros de Futebol 
7 e nossa expectativa é que seja um sucesso. As equipes 
participantes têm belos projetos sociais na Grande Ilha e 
estão se preparando para fazer bonito dentro de campo. 
Competições desta natureza são muito importantes para 
nossas crianças, que necessitam, cada vez mais, do esporte 
em suas vidas. Por isso, nosso agradecimento ao governo 
do Estado e às Drogarias Globo por acreditarem e apoiarem 
esta iniciativa”, afirmou o diretor técnico da Copa Interbairros, 
Waldemir Rosa.
Lançamento    
No próximo dia 30, será realizada a solenidade de lançamento 
da segunda edição da Copa Interbairros de Futebol 7 com 
a participação dos representantes das equipes. Durante o 
evento, os 24 times receberão kits esportivos com uniforme 
completo (camisa, calção e meião) e bolsas esportivas, que 
serão utilizados durante toda a competição, assim como 
ocorreu na edição anterior.
Após o lançamento, a organização do torneio promoverá 
o congresso técnico para definir  o cronograma das 
disputas e apresentar os detalhes da Copa Interbairros 
deste ano. Tudo sobre o torneio está disponível nas redes 
sociais oficiais do torneio no Instagram e no Facebook (@
copainterbairrosfut7ma).
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Empresários da indústria 
retomam índice positivo 
de confiança no Maranhão
O Índice de Confiança do Empresário da Indústria (ICEI-MA), 
estudo elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do 
Maranhão (FIEMA) em parceria com a Confederação Nacional 
da Industria (CNI), alcançou 51,8 pontos, em agosto de 2020, 
com um acréscimo de 8,2 pontos na comparação mensal com 
julho. Trata-se do terceiro aumento consecutivo do índice, após 
as fortes quedas de abril e maio. Ultrapassando a linha divisória 
dos 50 pontos, o índice deste mês aponta que o empresário do 
segmento começa a retomar a confiança na economia. 
A exemplo do Nordeste e do Brasil, que também apresentaram 
ICEI na casa dos 50 pontos, portanto com retomada de 
confiança, a indústria maranhense ainda não chegou ao 
padrão do ICEI de fevereiro de 2020, o que denota o impacto 
da pandemia da COVID-19 no setor produtivo. O ICEI-MA, em 
agosto, ficou 4,7 pontos abaixo do ICEI-NE e 5,2 pontos menor 
que o do Brasil, mas, em todos, a confiança é positiva. Já o índice 
da indústria geral maranhense recuperou 8,2 pontos em relação 
ao mês anterior, próximo da recuperação nordestina e abaixo 
da registrada para o Brasil (aumento de 9,4 pontos). 
SETORES - Analisando os segmentos, o ICEI da indústria da 
construção civil alcançou 49,7 pontos, com 12,0 pontos acima 
do registrado no mês anterior, o que é um sinal favorável. Ainda 
assim, ficou abaixo da linha divisória de 50 pontos. No nível 
nacional, a variação foi de 7,7 pontos. 
No que tange às expectativas para os próximos seis meses, os 
índices são favoráveis tanto para a indústria geral quanto para a 
de construção, a extrativa e a de transformação, ultrapassando 
a linha dos 50 pontos, especialmente com relação à economia 
nacional e ao comportamento da empresa. O ponto de menor 
variação se refere às expectativas sobre o estado que, embora 
melhorando, não atinge a faixa de otimismo. 
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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.

Capital maranhense vai ganhar novo cartão-postal com a 
entrega da obra de restauração do antigo prédio da RFFSA
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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
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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 
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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. 
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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. 
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que o SESI-MA irá custear as 
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Em relação às unidades de atendimento, os serviços abaixo 
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disponíveis no site da SEFAZ:

- Emissão de certidões negativas;
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que possuem DTE;
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em trânsito;
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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.

