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04H26 ................ 0.5M

10H39 ................ 6.0M

16H51 ................ 0.7M

23H02 ................ 6.0M

Uma das preocupações do governo do Maranhão durante a pandemia, é o 
déficit de aprendizagem dos alunos causado pela suspensão das aulas, não 
somente na rede pública estadual, mas em todas as outras redes, sobretudo 
dos estudantes que estão em idade de alfabetização. 
 

Um diagnóstico da educação maranhense

14 mil empresas no primeiro semestre
Quase 15 mil novos micro empreendimentos foram criados este ano no 

Maranhão, e 5.365 deles em São Luís, no período de janeiro a agosto deste ano. 
Acompanha a tendência nacional de crescimento, mesmo durante esse período 

de crise sanitária provocada pela pandemia do novo coronavírus. PÁGINA 9

NOSSOS TELEFONES:  REDAÇÃO 982320262   •   COMERCIAL 991151624   •   CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE 991445645  

Procissão dos Orixás é cancelada
A Federação de Umbanda do Maranhão informou os pais, mães e filhos 

de santo, tanto da capital quanto do interior, que a celebração que ocorreria 
tradicionalemte amanhã não acontecerá por causa da pandemia. 

PÁGINA 8

Especialistas comentam 
os efeitos práticos da 

Reforma Administrativa
A reforma administrativa é tímida e sem impacto no curto prazo, mas, ao menos, propõe mudanças na estabilidade dos novos servidores públicos, segundo especialistas. 

Apesar de os técnicos afirmarem que a reforma vai valorizar o bom servidor, a PEC é considerada superficial por analistas. PÁGINA 2

PÁGINA 5

São Luís terá 
drive thru de 

testes para idosos 
e gestantes

Especialista falam se 
Governo pode obrigar 

as pessoas a tomar 
vacinas ou não

Entenda o plano para o 
"turismo de proximidade" 
apresentado para ajudar 

o setor a se reerguer

Cobrança de 
empréstimos 

segue suspensa 
no Maranhão

PÁGINA 10 PÁGINA 7PÁGINA 5

Como o futebol maranhense se adapta ao "novo normal"

Pré-candidatos revelam qual presente 
gostariam de dar para os 408 anos de São Luís
O jornal O Imparcial continua a série intitulada “A pergunta é...”  direcionada aos pré-candidatos a Prefeitura de São 

Luís para que possam responder semanalmente sobre diversos temas inerentes ao cotidiano .   PÁGINA 3

ELEIÇÕES 
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PARA O  BEM OU PARA O MAL?
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O que vai mu dar

– Ti pos de con tra ta ção:

– Es tá gio pro ba tó rio:

– Acú mu lo de car gos:

– Des li ga men to do ser vi dor:

– Van ta gens e be ne fí ci os:

– Pla no de car gos e car rei ras:

– Au to no mia ad mi nis tra ti va:

– Me ri to cra cia:

– Go ver nan ça do Es ta do:

Fa ti a men to da re for ma:

Des pe sas com ser vi do res ci vis ati vos:

Fren tes pre pa ram em ba te

Efei to qua se nu lo

Governo

Principais pontos da
reforma administrativa

A
pós me ses de ex pec ta ti va, ela che gou. O mi nis- 
tro-che fe da Se cre ta ria-Ge ral da Pre si dên cia da
Re pú bli ca, Jor ge Oli vei ra, e os lí de res do go ver- 
no na Câ ma ra, de pu ta do Ri car do Bar ros (PP-

PR), e no Con gres so, se na dor Edu ar do Go mes (MDB-
TO) en tre ga ram ao pre si den te da Ca sa, Ro dri go Maia
(DEM-RJ) o tex to da pro pos ta de emen da à Cons ti tui ção
(PEC) da re for ma ad mi nis tra ti va. A so le ni da de acon te- 
ceu no Sa lão ne gro da Câ ma ra, no iní cio da noi te des ta
quin ta-fei ra (3/9). In te gran tes do go ver no e par la men- 
ta res elo gi a ram a ini ci a ti va do go ver no, mas nin guém
es pe ra cor di a li da de no fu tu ro. A pro pos ta já re ce beu
uma ba te ria de crí ti cas as sim que veio a pú bli co. É con- 
si de ra da tí mi da, sem efei to fis cal ime di a to e pre ser va as
car rei ras mais one ro sas do ser vi ço pú bli co. Quan to aos
ser vi do res, eles se pre pa ram pa ra as se gu rar di rei tos ad- 
qui ri dos e im pe dir o que con si de ram des mon te do Es ta- 
do.

Jor ge Oli vei ra con si de rou que a re for ma “pos si bi li ta rá
ao Es ta do bra si lei ro avan çar nos pró xi mos anos, e pres- 
tar o me lhor ser vi ço à to da a po pu la ção”. Ri car do Bar- 
ros, por sua vez, lem brou que 25% da for ça de tra ba lho
dos ser vi ços pú bli cos se apo sen ta rão nos pró xi mos cin- 
co anos. “E pre ci sa rão ser subs ti tuí dos. E com a di gi ta li- 
za ção, ho me of fi ce, ques tões afe tas à mo der ni da de, pre- 
ci sa mos de me nos pes so as com qua li fi ca ção di fe ren te. E
es se no vo mo de lo per mi ti rá a me ri to cra cia no ser vi ço
pú bli co”, afir mou. O se na dor Edu ar do Go mes op tou por
ma ni fes tar a con fi an ça no Con gres so na con du ção dos
de ba tes.

Úl ti mo a fa lar, Ro dri go Maia re pe tiu a ne ces si da de de
pen sar a re for ma co mo um ins tru men to pa ra me lho rar
a qua li da de do ser vi ço pú bli co. “Não po de mos mais ti- 
rar da so ci e da de com im pos tos, e do ou tro la do sair
mui to pou co em ser vi ços da so ci e da de. En tre ga mos R$
1 e sai R$ 0,20, e com pou ca qua li da de”, acres cen tou.

A re for ma tem pro ble mas, no en tan to. A pro pos ta en- 
ca mi nha da pe lo go ver no va le, ape nas, pa ra no vos ser vi- 
do res e sem im pac to fis cal al gum no cur to pra zo, ape sar
do dis cur so dos téc ni cos de que é pre ci so re du zir os gas- 
tos com pes so al pa ra evi tar um co lap so nas con tas pú- 
bli cas e atra sos de sa lá ri os.

Ao de ta lhar a PEC, téc ni cos do Mi nis té rio da Eco no- 
mia elen ca ram, en tre as mu dan ças, a re du ção no nú me- 
ro de car rei ras; no vas for mas de con tra ta ção com pra zos
de ter mi na dos; fim de van ta gens co mo li cen ça prê mio;
fé ri as aci ma de 30 di as no ano; apo sen ta do ria com pul- 
só ria e au men tos re tro a ti vos. O tex to tem as li nhas mes- 
tras pa ra a no va es tru tu ra da ad mi nis tra ção pú bli ca,
pre ven do que a re gu la men ta ção da pro pos ta ocor re rá
de pois, de for ma fa ti a da. Nem mes mo a de fi ni ção dos
car gos que vão in te grar as car rei ras de Es ta do, com es ta- 
bi li da de ga ran ti da, es tá pre vis ta na PEC. Por es sa ra zão,
o go ver no dis se que ain da não é pos sí vel cal cu lar qual
se rá o im pac to fis cal da re for ma.

A ex pec ta ti va é de que o em ba te no Con gres so du ran- 
te a tra mi ta ção des sa PEC se rá du ro, pois ha ve rá lobby
das ca te go ri as com in fluên cia en tre os par la men ta res
pa ra man te rem a es ta bi li da de. O go ver no, por sua vez,
pre ci sa rá de mui ta ar ti cu la ção po lí ti ca pa ra con se guir
re sul ta do fa vo rá vel com a re for ma, tan to na re du ção de
des pe sas, quan to na me lho ria da qua li da de dos ser vi ços
pres ta dos à po pu la ção.

Ape sar de os téc ni cos afir ma rem que a re for ma vai va- 
lo ri zar o bom ser vi dor, a PEC é con si de ra da su per fi ci al
por ana lis tas por que não tem im pac to fis cal no cur to
pra zo e não cor ri ge as de si gual da des en tre os tra ba lha- 
do res do se tor pú bli co. Dei xa de fo ra a tur ma do “san gue
azul”, a eli te do fun ci o na lis mo, as sim co mo mi li ta res,
ma gis tra dos e par la men ta res. Em gran de par te, es ses
ser vi do res re ce bem pen du ri ca lhos que fa zem os ren di- 
men tos fi ca rem mui to aci ma do te to sa la ri al do se tor
pú bli co, de R$ 39 mil ao mês. En quan to is so, os tra ba- 
lha do res do cha ma do car rei rão, que re pre sen ta 80% dos
ser vi do res fe de rais, prin ci pal men te, pro fes so res e fun ci- 
o ná ri os da saú de, de vem ser os mais afe ta dos pe la re for- 
ma.