São Luís completou 408 
anos de história durante a 
terça-feira (8). Uma cidade que 
carrega como marcas do seu 
passado um gigantesco acer-
vo arquitetônico preservado e 
chegou ao século XXI mesclan-
do tradição e modernidade. 
A restauração do patrimônio 
histórico da capital é decisiva 
nesse processo. Esse é o caso 
do projeto de revitalização 
da antiga sede da Rede Fer-
roviária Federal S/A (RFFSA), 
localizada da Avenida Beira-
-Mar. A obra está na fase final 
e está prestes a ser entregue à 
população.

O espaço abrigará o mais 
novo espaço de cultura, arte, 
entretenimento e vivência de 
São Luís. Cotado como um dos 
mais novos cartões-postais da 
cidade, o Complexo Cultural 
e Artístico da RFFSA contará 
com museu ferroviário, ex-
posição de quadros, pintura, 
arte contemporânea, artesa-
nato, restaurante, cafeteria, 

sorveteria, além de um polo 
tecnológico.

De acordo com a Secretaria 
de Estado da Cultura (Secma), 
foi feita toda a restauração do 
prédio, obedecendo as carac-
terísticas originais da edificação. 
Atualmente, a obra está na fase 
de acabamento, com serviços 

de pintura e instalação de for-
ros, divisórias, vitrais e ladrinhos 
restaurados. 

Com investimentos na or-
dem de R$ 7,5 milhões, origi-
nários do Tesouro Estadual, o 
projeto executado pelo Gover-
no do Maranhão é de autoria 
do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan). A intervenção também 
contemplou serviços de demo-
lição, recursos de acessibilidade, 
elevador, novas esquadrias, pi-
sos, recomposição de paredes, 
fachadas, construção de rampa, 
escada e mezanino, restauração 
de grades, dentre outros. 

POLÍTICA

Senado recebe PEC de reeleição dos 
presidentes da Câmara e do Senado

de uma PEC no Senado, são 
necessárias 27 assinaturas. A 
PEC 33 conseguiu 30, incluin-
do nomes ligados ao governo, 
como o líder do governo no 
Senado, Fernando Bezerra 
(MDB-PE), o líder do governo 
no Congresso, Eduardo Gomes 
(MDB-TO), e de parlamentares 
ligados ao centrão.

Segundo a autora do pro-
jeto, a reeleição “já se incor-
porou à nossa cultura política, 
tendo, nesse período, asse-
gurado, ao mesmo tempo, a 
continuidade administrativa, 
a soberania do eleitor, bem 
como se apresentado como 
anteparo consistente para 
qualquer tentativa de perpe-

O Senado recebeu o texto 
da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 33/2020, 
que permite a reeleição dos 
presidentes da Câmara e do 
Senado dentro da mesma 
legislatura, ou seja, os quatro 
anos que separam uma eleição 
estadual de outra. Atualmente, 
a Constituição não permite a 
recondução dos membros das 
Mesas Diretoras da Câmara 
e do Senado. As eleições das 
Mesas Diretoras acontecem a 
cada dois anos.

A PEC, de autoria da se-
nadora Rose de Freitas (Po-
demos-ES), permite a recon-
dução por um período sub-
sequente. Para apresentação 

Prédio da RFFSA está sendo restaurado com recursos do Governo do Maranhão (Foto: Nael Reis)

tuação no poder”.
A medida favorece o atual 

presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP). Ele não 
costuma se manifestar publi-
camente sobre o assunto, mas 
nos bastidores tem buscado 
respaldo dos colegas. Alco-
lumbre já conta com apoio de 
senadores do MDB, PSD, DEM, 
PT, PRB, PDT, PROS, PP e PSC. 
Já Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
atual presidente da Câmara, 
é enfático em dizer que não é 
candidato à reeleição.