“O go ver no Jair Bol so na ro fin ge que faz re for ma. Não
tem re for ma. Es sa pro pos ta é pa ra da qui a 20 anos”, cri- 
ti cou a eco no mis ta Ele na Lan dau. Ela lem brou que a
PEC ain da de ve rá abrir ca mi nho pa ra a ju di ci a li za ção ao
cri ar dois re gi mes ju rí di cos.

Pa ra Gil Cas tel lo Bran co, se cre tá rio-ge ral da As so ci a- 
ção Con tas Aber tas, a re for ma ad mi nis tra ti va é opor tu- 
na, pois um em ca da seis ser vi do res vai se apo sen tar nos

pró xi mos cin co anos, o equi va len te a 95 mil pro fis si o- 
nais, apro xi ma da men te. “Es sa é a opor tu ni da de de cor- 
re ta men te co me çar com ou tros com sa lá ri os ini ci ais,
me no res e mais pró xi mos dos va lo res de mer ca do”, dis- 
se. Con tu do, ele la men tou o fa to de PEC não afe tar o Ju- 
di ciá rio e o Le gis la ti vo, “on de es tão os mai o res pri vi lé gi- 
os”.

Ve ja os prin ci pais pon tos da pro pos ta de re for ma ad- 
mi nis tra ti va do go ver no que va le rá ape nas pa ra os no- 
vos ser vi do res

O re gi me ju rí di co úni co da rá lu gar a cin co ti pos de
vín cu los. São eles:

Car go tí pi co de Es ta do: Con cur sa dos com es ta bi li da- 
de após três anos de es tá gio pro ba tó rio e vín cu lo de ex- 
pe ri ên cia

Car go por pra zo in de ter mi na do: Con cur sa dos sem
es ta bi li da de. A du ra ção do con tra to de pen de das “ne- 
ces si da des do Es ta do”

Vín cu lo de pra zo de ter mi na do: Subs ti tui os atu ais
con tra tos tem po rá ri os. A se le ção po de ser sim pli fi ca da.

Car gos de li de ran ça e as ses so ra men to: Subs ti tu em os
atu ais car gos de con fi an ça

Dá lu gar ao vín cu lo de ex pe ri ên cia, que de ve ser de no
mí ni mo dois anos nos car gos tí pi cos de Es ta do e de um
ano nos con tra tos por pra zo in de ter mi na do

Se rá con si de ra do mais uma eta pa do con cur so pú bli- 
co. Só os “mais ap tos” se rão em pos sa dos após o vín cu lo
de ex pe ri ên cia

Ser vi do res por pra zo in de ter mi na do po de rão exer cer
ou tra ati vi da de pro fis si o nal, des de que não ha ja com pa- 
ti bi li da de de ho rá rio e con fli to de in te res ses

Ocu pan tes de car gos tí pi cos de Es ta do só po de rão
exer cer ou tras ati vi da des em ca sos de do cên cia ou pro- 
fis são de saú de

Um pro je to de Lei vai re gu la men tar o des li ga men to
por bai xo de sem pe nho. As me di das po de rão ser apli ca- 
das aos atu ais ser vi do res

O go ver no tam bém quer fle xi bi li zar o des li ga men to
via sen ten ça ju di ci al. A ideia é não ter que aguar dar o 
trân si to em jul ga do e po der efe tu ar o des li ga men to após
de ci são co le gi a da.

O go ver no quer aca bar com os se guin tes “pen du ri ca- 
lhos”: li cen ça-prê mio, au men tos re tro a ti vos, fé ri as su- 
pe ri o res a 30 di as por ano, adi ci o nal por tem po de ser vi- 
ço, apo sen ta do ria com pul só ria co mo pu ni ção, par ce las
in de ni za tó ri as sem pre vi são le gal, adi ci o nal ou in de ni- 
za ção por subs ti tui ção não efe ti va, re du ção de jor na da
sem re du ção de re mu ne ra ção, sal vo por saú de, pro gres- 
são ou pro mo ção ba se a da ex clu si va men te em tem po de
ser vi ço, in cor po ra ção ao sa lá rio de va lo res re fe ren tes ao
exer cí cio de car gos e fun ções

O go ver no pro me te es ta be le cer di re tri zes ge rais so bre
re mu ne ra ção e be ne fí ci os, or ga ni za ção da for ça de tra- 
ba lho e pro gres são pa ra aca bar com a com ple xi da de
atu al

As atu ais 117 car rei ras po dem dar es pa ço a cer ca de
20 a 30 car rei ras

O pre si den te da Re pú bli ca po de rá, se não hou ver au- 
men to de des pe sa, ex tin guir ór gãos; ex tin guir e trans- 
for mar car gos, fun ções e gra ti fi ca ções; re or ga ni zar au- 
tar qui as, fun da ções e atri bui ções de car gos do Po der
Exe cu ti vo

Os ór gãos pú bli cos te rão no vos ins tru men tos de ges- 
tão, vi san do Con tra tos de De sem pe nho. Exem plos: con- 
tra ta ção de tem po rá ri os com re cur so pró prio; pro ce di- 
men tos es pe cí fi cos pa ra a con tra ta ção de bens e ser vi- 
ços; ges tão das re cei tas e pa trimô nio pró pri os; ava li a ção

pe rió di ca das me tas de de sem pe nho; pres ta ção de con- 
tas do con tra to.

O po der Exe cu ti vo po de rá co o pe rar com ór gãos ou
en ti da des pú bli cas e pri va das pa ra pres tar ser vi ços,
com par ti lhar re cur sos hu ma nos e ca pa ci da de ins ta la da

Fa se I: PEC do No vo Re gi me de Vín cu los e Mo der ni za- 
ção or ga ni za ci o nal da Ad mi nis tra ção Pú bli ca

Fa se II: PLP e PL de Ges tão de De sem pe nho; PL de
Con so li da ção de Car gos, Fun ções e Gra ti fi ca ções; PL de
Di re tri zes de Car rei ras; PL de mo der ni za ção das for mas
de tra ba lho; PL de Ar ran jos Ins ti tu ci o nais; PL de Ajus tes
no Es ta tu to do Ser vi dor

Fa se III: Pro je to de Lei Com ple men tar (PLP) do No vo
Ser vi ço Pú bli co.

Vai de fi nir: No vo mar co re gu la tó rio das car rei ras, go- 
ver nan ça re mu ne ra tó ria, di rei tos e de ve res do no vo ser- 
vi ço pú bli co

R$ 109,8 bi lhões gas tos em 2019
145% de cres ci men to des sa des pe sa em 12 anos
13,7% do PIB: pe so dos cus tos com pes so al ati vo e

ina ti vo nas con tas pú bli cas

O lobby dos ser vi do res pú bli cos con ta com o apoio
de, pe lo me nos, dois des ses blo cos, con tra um que é fa- 
vo rá vel às mu dan ças no fun ci o na lis mo. A pro pos ta do
go ver no de aca bar com a es ta bi li da de pa ra par te dos no- 
vos ser vi do res é o prin ci pal pon to de dis cor dân cia.

Ao la do dos ser vi do res es tão a Fren te Par la men tar
Mis ta em De fe sa do Ser vi ço Pú bli co, co or de na da pe lo
de pu ta do Pro fes sor Is ra el Ba tis ta (PV-DF); e a Fren te
Par la men tar Mis ta do Ser vi ço Pú bli co, li de ra da pe la de- 
pu ta da Ali ce Por tu gal (PC doB-BA) e pe lo se na dor Pau lo
Paim (PT-RS). São apoi os de pe so, já que uma fren te, pa- 
ra ser cri a da, pre ci sa ser com pos ta por, no mí ni mo, um
ter ço dos mem bros do Po der Le gis la ti vo.

Já a Fren te Par la men tar Mis ta da Re for ma Ad mi nis- 
tra ti va, co or de na da pe lo de pu ta do Ti a go Mi traud (No- 
vo-MG), é for ma da por de pu ta dos e se na do res ali nha- 
dos com as pro pos tas do go ver no. Mui tos de les pro- 
põem mu dan ças ain da mais ra di cais no fun ci o na lis mo.
Mi traud, por exem plo, tem dis cu ti do com par la men ta- 
res do par ti do a pos si bi li da de de apre sen ta ção de uma
PEC pro pon do que o “fim das dis tor ções” al can ce os
atu ais ser vi do res, e não ape nas os que in gres sa rem no
fun ci o na lis mo após a re for ma, co mo pre vis to na pro- 
pos ta do Exe cu ti vo.