Críticas à PEC e retaliações
O maior opositor à pro-

posta é o Podemos, partido 
de Rose de Freitas. Para a 
legenda, a proposta é uma “ca-

suística reinterpretação para o 
favorecimento de quem está 
no poder”. O partido já se opôs 
publicamente à ideia em nota 
oficial e em discursos do sena-
dor Álvaro Dias (Podemos-PR).

“Por bons e grandes que 
sejam os dirigentes, melhor 
é a República, maior é o 
Congresso. Ainda que se 
reconheçam seus méritos e 
conquistas, a reeleição inde-
finida apequena as Casas do 
Congresso como instituições 
e desvaloriza os seus mem-
bros, como se não fossem 
todos pares, e não houvesse 
capazes e preparados para 
a direção das Casas”, diz um 
trecho da nota do partido.

Bancos Inter, Itaú e Caixa lideram 
ranking de reclamações ao BCEmpresários da indústria 

retomam índice positivo 
de confiança no Maranhão
O Índice de Confiança do Empresário da Indústria (ICEI-MA), 
estudo elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do 
Maranhão (FIEMA) em parceria com a Confederação Nacional 
da Industria (CNI), alcançou 51,8 pontos, em agosto de 2020, 
com um acréscimo de 8,2 pontos na comparação mensal com 
julho. Trata-se do terceiro aumento consecutivo do índice, após 
as fortes quedas de abril e maio. Ultrapassando a linha divisória 
dos 50 pontos, o índice deste mês aponta que o empresário do 
segmento começa a retomar a confiança na economia. 
A exemplo do Nordeste e do Brasil, que também apresentaram 
ICEI na casa dos 50 pontos, portanto com retomada de 
confiança, a indústria maranhense ainda não chegou ao 
padrão do ICEI de fevereiro de 2020, o que denota o impacto 
da pandemia da COVID-19 no setor produtivo. O ICEI-MA, em 
agosto, ficou 4,7 pontos abaixo do ICEI-NE e 5,2 pontos menor 
que o do Brasil, mas, em todos, a confiança é positiva. Já o índice 
da indústria geral maranhense recuperou 8,2 pontos em relação 
ao mês anterior, próximo da recuperação nordestina e abaixo 
da registrada para o Brasil (aumento de 9,4 pontos). 
SETORES - Analisando os segmentos, o ICEI da indústria da 
construção civil alcançou 49,7 pontos, com 12,0 pontos acima 
do registrado no mês anterior, o que é um sinal favorável. Ainda 
assim, ficou abaixo da linha divisória de 50 pontos. No nível 
nacional, a variação foi de 7,7 pontos. 
No que tange às expectativas para os próximos seis meses, os 
índices são favoráveis tanto para a indústria geral quanto para a 
de construção, a extrativa e a de transformação, ultrapassando 
a linha dos 50 pontos, especialmente com relação à economia 
nacional e ao comportamento da empresa. O ponto de menor 
variação se refere às expectativas sobre o estado que, embora 
melhorando, não atinge a faixa de otimismo. 

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 10 De SeteMbrO De 2020 | Quinta - FeiraO Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 22 e 23 De MarçO De 2019 | DOMingO e SegunDa - Feira

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRA H1N1

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

conscientização relacionadas 
ao coronavírus. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capital maranhense vai ganhar novo cartão-postal com a 
entrega da obra de restauração do antigo prédio da RFFSA
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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.

São Luís completou 408 
anos de história durante a 
terça-feira (8). Uma cidade que 
carrega como marcas do seu 
passado um gigantesco acer-
vo arquitetônico preservado e 
chegou ao século XXI mesclan-
do tradição e modernidade. 
A restauração do patrimônio 
histórico da capital é decisiva 
nesse processo. Esse é o caso 
do projeto de revitalização 
da antiga sede da Rede Fer-
roviária Federal S/A (RFFSA), 
localizada da Avenida Beira-
-Mar. A obra está na fase final 
e está prestes a ser entregue à 
população.