Já o Co or de na dor da Fren te Par la men tar Mis ta em
De fe sa do Ser vi ço Pú bli co, de pu ta do pro fes sor Is ra el
Ba tis ta (PV-DF), cha mou de “co var dia” o tex to do go ver- 
no. E des ta cou que não se de ve co me çar a de ba ter uma
PEC da re for ma ad mi nis tra ti va, quan do o Con gres so es- 
tá se reu nin do re mo ta men te. (LC e JV)

A re for ma ad mi nis tra ti va é tí mi da e sem im pac to no
cur to pra zo, mas, ao me nos, pro põe mu dan ças na es ta- 
bi li da de dos no vos ser vi do res pú bli cos, se gun do es pe ci- 
a lis tas ou vi dos pe lo Cor reio. Pa ra An dré Per fei to, eco no- 
mis ta-che fe da Nec ton, a pro pos ta foi bem de se nha da.
“Po rém, o efei to no cur to pra zo é qua se nu lo. O que ge ra
de efei to po si ti vo é que po de im pac tar os ju ros mais lon- 
gos e tor nar o di nhei ro mais ba ra to”, dis se.

Jo sé Már cio Ca mar go, eco no mis ta-che fe na Opus In- 
ves ti men tos, a no va es tru tu ra ad mi nis tra ti va pro pos ta é
po si ti va. “Mas não pa ra re sol ver fis cal de cur to pra zo. Is- 
so vai ter que ser via re for ma tri bu tá ria, re gra de ou ro,
pac to fe de ra ti vo, cri a ção de ga ti lhos e es pa ço pa ra obe- 
de cer ao te to de gas tos”, pon tu ou.  A eco no mis ta Zei na
La tif res sal tou que é ra zoá vel es pe rar mu dan ças ape nas
pa ra os en tran tes. “Is so é im por tan te por que vai ter um
vo lu me gran de de apo sen ta do ri as. Em 10 anos, 40% dos
atu ais ser vi do res te rão se apo sen ta do. Acho vá li do res- 
trin gir a es ta bi li da de a al go que só po de ser con quis ta do
de pois de um pe río do pro ba tó rio”, ava li ou. No en tan to,
se gun do ela, a re for ma ad mi nis tra ti va “de cep ci o na”
por que não tem im pac to fis cal al gum. “Mui to tí mi da. E
mui tas das me di das po de ri am ser via pro je to de lei, que
tra mi tam mais fa cil men te”, ava li ou.

São Luís, segunda-feira, 7 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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ELEIÇÕES  SÃO LUÍS

A PERGUNTA É... 
“Qual o presente você daria à cidade 

SAMARTONY MARTINS

A 
única cidade brasileira fundada 
por franceses, no dia 8 de setem-
bro de 1612, posteriormente in-
vadida por holandeses, coloniza-

da pelos portugueses, e que contou desde 
sua fundação com a presença dos índios 
e negros que foram escravizados.  Hoje a 
capital maranhense completa 408 anos de 
história. E o próximo prefeito da  cidade 
que conta hoje com mais de 1 milhão de 
habitantes, terá como desafio encontrar 
uma solução para disciplinar o comercio 
informal  que hoje toma as ruas do Cen-
tro da capital maranhense.  Com base nos 
dados acima, o questionamento da série 
“A pergunta é...” de O Imparcial desta se-
mana para os pré-candidatos à Prefeito 
de São Luís é: “Caso o senhor seja eleito 
Prefeito de São Luís, qual o presente você 
daria à cidade pela passagem de seus 408 
anos?” Veja como o seu candidato respon-
deu a este questionamento.

ADRIANO SARNEY (PV)
Eu quero dar para a cidade uma São 

Luís verde e limpa.

BIRA DO PINDARÉ (PSB)
Um presente é muito pouco para São 

Luís. Vamos oferecer vários presentes para 
a nossa cidade. Saúde digna, Escolas ple-
nas, Creches comunitárias, Instituto mu-
nicipal de Educação, Ciência e Tecnolo-
gia, cumprir o plano de cultura da capital, 
esporte como direito, renda mínima mu-
nicipal, feiras dignas, ruas dignas, defesa 
dos direitos das mulheres, das crianças, 
dos adolescentes, jovens, idosos, pessoas 
com deficiência, além do respeito à diver-
sidade e igualdade racial. Esses são alguns 
presentes a que, se Deus quiser, oferece-
remos a São Luís: Uma cidade mais hu-
mana, mais bela e mais justa. 

EDUARDO BRAIDE 
(PODEMOS)

“São Luís chega aos 408 anos ainda mais 
amada por todos nós, que temos a felici-
dade de aqui nascer e nela viver. Mas São 
Luís tem pressa! Queremos vê-la mais de-
senvolvida, mais moderna, bem cuidada 
e com mais qualidade de vida para as pes-
soas. Por isso, os maiores presentes que 
a nossa cidade pode e deve receber são: 
serviços de saúde de qualidade, escolas 
estruturadas e educação valorizada, mo-
bilidade em toda a cidade, a cultura acon-
tecendo o ano todo, além de emprego e 
renda com mais oportunidades para nos-
sos jovens. Tenho certeza de que São Luís 
pode ter mais!”

DUARTE JÚNIOR
 (REPUBLICANOS)

Mais do que um presente, cumprirei 
com a obrigação de respeitar os direitos 
dos ludovicenses e ofereço a eles, coragem, 
luta e disposição para fazer transforma-
ções que os permitam ter qualidade de 
vida e dignidade, com serviços públicos 
amplos e eficientes. Esse já é o meu com-
promisso diário. Mais do que promessas, 
são muitos resultados entregues durante 
a minha curta trajetória à frente de cargos 
públicos. Há quem reclame e ache repe-
titivo quando divulgo as nossas várias e 
importantes ações em benefício das pes-
soas. Geralmente, aqueles que se incomo-
dam com a verdade, talvez por não terem 
feito quando tiveram a oportunidade de 
fazer. Porém, é meu dever prestar conta 
do trabalho que realizo. Assim, prossigo, 
com ações concretas e informando so-
bre cada uma delas. A exemplo de quan-
do transformei 5 unidades do Viva Cida-
dão em 50, mesmo diminuindo os gastos 
dos cofres públicos. Assim, farei ao chegar 
à Prefeitura de São Luís. Darei à cidade o 
cumprimento do meu dever de gerenciar 
uma administração honesta, competente 
e com resultados, principalmente nas áre-
as da saúde e educação, que são as nos-
sas prioridades.

FRANKLIN DOUGLAS (PSOL)
Há controvérsias sobre essa data de 

fundação. Polêmica à parte, o principal 
presente que darei a São Luís será que 
ela tenha um prefeito que trabalhe todos 
os dias de seus quatro anos de manda-
to, para a cidade ser um local onde seu 
povo viva melhor. Ao contrário da atual 
gestão, que não tem uma visão estraté-
gica para a cidade e, portanto, não tem 
planejamento, nós faremos uma gestão 
com planejamento estratégico, a fim de 
tornar São Luís uma potência cultural 
e turística, uma cidade para seu povo 
viver bem. Então, um presente que da-
remos a cada ano de aniversário, nos 
próximos quatro anos, será a inaugura-
ção de  uma estação de tratamento de 
esgoto por ano, o que contribuirá para 
a despoluição de nossas praias, possi-
bilitando que a população tenha acesso 
saudável a esse lazer gratuito, tornando 
nossas praias balneáveis, atraindo tam-
bém turistas para cá. Outro presente, 
compreendendo a cultura em sua tri-
dimensionalidade – simbólica, cidadã 
e econômica –, será dar efetividade ao 
Fundo Municipal de Cultura, deixado de 
lado pelo prefeito Edivaldo Holanda, em 
oito anos de gestão, embora previsto em 
lei. Assim, investiremos de forma trans-
parente os R$ 62 milhões destinados à 
cultura no Orçamento de São Luís. Via-
bilizaremos, então, um circuito cultural 
permanente nos bairros, o ano todo, de 
forma gratuita, tendo maior visibilidade 
de programação no dia do aniversário da 
cidade, a partir de atrações nas diversas 
manifestações artísticas (teatro, músi-
ca, artes plásticas, audiovisual, cultura 
popular, etc.) selecionadas por editais 
públicos, no que denominaremos de 
nossa “Virada Cultural da Ilha” – espe-
cialmente no dia do aniversário de São 
Luís. Reinstituiremos a domingueira ao 
transporte público, para que as pesso-
as circulem gratuitamente nos ônibus 
aos domingos – transporte acessível e 
de qualidade não só no dia do aniver-
sário da cidade. Essa é a comemoração 
para além do “pão e circo”: é festejar o 
aniversário da cidade com os 99% da ci-
dade, e não somente seu 1% mais rico.