O espaço abrigará o mais 
novo espaço de cultura, arte, 
entretenimento e vivência de 
São Luís. Cotado como um dos 
mais novos cartões-postais da 
cidade, o Complexo Cultural 
e Artístico da RFFSA contará 
com museu ferroviário, ex-
posição de quadros, pintura, 
arte contemporânea, artesa-
nato, restaurante, cafeteria, 

sorveteria, além de um polo 
tecnológico.

De acordo com a Secretaria 
de Estado da Cultura (Secma), 
foi feita toda a restauração do 
prédio, obedecendo as carac-
terísticas originais da edificação. 
Atualmente, a obra está na fase 
de acabamento, com serviços 

de pintura e instalação de for-
ros, divisórias, vitrais e ladrinhos 
restaurados. 

Com investimentos na or-
dem de R$ 7,5 milhões, origi-
nários do Tesouro Estadual, o 
projeto executado pelo Gover-
no do Maranhão é de autoria 
do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan). A intervenção também 
contemplou serviços de demo-
lição, recursos de acessibilidade, 
elevador, novas esquadrias, pi-
sos, recomposição de paredes, 
fachadas, construção de rampa, 
escada e mezanino, restauração 
de grades, dentre outros. 

POLÍTICA

Senado recebe PEC de reeleição dos 
presidentes da Câmara e do Senado

de uma PEC no Senado, são 
necessárias 27 assinaturas. A 
PEC 33 conseguiu 30, incluin-
do nomes ligados ao governo, 
como o líder do governo no 
Senado, Fernando Bezerra 
(MDB-PE), o líder do governo 
no Congresso, Eduardo Gomes 
(MDB-TO), e de parlamentares 
ligados ao centrão.

Segundo a autora do pro-
jeto, a reeleição “já se incor-
porou à nossa cultura política, 
tendo, nesse período, asse-
gurado, ao mesmo tempo, a 
continuidade administrativa, 
a soberania do eleitor, bem 
como se apresentado como 
anteparo consistente para 
qualquer tentativa de perpe-

O Senado recebeu o texto 
da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 33/2020, 
que permite a reeleição dos 
presidentes da Câmara e do 
Senado dentro da mesma 
legislatura, ou seja, os quatro 
anos que separam uma eleição 
estadual de outra. Atualmente, 
a Constituição não permite a 
recondução dos membros das 
Mesas Diretoras da Câmara 
e do Senado. As eleições das 
Mesas Diretoras acontecem a 
cada dois anos.

A PEC, de autoria da se-
nadora Rose de Freitas (Po-
demos-ES), permite a recon-
dução por um período sub-
sequente. Para apresentação 

Prédio da RFFSA está sendo restaurado com recursos do Governo do Maranhão (Foto: Nael Reis)

tuação no poder”.
A medida favorece o atual 

presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP). Ele não 
costuma se manifestar publi-
camente sobre o assunto, mas 
nos bastidores tem buscado 
respaldo dos colegas. Alco-
lumbre já conta com apoio de 
senadores do MDB, PSD, DEM, 
PT, PRB, PDT, PROS, PP e PSC. 
Já Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
atual presidente da Câmara, 
é enfático em dizer que não é 
candidato à reeleição.

Críticas à PEC e retaliações
O maior opositor à pro-

posta é o Podemos, partido 
de Rose de Freitas. Para a 
legenda, a proposta é uma “ca-

suística reinterpretação para o 
favorecimento de quem está 
no poder”. O partido já se opôs 
publicamente à ideia em nota 
oficial e em discursos do sena-
dor Álvaro Dias (Podemos-PR).

“Por bons e grandes que 
sejam os dirigentes, melhor 
é a República, maior é o 
Congresso. Ainda que se 
reconheçam seus méritos e 
conquistas, a reeleição inde-
finida apequena as Casas do 
Congresso como instituições 
e desvaloriza os seus mem-
bros, como se não fossem 
todos pares, e não houvesse 
capazes e preparados para 
a direção das Casas”, diz um 
trecho da nota do partido.