JOSÉ CARLOS MADEIRA
 (SOLIDARIEDADE)

São Luís precisa de cuidado, no senti-
do mais amplo da palavra. Cuidado com 
a saúde, com a educação, com a infraes-
trutura. Cuidado com emprego e renda, 
empreendedorismo e juventude. Cuida-
do com a segurança. Cuidar significa dar 
atenção especial, estar presente todos os 
dias, assumir responsabilidades, encon-
trar soluções para os problemas, envol-
ver-se com a cidade, buscar parcerias. 
Tenho certeza de que esse é o melhor 
presente para uma cidade que chega aos 
seus 408 anos com mais de um milhão 
de habitantes e muitas questões para se-
rem trabalhadas, especialmente no que 
diz respeito ao reordenamento urbano. 
A São Luís de hoje não é a mesma de há 
30, 40 anos atrás. É uma cidade nova que 
requer um planejamento que a prepa-
re para os próximos 20 anos. E esse é o 
nosso propósito. Não entraremos numa 
campanha eleitoral com o propósito ape-
nas de pensar São Luís para os próximos 
quatro anos. É preciso projetar o futuro 
das próximas gerações, deixando uma 
cidade organizada urbanisticamente, 
moderna, com estrutura tecnológica, 
conservando aquilo que temos de mais 
precioso: a nossa história, a nossa cul-
tura, o nosso rico conjunto arquitetôni-
co tombado pela Unesco em 1997. Tudo 
isso é motivo de orgulho para todos nós, 
é o que alimenta o espírito de pertenci-
mento da nossa gente, de fazer parte de 
uma cidade que tem passado. São Luís é 
uma cidade com uma história de lutas e 
conquistas, de um povo que sempre so-
nhou em dias melhores. É por isso que 
eu digo que o maior patrimônio de São 

HERTZ DIAS (PSTU)

A elite intelectual de São Luís quan-
do da decadência de Portugal ten-
tou vincular a fundação de São Luís 
à França, que a época já era uma das 
maiores potência do mundo. É uma 
intelectualidade de mentalidade colo-
nizada. Na verdade, nosso maior pre-
sente para São Luís seria reconhê-la 
como uma cidade originalmente in-
dígena e que depois do extermínios 
dessas populações, coube aos negros 
em condição de escravos, construir 
cada prédio do nosso centro históri-
co. Essas políticas só poderão ser ma-
terializadas através das Reparações 
Históricas para indígenas e afrodes-
cendentes. O Estado foi responsável 
pela escravidão, então tem que re-
parar pelo crime que cometeu e con-
tinua cometendo nem que seja em 
âmbito municipal. E são os descen-
dentes desses povos que hoje engros-
sam as fileiras de desempregados e 
de trabalhadores do mercado infor-
mal. Portanto, a forma de repará-los, 
será com geração de emprego e para 
isso o que deverá ser disciplinado é 
justamente os recursos públicos que 
é, majoritariamente, decorrente dos 
impostos que os mais pobres pagam 
e só servem para beneficiar os mais 
ricos. Como dito acima, vamos sus-
pender o pagamento da falsa dívida 
pública, taxar as grandes fortunas do 
município e acabar com isenção fis-
cal para os grandes empresários. Sem 
tomar essas medidas será impossível 
presentear os mais oprimidos e explo-
radas da nossa ilha.

ZÉ INÁCIO (PT)

O maior presente que São Luís pode 
receber em seus 408 anos é a certe-
za de que a partir de 2021 o próximo 
prefeito dedicará o seu tempo e tra-
balho à solução dos problemas que 
assolam nosso povo, como a preca-
riedade do transporte público e dos 
hospitais, a falta de saneamento bá-
sico, a ausência de alimentação sau-
dável nas escolas e creches, a inse-
gurança presente nas periferias etc. 

São Luís precisa de um Prefeito 
presente que enfrente esses proble-
mas com seriedade e compromisso, 
porque apesar de serem históricos, 
esses problemas persistem até hoje 
e fazem nosso povo ter menos espe-
rança e fé de dias melhores. Resga-
tar essa esperança é certamente o 
maior presente que a nossa capital 
pode receber!

YGLÉSIO MOYSÉS (PROS)

O presente que eu vou dar para São 
Luís será cuidar melhor das nossas 
crianças, cuidar melhor das famílias. 
Nas nossas caminhadas por São Luís, 
o que mais tem me chamado a aten-
ção é a quantidade de famílias sem 
condições de oferecer o básico para 
seus filhos, é desesperador. E ao con-
versar com essas famílias, que em sua 
maioria são formadas por mães-so-
lo, é que entendemos a necessidade 
de criar o Programa de Apoio à Pri-
meira Infância (PAPI), que transfere 
de R$ 100 a R$ 200 por famílias com 
crianças de 0 a 6 anos. É cuidando das 
nossas crianças que vamos construir 
uma cidade melhor. Esse anteprojeto 
de lei foi enviado para o prefeito Edi-
valdo Holanda Jr para que ele possa 
implementar o PAPI ainda este ano, e 
garantir este presente para São Luís. 
Mas se isso não ocorrer, podem ter 
certeza que vou lutar para que nos 
409 anos a cidade tenha um prefeito 
preocupado com as crianças e famí-
lias, e com um Pacto pela Primeira 
Infância consolidado!

Luís é a nossa gente, é o nosso povo. E 
esse povo precisa de cuidado. É isso que 
quero oferecer à cidade que tanto amo: 
cuidar da nossa gente!  

JEISAEL MARX (REDE)

Particularmente sou contra a ideia 
de “presentes” na política. Presentes 
são dados e recebidos na vida priva-
da. A vida pública se faz com projetos 
e com resultados. O papel do prefeito 
deve ser de garantir a melhor cidade 
possível para o maior número possí-
vel de pessoas. Isto não significa que 
obras, se for o sentido de “presente” que 
a pergunta menciona, sejam ignoradas. 
Minha vontade em ser prefeito ocor-
re no sentido de elencar prioridades. 
Prioridades que vêm do povo de São 
Luís. Assim, penso ser necessário que 
os ludovicenses possam viver em uma 
cidade segura, limpa, calçada, embele-
zada, com emprego e renda, lazer, saú-
de e educação. O maior presente para a 
cidade é que todos possam gozar des-
ses direitos o ano todo. Não adianta fa-
zer uma grande ação ou obra somente 
para a data de aniversário, enquanto 
no dia a dia estamos andando em ôni-
bus lotados, sem emprego, sem segu-
rança e sem espaços adequados para 
vivermos. Então, desejo para esse dia 
que a cidade seja referência na garantia 
de direitos, vista como um lugar apra-
zível para se viver. Que possamos co-
memorar diariamente a vida em nossa 
cidade. Que possamos ter uma gestão 
responsável, sustentável, descentrali-
zada e participava.

NETO EVANGELISTA (DEM)

Nasci, cresci e tenho minha vida li-
gada a São Luís, a nossa querida Ilha 
do Amor, Patrimônio da Humanidade. 
Meu presente para a cidade no seu ani-
versário é o compromisso de continuar 
e aprofundar meu trabalho e dedica-
ção por ela. Temos riqueza, história e 
raízes e precisamos transformar cada 
vez mais esse potencial em oportuni-
dades para nossa gente. Investir em 
saneamento, na criação de emprego e 
renda, em uma educação de qualida-
de, na mobilidade e no transporte pú-
blico são os presentes/compromissos 
principais que gostaria de entregar ao 
ludovicense, como seu futuro Prefeito. 
Quero ter a oportunidade de liderar 
o caminho de nossa cidade para um 
tempo de mais esperanças, passadas 
as dificuldades econômicas e de saú-
de que agora vivemos. Quero estar a 
serviço deste tempo novo, para que a 
cidade, de passado tão forte, encon-
tre o futuro, em paz com a sua gente, 
a natureza e todas as suas riquezas.