O Banco Inter ficou em 
primeiro lugar no ranking de 
reclamações contra institui-
ções financeiras no quarto 
trimestre de 2020, de acordo 
com dados divulgados hoje 
(19) pelo Banco Central (BC). 
Para a elaboração do docu-
mento, foram consideradas 
as instituições com mais de 4 
milhões de clientes. O conglo-
merado (banco e subsidiárias) 
do Banco Itaú ficou em segun-
do lugar e o conglomerado da 
Caixa Econômica Federal ficou 
em terceiro.

Para elaborar o ranking, 
as reclamações procedentes 
são divididas pelo número 
de clientes da instituição fi-
nanceira e multiplicadas por 
1 milhão. O índice gerado 
representa o número de recla-

mações do banco para cada 
grupo de 1 milhão de clientes.

O resultado é, portanto, 

avaliado proporcionalmente 
à quantidade de clientes de 
cada instituição. Com esse 

cálculo, o Inter ficou com o 
índice de 111,52. As queixas 
contra o Itaú resultaram no 
índice de 31. E a Caixa ficou 
com índice 30,85. O Banco 
Inter tem 8.069.837 clientes, o 
Itaú tem 83.674.760, e a Caixa, 
143.971.402.

O ranking passou por uma 
mudança. Até outubro do ano 
passado, o BC incluía na lista 
principal as instituições com 
mais de 4 milhões de clientes. 
Após reclamações de que 
a metodologia prejudicava 
bancos médios e beneficiava 
grandes conglomerados, o 
órgão passou a incluir na 
lista principal apenas as dez 
maiores instituições do país, 
com pelo menos 8 milhões de 
clientes, e deixou o restante 
para uma lista secundária.

SESSÃO

Corte Eleitoral inicia 
julgamentos de 2021

para o cadastro no aplicativo 
Zoom para a assessoria de 
plenário através do e-mail 
gabsjd@tre-ma.jus.br até 1 
hora antes do início da ses-
são em que seu processo for 
a julgamento.

Composição

Na quinta, 21 de janeiro, 
às 15h, o Tribunal Regional 
Eleitoral do Maranhão re-
aliza a primeira sessão do 
ano. Devido à pandemia, 
os membros, advogados e 
procuradoria eleitoral per-
manecem se reunindo para 
os julgamentos por video-
conferência, que sempre são 
transmitidos ao vivo pelo 
canal do TRE-MA no Youtube.

Lembrando que a par-
ticipação de advogado nas 
sessões por videoconferência 
é possível desde que ele se 
cadastre no aplicativo, utili-
zando nome, sobrenome e 
e-mail. Em seguida, ele preci-
sa encaminhar o número do 
processo e o e-mail utilizado 

São consideradas instituições com 
mais de 4 milhões de clientes.

A Cor te atualmente é 
composta pelos desembar-
gadores Tyrone Silva, presi-
dente, e Joaquim Figueiredo, 
vice-presidente e correge-
dor. Pelo juiz federal Ronaldo 
Desterro e pelos dois juízes 
de direito José Gonçalo Filho 

e Lavínia Coelho. Como as 
vagas de membros efetivos 
da classe de juristas estão 
abertas, os advogados Luis 
Fernando Xavier e Gilson 
Ramalho - que são membros 
substitutos - assumiram a 
interinidade dos cargos. O 
procurador regional eleitoral 
é Juraci Guimarães Júnior.

Pautas
As pautas de julgamento 

estão disponíveis na guia 
“serviços judiciais” do ende-
reço eletrônico www.tre-ma.
jus.br

As demais datas e horá-
rios das sessões de janeiro 
são 22 (8h30), 25 (15h), 26 
(9h e 15h), 27 (15h), 28 (15h) 
e 29 (9h).