RUBENS JÚNIOR (PCDOB)

Aprendi com governador Flávio Dino 
e com o Presidente Lula que só se muda 
a vida das pessoas quando os gestores 
públicos priorizam a luta contra as in-
justiças sociais. Meu sonho para São 
Luís é uma cidade com mais igualda-
de de oportunidades para todos, com 
obras públicas de qualidade em todos 
os bairros, não apenas em algumas re-
giões da Cidade. Com acolhimento à 
saúde sem a humilhação das filas de 
marcação de consulta, com crianças 
tendo direito a educação, mesmo em 
períodos de distanciamento social e 
com famílias que verdadeiramente pos-
sam prover o seu sustento com digni-
dade. Mesmo em um cenário de grave 
crise financeira, tenho certeza que o 
poder público pode e deve agir para 
uma São Luís mais igualitária.  Com 
mais de quatro séculos de história, São 
Luís, capital do estado,  precisa ser o 
polo irradiador de desenvolvimento de 
todo o Estado.

Responsáveis: Celio Sergio
E-mail: redacao@oimparcial.com

de São Luís em  seus 408 anos?”
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AN DER SON LIN DO SO
Se cre tá rio de Es ta do da Cul tu ra

Hora de mudança
O go ver no, fi nal men te, man dou

pa ra o Con gres so seu pro je to de re for- 
ma ad mi nis tra ti va, pro mes sa fei ta pe- 
lo pre si den te Jair Bol so na ro e pro te la- 
da di ver sas ve zes. So men te com a mo- 
der ni za ção da es tru tu ra ad mi nis tra ti- 
va do Es ta do bra si lei ro, o país po de rá
olhar pa ra o fu tu ro com oti mis mo,
pois os atu ais ta ma nho e cus to da má- 
qui na go ver na men tal são fa to res que
ini bem o cres ci men to. 

O que a so ci e da de quer é uma ges- 
tão pú bli ca efi ci en te, que ofe re ça ser- 
vi ços de qua li da de a to da a po pu la- 
ção.

Não se tra ta de su pri mir di rei tos
ad qui ri dos dos atu ais ser vi do res, mas,
sim, de re ver re gras que não con di zem
com os tem pos mo der nos. Co mo
exem plo, po dem ser ci ta das as pro- 
mo ções au to má ti cas por tem po de
ser vi ço — os co nhe ci dos anuê ni os,
tri ê ni os e quinquê ni os — e por ob ten- 
ção de di plo mas e es pe ci a li za ções.

A me ri to cra cia tem de pre va le cer,
com os mais com pe ten tes gal gan do
os ní veis su pe ri o res do ser vi ço pú bli- 
co. Ou tro ab sur do que de ve aca bar
são as fé ri as de mais de 30 di as — no
Po der Ju di ciá rio, os ma gis tra dos fi- 
cam sem tra ba lhar por 60 di as.

Des pro pó si to que tam bém pre ci sa
ser ba ni do, pa ra sem pre, é a apo sen- 
ta do ria com pul só ria co mo al ter na ti va
pa ra pu ni ção ao ser vi dor in fra tor, ver- 
da dei ro prê mio pa ra aque les que

trans gri dem as nor mas le gais. São fa- 
mo sos os ca sos de ser vi do res, so bre- 
tu do da Jus ti ça, que são afas ta dos por
im pro bi da de e re ce bem co mo pu ni- 
ção a apo sen ta do ria, com o sa lá rio in- 
te gral.

 A pe na aca ba vi ran do

um tro féu, a ga ran tia de

ren da eter na pe lo cri me

co me ti do.

A es ta bi li da de no car go, con si de ra- 
da um pri vi lé gio inex pli cá vel por mui- 
tos e de fen di da, fe roz men te, pe las
cor po ra ções do fun ci o na lis mo, se rá
re for mu la da. 

Com a apro va ção da re for ma, o go- 
ver no te rá mais fle xi bi li da de em dis- 
pen sar ser vi do res, ca so se ja ne ces sá- 
rio, co mo em si tu a ções de res tri ções
fis cais. 

O go ver no não fi ca rá mais en ges sa- 
do, co mo atu al men te, se pre ci sar to- 
mar me di das mais con tun den tes pa- 
ra, por exem plo, con ter os gas tos fe- 
de rais, res pon sá veis pe lo per sis ten te
de fi cit das con tas pú bli cas.

Se rá cri a do um no vo re gi me de tra- 
ba lho, com a pos si bi li da de de con tra- 
ta ção por tem po de ter mi na do e in de- 

ter mi na do, sem ga ran tia de es ta bi li- 
da de.

 A ex ce ção fi ca pa ra os

fun ci o ná ri os de

car rei ras ex clu si vas do

Es ta do, co mo au di to res

e di plo ma tas.

 Guar diã de um fun ci o na lis mo nem
sem pre efi ci en te — im pres cin dí vel di- 
zer que os não pri vi le gi a dos, a mai o- 
ria, de sem pe nham su as fun ções a
con ten to —, a Cons ti tui ção pre vê que
após um es tá gio pro ba tó rio de três
anos to dos os ser vi do res tor nam-se
es tá veis.

Ago ra, es tá nas mãos do Con gres so
apri mo rar a Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tui ção (PEC) en tre gue pe lo Pa- 
lá cio do Pla nal to, no ta da men te no
que diz res pei to à su pres são de pri vi- 
lé gi os e mor do mi as, ga ran ti dos por
lei, a mem bros do Exe cu ti vo, Le gis la-
ti vo e Ju di cá rio. 

Que fi que cla ro que a re for ma ad-
mi nis tra ti va é im pe ri o sa pa ra o país e
é a fa vor dos bons e ver da dei ros ser vi- 
do res pú bli cos, que pres tam ines ti- 
má veis ser vi ços à na ção. A ho ra é de
mu dan ça.

São Luís 408 anos de histórias e tradições

São Luís com ple ta 408 anos es te
ano, e mais do que nun ca trans pi ra
sua his tó ria e tra di ções que co me ça- 
ram a ser de se nha das pa ra se trans- 
for mar no que ho je so mos lá em 1612
com a che ga da dos eu ro peus pa ra po- 
vo ar es sa ter ra. Es ses eu ro peus, no ta- 
da men te fran ce ses, ho lan de ses e por- 
tu gue ses trou xe ram con si go o po vo
afri ca no e sua di ver sa e riquís si ma
cul tu ra pa ra aqui mis tu rar tu do com
as tra di ções, igual men te ri cas, dos po- 
vos in dí ge nas que já ha bi ta vam o ter- 
ri tó rio ma ra nhen se.

Es sa mis ci ge na ção trans for mou-
nos em um po vo do qual sa em inú me- 
ros gran des ar tis tas cu jo ta len to vem
do ber ço e cor re nas vei as por meio de
um san gue que pul sa uma ener gia
ma ra vi lho sa de cri a ti vi da de, emo ção
e ale gria mes mo que de um po vo so- 
fri do.Es te ano, em ho me na gem aos
408 anos da ca pi tal de to dos os ma ra- 
nhen ses, o Go ver no do Es ta do es tá fa- 
zen do um con jun to de en tre gas que
va lo ri zam ain da mais a ci da de e aju- 
dam a mo vi men tar eco no mia, cul tu- 
ra, la zer e se gu ran ça in ter fe rin do di re- 
ta men te na qua li da de de vi da da po- 
pu la ção.

Com re la ção a Cul tu ra du as obras
fi ze ram par te des se con jun to. Obras
que além de mui to im por tan tes pa ra a
po pu la ção, ho me na gei am gran des
ex po en tes da cul tu ra ma ra nhen se e
bra si lei ra. O Te a tro João do Va le, re for- 
ma do pe lo IPHAN com re cur sos do

PAC, foi mo der ni za do pe lo Go ver no
do Es ta do pa ra ser de vol vi do à co mu- 
ni da de co mo um te a tro de re fe rên cia
pe la qua li da de do que ali po de rá ser
pro du zi do.

A Pra ça dos Po e tas

lo ca li za da na Ave ni da

Pe dro II é um es pa ço

que pro por ci o na uma

das me lho res vis tas da

ci da de pa ra Bei ra Mar e

faz ho me na gem a 10

gran des po e tas

ma ra nhen ses de for ma

per ma nen te com

es pa ço pa ra

ho me na gens pe rió di cas

aos de mais que fi ze ram

e fa zem par te da nos sa

cul tu ra.

Es sas obras são exem plos do tra ba- 

lho que vem sen do fei to in can sa vel- 
men te pe lo go ver na dor Fla vio Di no
du ran te to do o pe río do que es tá co- 
man dan do o es ta do, mos tran do que é
pos sí vel ad mi nis trar com se ri e da de e
trans pa rên cia, ain da que em mo men- 
tos di fí ceis. Com fo co e von ta de de fa- 
zer o me lhor pa ra a po pu la ção, são
inú me ras as obras em to das as áre as
que es tão trans for man do nos sa ca pi- 
tal. E, cer ta men te, as obras não pa ram
por aí. O pro gra ma Nos so Cen tro ain- 
da con ti nua e te re mos mais obras en- 
tre gues es se ano, a exem plo da REFF- 
SA e do Ca fua da Mer cês, sem pre pen- 
san do em man ter vi va nos sa his tó ria e
po vo ar de for ma sus ten tá vel o Cen tro
His tó ri co de São Luís, ga ran tin do de- 
sen vol vi men to. 

Que São Luís te nha

mui tos anos, que seus

ha bi tan tes pos sam vi ver

mui tos anos nes sa

ci da de com his tó ria

riquís si ma e que se jam

anos ca da vez me lho res.

Vi va São Luís, a Athe nas bra si lei ra,
a Ilha do Amor, a ca pi tal de to dos os
ma ra nhen ses!

FE LI PE CA MA RÃO
Se cre tá rio de Es ta do da Edu ca ção e Rei tor do IE MA

Um di ag nós ti co da
edu ca ção ma ra nhen se

Uma das pre o cu pa ções do go ver no do Ma ra nhão, du- 
ran te a pan de mia, é o dé fi cit de apren di za gem dos alu- 
nos cau sa do pe la sus pen são das au las, não so men te na
re de pú bli ca es ta du al, mas em to das as ou tras re des, so- 
bre tu do dos es tu dan tes que es tão em ida de de al fa be ti- 
za ção. Di an te dis so, o go ver na dor Flá vio Di no es ta be le- 
ceu, em De cre to Es ta du al, a obri ga to ri e da de da re a li za- 
ção de uma ava li a ção di ag nós ti ca, no re tor no às au las
pre sen ci ais, in clu si ve, com a par ti ci pa ção das re des mu- 
ni ci pais, em Re gi me de Co la bo ra ção com as 217 pre fei- 
tu ras. Mas por que se faz ne ces sá ria uma ava li a ção? Es- 
tu dos e pes qui sas so bre a apren di za gem, no ta da men te
as re a li za das nes se tem po de pan de mia, apon tam que,
mes mo com o en si no re mo to ade qua do, in cluin do as
múl ti plas fer ra men tas e es tra té gi as pe da gó gi cas não
pre sen ci ais, a sus pen são das au las de ve rá ge rar cer ta
de fi ci ên cia na apren di za gem dos alu nos. En tre es ses es- 
tu dos, ca be ci tar a No ta Téc ni ca ela bo ra da pe la or ga ni- 
za ção To dos Pe la Edu ca ção, in ti tu la da “O re tor no às au- 
las pre sen ci ais no con tex to da pan de mia da Co vid-19”
que, in clu si ve, ci ta o Es ta do do Ma ra nhão co mo exem- 
plo, pe la par ce ria fir ma da com o CA ed/UFJF, pa ra apli- 
ca ção de uma ava li a ção di ag nós ti ca a to dos os es tu dan- 
tes da re de pú bli ca – es ta du al e mu ni ci pais – no re tor no
às au las pre sen ci ais. O do cu men to do To dos Pe la Edu ca- 
ção jus ti fi ca a ne ces si da de da ava li a ção di ag nós ti ca, em
vir tu de das im pli ca ções de cor ren tes des se mo men to de
cri se, en fren ta do pe la edu ca ção es co lar. “[…]. So mam-
se a is so os efei tos ad ver sos da cri se em ou tras di men- 
sões da vi da dos alu nos, tais co mo a so ci al, emo ci o nal e
econô mi ca, que, tam bém, afe tam os ní veis de apren di- 
za gem dos es tu dan tes. Aná li ses mos tram, por exem plo,
que alu nos que pas sam por si tu a ções trau má ti cas têm,
pos te ri or men te, mai or di fi cul da de em de sen vol ver
com pe tên ci as nu mé ri cas e de lei tu ra, além de de mons- 
tra rem me nor de sem pe nho em dis ci pli nas que exi gem
mai or con cen tra ção”. O CNE, tam bém, emi tiu pa re cer
no mês de ju lho com ori en ta ções acer ca da ava li a ção di- 
ag nós ti ca e for ma ti va dos alu nos, no re tor no às au las
pre sen ci ais “pa ra ava li ar o que o alu no apren deu e quais
as la cu nas de apren di za gem” e, em re la ção à “ava li a ção
for ma ti va pa ra iden ti fi car quais com pe tên ci as e ha bi li- 
da des fo ram de sen vol vi das pe los alu nos du ran te o pe- 
río do de iso la men to; co mo os alu nos li da ram com as
ati vi da des não pre sen ci ais; quais as di fi cul da des en con- 
tra das”, re al ça o pa re cer. No Ma ra nhão, mes mo sem da- 
ta pre vis ta pa ra o re tor no das au las, nas es co las da re de
es ta du al, por ori en ta ção do go ver na dor Flá vio Di no, de- 
ci di mos pe la re a li za ção da ava li a ção di ag nós ti ca, por- 
que en ten de mos ser es se o mo men to opor tu no e ne ces- 
sá rio, uma vez que es sa ação, em re de, sub si di a rá nos so
pla ne ja men to e as in ter ven ções pe da gó gi cas e ne ces sá- 
ri as pa ra ga ran tir a apren di za gem mí ni ma a to dos os es- 
tu dan tes da re de. A ava li a ção ocor re rá de 14 a 20 de se- 
tem bro, em par ce ria com o CA ed, ca li bra da na es ca la do
Sis te ma de Ava li a ção da Edu ca ção Bá si ca (Sa eb), do
INEP/MEC. Os tes tes se rão apli ca dos de for ma on li ne
pa ra os es tu dan tes do En si no Mé dio que in te gram a re- 
de es ta du al de en si no do Ma ra nhão. Nos sa es ti ma ti va é
que cer ca de 250 mil es tu dan tes par ti ci pem. Va le lem- 
brar que o es tu dan te po de rá re a li zar a ava li a ção, em
qual quer ho rá rio, con for me as su as pos si bi li da des.
Além dis so, nes se pe río do, po de rá aces sar quan tas ve zes
qui ser a ava li a ção. Pos te ri or men te, se rá de fi ni da uma
da ta es pe cí fi ca pa ra o En si no Fun da men tal. No re tor no
das au las pre sen ci ais, ain da sem da ta de fi ni da pa ra
ocor rer, se rá re a li za da no va men te uma ava li a ção di ag- 
nós ti ca. Ca be res sal tar que, con co mi tan te ao pro ces so
de ava li a ção na re de es ta du al, es ta mos em diá lo go
avan ça do com a UN DI ME-MA pa ra apli car a ava li a ção
di ag nós ti ca, tam bém, a to dos os es tu dan tes das re des
mu ni ci pais, sem cus tos às pre fei tu ras. Mes mo di an te
des se ce ná rio de pan de mia, es te go ver no co lo cou em
cur so vá ri as me di das im por tan tes, a exem plo da ava li a- 
ção di ag nós ti ca, pa ra ten tar mi ni mi zar os im pac tos ne- 
ga ti vos na vi da es co lar dos nos sos me ni nos e me ni nas.
Com es se ins tru men to, po de re mos iden ti fi car as di fi- 
cul da des de ca da es tu dan te, ate nu a das nes se pe río do
de sus pen são de au las pre sen ci ais, e agir pa ra mi ti gá-
las. Va mos em fren te!