Começa neste domingo 
a reaplicação do Enem

Anvisa esclarece que vacinas contra 
covid-19 não são terapia genética

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
publicou nesta sexta-feira 
(7) um comunicado esclare-
cendo que vacinas contra a 
covid-19 não podem ser con-
sideradas terapias genéticas 
(ou gênicas, como também 
são chamadas).

“As vacinas que empregam 
em sua tecnologia o código 
genético do vírus Sars-Cov-2 
(vírus da covid-19) não são 
produtos de terapia gênica 
porque não se utilizam de 
cópias de genes humanos para 
tratamentos de doenças”, diz a 
nota da agência.

O informe foi divulgado 
para desmentir informações 

A nova rotada do exame 
continua no dia 16.

novamente garantida.
Segundo o Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep), ao todo, 
mais de 340 mil candidatos estão 
inscritos para as provas nos dias 
9 e 16 de janeiro. Desses, 54.231 

Começa amanhã (9) a rea-
plicação do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 2021. A 
nova rodada do exame, que se-
gue no próximo domingo (16), é 
destinada a quem estava inscrito 
no Enem regular, mas teve a 
aplicação prejudicada de alguma 
forma. Também fazem o exame 
as pessoas privadas de liberdade 
ou sob medida socioeducativa 
que inclua privação de liberdade 
(Enem PPL).

Nesta edição, fazem ainda 
as provas os candidatos inscri-
tos no Enem 2020 que tiveram 
direito à isenção da taxa de 
inscrição e não compareceram 
às provas daquele ano. Pelas re-
gras do exame, eles perderiam o 
direito a não pagar a taxa, mas 
por conta da pandemia, por 
decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF), esses candidatos 
tiveram um novo prazo de ins-
crição no Enem 2021 e a isenção 

estão inscritos no Enem PPL, que 
é aplicado desde 2010 pelo Inep, 
em parceria com o Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, por 
meio do Departamento Peniten-
ciário Nacional (Depen).

Além deles, são 280.145 os 

participantes que tiveram a taxa 
de isenção garantida. Somados 
a eles, segundo o Inep, estão os 
inscritos na reaplicação, 6.986 
participantes que foram preju-
dicados de alguma forma na 
aplicação regular. 

COMUNICADO/REQUERIMENTO
J COUTINHO DA SILVA COMBUSTIVEIS EIRELI, CNPJ 

30.944.810/0002-48 torna público, que REQUEREU da Secretaria 
de Meio Ambiente, Saneamento e Gestão Fundiária – SEMASF, a 
Licença de Operação - LO, para comércio varejista de combus-
tíveis para veículos automotores, localizado na Av. Presidente 
Castelo Branco, nº 450, bairro Centro, Vitorino Freire – MA, sob 
as coordenadas Latitude 4°17'59.4"S e Longitude 45°14'54.4"W, 
conforme dados constantes no processo n° 001/2022.

falsas que circulam na inter-
net. A desinformação sobre 
a pandemia está presente no 
Brasil e em outros países e 
já foi classificada por órgãos 
internacionais como a Organi-

zação Mundial de Saúde como 
“infodemia”.

Ainda conforme o texto, a 
terapia genética é um medi-
camento especial com ácido 
nucleico recombinante “com 

o objetivo de regular, reparar, 
substituir, adicionar ou deletar 
uma sequência genética e/ou 
modificar a expressão de um 
gene humano, com vistas a 
resultados terapêuticos”.

A nota da Anvisa explica 
que a terapia genética utiliza 
genes de seres humanos, e não 
de vírus, que são manipulados 
em laboratório com o objetivo 
de servir para o tratamento de 
doenças. Já as vacinas contra 
a covid-19 que utilizam RNA 
mensageiro, como a da Pfizer, 
utilizam o código genético do 
vírus, e não de seres humanos, 
para induzir que os corpos 
das pessoas produzam uma 
resposta imunológica.