São Luís, segunda-feira, 7 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Plano Nacional de Retomada do Turismo foi apresentado em Ouro Preto, na Região
Central de Minas. Deslocamentos pelas estradas devem ser prioridade

Par ques

Per das

For ta le cer mús cu los

Com ba ter do en ças que são co muns na
ve lhi ce

For ta le cer o sis te ma imu no ló gi co

Evi tar a de pres são

Bus car a fe li ci da de

RETOMADA

Entenda o plano para
‘turismo de  proximidade’

O
tu ris mo ro do viá rio de ve rá
ga nhar for ça nos pró xi mos
me ses em de tri men to das
vi a gens aé re as, em bo ra a

pan de mia do no vo co ro na ví rus não
es te ja ain da sob con tro le. Co mo car- 
ro-che fe, es ta rá em des ta que o “tu ris- 
mo de pro xi mi da de”, que sig ni fi ca
des lo ca men tos mais cur tos, no má xi- 
mo num raio de 200 quilô me tros em
tor no das ca pi tais e gran des ci da des.
Es sa ava li a ção é do Mi nis té rio do Tu- 
ris mo, que lan çou na tar de de on tem,
em Ou ro Pre to, na Re gião Cen tral de
Mi nas, o Pla no Na ci o nal de Re to ma da
do Tu ris mo, com fo co na se gu ran ça
pa ra a vol ta às ati vi da des e no em pre- 
go

“Se rá uma re vo lu ção no trans por te
ro do viá rio, es ta mos fa zen do par ce ri- 
as com o Mi nis té rio da In fra es tru tu ra
e Agên cia Na ci o nal de Trans por te Ter- 
res tre. Além dis so, a ino va ção tec no ló- 
gi ca es ta rá pre sen te mais do que nun- 
ca, com a cri a ção dos “des ti nos in te li- 
gen tes”, pa ra o tu ris ta mar car hos pe- 
da gem, com prar pas sa gem, es co lher
a lo ca li da de vi si ta da e fa zer ou tros
ser vi ços. Va mos for ta le cer o tu ris mo
ru ral, área que Mi nas Ge rais tem ex- 
pe ri ên cia”, dis se o se cre tá rio Na ci o nal
de De sen vol vi men to e Com pe ti ti vi- 
da de do Tu ris mo, Wil li am Fran ça. Pa- 
ra so cor rer o se tor, que amar ga sé ri os
pre juí zos, o go ver no fe de ral tra çou
qua tro on das: Pro te ção, Re to ma da,
In cen ti vo e Pro mo ção.

Nes ta fa se, Re to ma da, foi cri a do o
Fun do Ge ral de Tu ris mo (Fun ge tur),
com re cur sos de R$ 5 bi lhões pa ra au- 

xi li ar em pre sas  com cré di to pa ra for- 
ma ção de ca pi tal de gi ro. O go ver no
fe de ral vai dis po ni bi li zar cer ca de 13,5
mi lhões ou 500 mil pa ra ca da um dos
27 es ta dos da Fe de ra ção tra ba lhar na
pro mo ção do tu ris mo, que con sis te
na úl ti ma on da da Re to ma da.

Ou tro fo co do go ver no fe de ral es tá
nos par ques na ci o nais e es ta du ais e,
pa ra is so, foi fei to um pro je to de re es- 
tru tu ra ção. Mais uma vez o se cre tá rio
ci tou Mi nas, que tem ações de fi ni das
pa ra as uni da des de con ser va ção am- 
bi en tal.

Ou tra no vi da de apre sen ta da se re- 
fe re a pro je tos pa ra con ces são de ro- 
do viá ri as in te res ta du ais, in ter mu ni ci- 
pais e ur ba nas.

Pre sen te ao lan ça men to, o se cre tá- 
rio de Es ta do de Cul tu ra e Tu ris mo,
Leô ni das Oli vei ra, dis se que as ações
vão de pen der do Mi nas Cons ci en te,
mas, no ca so de Ou ro Pre to, “o tu ris- 
mo es tá li be ra do”. Ele adi an tou que o
go ver no es ta du al vai in ves tir no tu ris- 
mo na Es tra da Re al, que li ga Mi nas e o
Rio de Ja nei ro, Sul de Mi nas, em es pe- 
ci al na re gião dos par ques das águas e
na Ser ra da Man ti quei ra, e ain da no
tu ris mo de aven tu ra, que in clui par- 
ques es ta du ais e fe de rais no es ta do.

Pre sen te ao lan ça men to, o se cre tá- 
rio de Es ta do de Cul tu ra e Tu ris mo,
Leô ni das Oli vei ra, dis se que as ações
vão de pen der do Mi nas Cons ci en te,
mas, no ca so de Ou ro Pre to, “o tu ris- 
mo es tá li be ra do”. Ele adi an tou que o
go ver no es ta du al vai in ves tir no tu ris- 

mo na Es tra da Re al, que li ga Mi nas e o
Rio de Ja nei ro, Sul de Mi nas, em es pe- 
ci al na re gião dos par ques das águas e
na Ser ra da Man ti quei ra, e ain da no
tu ris mo de aven tu ra, que in clui par- 
ques es ta du ais e fe de rais no es ta do.

“Tu do is so per me a do pe la gas tro-
no mia”, acres cen tou. O go ver no fe de- 
ral tam bém pre ten de im plan tar uma
no va ro ta de tu ris mo com fo co na gas-
tro no mia e “Mi nas Ge rais es tá no pá- 
reo”, dis se o se cre tá rio Wil li am Fran- 
ça.

Con for me da dos da Se cre ta ria de
Es ta do de Cul tu ra e Tu ris mo, Mi nas
tem um pre juí zo acu mu la do no se tor
de R$ 5,04 bi lhões. A ex pec ta ti va, em
abril, era de 10 mi lhões de tu ris tas no
es ta do, mas hou ve ape nas 630,9 mil
pes so as, sen do de 96% a que da no flu- 
xo de pas sa gei ros nos ae ro por tos mi- 
nei ros. Os da dos mos tram ain da que- 
da mé dia de 75% no fa tu ra men to das
em pre sas li ga das ao tu ris mo, com
agra van te que 56% dos em pre en di-
men tos têm ca pi tal de gi ro pa ra se
man ter por até dois me ses. Quan to
aos ho téis, 16,51% foi a ta xa de ocu pa- 
ção.

Os le van ta men tos de Es ta do da
Cul tu ra e do Tu ris mo re gis tra ram au-
men to no nú me ro de vo os – em ju- 
nho, a quan ti da de de vo os foi 131%
mai or que o mês de abril, por exem plo
– e da ta xa de ocu pa ção ho te lei ra tam-
bém. “Is so mos tra que as pes so as es- 
tão re to man do su as ati vi da des de vi a- 
gem”, in for ma a no ta da se cre ta ria.

IDOSOS

Conheça 5 motivos para não ficar parado

ESTIMA-SE QUE A POPULAÇÃO DE PESSOAS ACIMA DOS 60 ANOS DOBRE DE TAMANHO ATÉ 2042

A exe cu ção de ta re fas fí si cas de pois
dos 60 anos é de ex tre ma im por tân cia
por pre ve nir e aju dar no com ba te de
vá ri as do en ças. Ape sar dis so, em meio
à pan de mia do no vo co ro na ví rus e ao
iso la men to so ci al, a prá ti ca de ati vi- 
da des en tre os ido sos, gru po de ris co
da do en ça, tem si do co lo ca da em se- 
gun do pla no.

De acor do com da dos di vul ga dos
pe lo Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia
e Es ta tís ti ca (IB GE), es ti ma-se que a
po pu la ção de pes so as aci ma dos 60
anos do bre de ta ma nho até 2042. O
IB GE pre vê que, até  2031, o nú me ro
de ido sos su pe re o nú me ro de cri an- 
ças de 0 a 14 anos pe la pri mei ra vez.

Co ro na ví rus e ati vi da de fí si ca: ido- 
sos de vem se mo vi men tar mes mo em
iso la men to do més ti co

Por is so, a CE BRAC (Cen tral Bra si- 
lei ra de Cur sos), que re a li za um cur so
de cui da dor de ido sos, fez uma lis ta
com 5 mo ti vos pa ra me xer o cor po
nes sa qua ren te na.

Se gun do uma pes qui sa da Fa cul da- 
de de Edu ca ção Fí si ca da Uni ver si da- 
de de Bra sí lia (UnB), pe lo me nos 30%
dos ido sos têm uma que da ao ano e,

20% das mor tes são em de cor ren tes
ou agra va das por que das e/ou fra tu- 
ras. Fa zer exer cí ci os, me lho ra a for ça
mus cu lar, di mi nuin do o ris co de que- 
das.

A prá ti ca exer cí ci os aci ma dos 60
anos, aju da no com ba te de do en ças
co mo hi per ten são, der ra me, va ri zes,
obe si da de, di a be tes, os te o po ro se,
cân cer, an si e da de, de pres são, pro ble- 
mas no co ra ção e pul mões. Tam bém
re duz o uso de re mé di os por que me- 
lho ra a sen sa ção de bem-es tar, re du- 
zin do as do res.

Ao en ve lhe cer di ver sas cé lu las pa- 
ram de se re ge ne rar. A pro du ção de
cé lu las san guí ne as, de de fe sa e a ab- 
sor ção da vi ta mi na D fa zem com que
o nos so sis te ma imu no ló gi co pre ci se
ser mui to for te pa ra que não se ja mos
aco me ti dos por do en ças. Se gun do
da dos da OMS (Or ga ni za ção Mun di al
da Saú de) mais de 80% das mor tes de
pneu mo nia são em ido sos, e mes mo
que o Bra sil te nha um ca len dá rio de
va ci na ção gra tui ta pa ra a gri pe, ela

ain da cau sa mais de mil mor tes anu-
al men te.

Di an te das ro ti nas ca da vez mais
agi ta das e o au men to da ex pec ta ti va
de vi da, os ido sos têm fi ca do ca da vez
mais só, al guns psi có lo gos e psi qui a-
tras re la tam o au men to da de pres são
e da an si e da de em ido sos, o que mui- 
tas ve zes po de até ser di ag nos ti ca do
co mo um prin cí pio de al gu ma do en ça
de ge ne ra ti va. Pra ti car ati vi da des fí si- 
cas, pro pa ga o con ta to com as de mais
pes so as, sen do da mes ma ida de ou
não, di mi nuin do o iso la men to so ci al e
a me lan co lia por es tar só.

Há vá ri os es tu dos que com pro vam
que a prá ti ca de exer cí ci os fí si cos li be-
ra neu ro trans mis so res da fe li ci da de,
bem-es tar e pra zer au men tan do as- 
sim a au to es ti ma, a con fi an ça e a acei- 
ta ção da ima gem que o ido so pos sui
de si mes mo, tra zen do bem-es tar ge- 
ral. Em de cor rên cia da prá ti ca de es- 
por tes as me lho ri as são vi sí veis, e per- 
pe tu am por mais tem po a in de pen-
dên cia e o bem-vi ver das pes so as com
mais de 60 anos.

Co ro na ví rus no Ma ra nhão

Cen tros de tes ta gem em São Luís

DRIVE THRU

Teste para idosos e
gestantes em São Luís

Na ma nhã des ta sex ta-fei ra (04), du ran te co le ti va de
im pren sa, o Go ver na dor Flá vio Di no anun ci ou a im- 
plan ta ção do sis te ma Dri ve-Th ru pa ra tes ta gem do no- 
vo co ro na ví rus. De acor do com Di no, o ser vi ço é ex clu si- 
vo pa ra ges tan tes e ido sos, um pú bli co al vo da do en ça.

A da ta pre vis ta pa ra o iní cio das ati vi da des é a par tir
do dia 10 de se tem bro, e se es ten de rá até o fim do mês,
com fun ci o na men to de se gun da a sex ta das 8h às 18h. A
pres ta ção de ser vi ço vai fun ci o nar no es ta ci o na men to
do Mul ti cen ter Se brae.

Ain da du ran te co le ti va, Flá vio Di no co men tou so bre
a si tu a ção do Ma ra nhão em re la ção ao no vo co ro na ví- 
rus. Es ta mos com es ta bi li da de nos ca sos, mas ain da é
ne ces sá rio man ter to das as me di das sa ni tá ri as pa ra o
en fren ta men to do ví rus.

“Não te mos ne nhum qua dro de ápi ce, co mo al guns
ca tas tro fis tas di zi am que ha ve ria e não te mos tam bém
um qua dro de de sa pa re ci men to do co ro na ví rus.”, dis se
o Go ver na dor

De acor do com o úl ti mo bo le tim epi de mi o ló gi co di- 
vul ga do pe la Se cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES), nes ta
quin ta-fei ra (3), o Ma ra nhão re gis trou 155.717 ca sos
con fir ma dos e 3.478 mor tes por co ro na ví rus. Nas úl ti- 
mas 24h fo ram re gis tra dos 1.249 no vos ca sos e 11 mor- 
tes pe la do en ça.

Dos mais de 155 mil ca sos, 8.175 es tão ati vos. Des ses,
7.720 es tão em iso la men to so ci al, 273 in ter na dos em en- 
fer ma ria e 182 em lei tos de UTI.

O es ta do já re gis tra 144.064 pes so as re cu pe ra das da
do en ça. Mais de 342 mil tes tes fo ram re a li za dos, 184.399
ca sos fo ram des car ta dos e ho je (3), o nú me ro de ca sos
sus pei tos é 5.493.

Ain da de acor do com a SES o in te ri or do es ta do é on- 
de es tá o mai or nú me ro de no vos ca sos re gis tra dos com
1.130, a ilha de São Luís re gis trou 89 e Im pe ra triz 30.

Quem apre sen tar sin to mas de Co vid-19, de ve pro cu- 
rar o Cen tro de Tes ta gem da Po li clí ni ca Di a man te e as
Uni da des de Pron to Aten di men to (UPAs), lo ca li za das
no Vi nhais, Ita qui-Ba can ga, Ci da de Ope rá ria e Araçagy.
Pa ra os pro fis si o nais da área da saú de e se gu ran ça pú- 
bli ca os aten di men tos ocor rem no Vi va da Bei ra-Mar

COMPROVAÇÃO

OMS não aprovará
vacinas sem segurança

O DIRETOR-GERAL DA OMS, TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS

Du ran te co le ti va de im pren sa nes ta sex ta-fei ra, o co- 
man do da Or ga ni za ção Mun di al da Saú de (OMS) foi
ques ti o na do so bre a de cla ra ção do pre si den te Jair Bol- 
so na ro de que “nin guém po de obri gar nin guém a to mar
va ci na”. Re pre sen tan tes da en ti da de evi ta ram ci tar o
bra si lei ro no mi nal men te, mas re for ça ram a im por tân- 
cia da va ci na ção e ga ran ti ram que um imu ni za dor pa ra
o co ro na ví rus não se rá apro va do sem pas sar por to das
as eta pas clí ni cas ne ces sá ri as. “Va ci nas sal vam vi das”,
pon tu ou a ci en tis ta-che fe do ór gão, Soumya Swa mi- 
nathan.

A pe di a tra in di a na acres cen tou que es pe ra re sul ta dos
de al gu mas pes qui sas no fim des te ano. “Fa lan do de for- 
ma re a lis ta, a se gun da me ta de de 2021 é quan do po de- 
mos co me çar a ver a do ses sen do dis tri buí das pa ra os
paí ses, pa ra que co me cem a imu ni zar su as po pu la ções”,
afir mou.

O di re tor-ge ral da OMS, Te dros Adha nom
Ghebreyesus, as se gu rou que não en dos sa rá va ci na que
não te nha se gu ran ça e efi cá cia com pro va das. Ele cri ti- 
cou o mo vi men to an ti va ci na e des ta cou a im por tân cia
da va ci na ção em mas sa pa ra a er ra di ca ção da va río la e o
com ba te ao ebo la. “To dos nós es pe ra mos ter uma no tí- 
cia po si ti va so bre va ci na ain da es te ano”, res sal tou,
acres cen tan do que a pri o ri da de ini ci al se rá a va ci na ção
de pro fis si o nais de saú de e gru pos de ris co.

Te dros co men tou ain da que há evi dên cia de que cor- 
ti coi des po dem aju dar no tra ta men to de pa ci en tes de
co ro na ví rus en tu ba dos, em bo ra te nham po ten ci al efei- 
to ne ga ti vo em pes so as com a ver são mo de ra da da do- 
en ça. “A OMS, por tan to, re co men da o uso de cor ti coi des
ape nas em pa ci en tes que es te jam se ve ra men te ou cri ti- 
ca men te do en tes”, ex pli cou.

São Luís, segunda-feira, 7 de setembro de 2020
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7 curiosidades sobre a Independência do Brasil
 

Hoje é comemorado a Independência do Brasil e conhecemos toda a história de como as coisas aconteceram. Mas 
sempre tem algo a mais, não é mesmo? Então confira algumas curiosidades sobre o nosso processo de independência!

Re-colonização do Brasil?

Ao voltar para Portugal, em 1921, D. João deixou o 
príncipe herdeiro D. Pedro como regente. Durante esse 
tempo, a corte portuguesa queria re-colonizar o Brasil e 
queria que D. Pedro voltasse para a Europa, para que o 
Brasil retornasse a ser uma colônia. O presidente do sena-
do, José Clemente Pereira, entregou ao príncipe regente 
milhares de assinaturas pedindo para que ele ficasse no 
Brasil. Isso aconteceu no dia 9 de janeiro de 1888 e ficou 
conhecido como o Dia do Fico: “Se é para o bem de to-
dos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico”.

Girl Power

Enquanto D. Pedro fazia sua viagem à província de 
São Paulo, em 1822, Leopoldina estava no comando do 
Brasil. Ela convocou o Conselho de Estado e resolveu, 
junto com os ministros, separar definitivamente Brasil 
de Portugal. A decisão foi tomada depois das últimas 
deliberações do governo português – uma delas era a 
ida imediata do casal para Lisboa. José Bonifácio e Leo-
poldina enviaram um mensageiro para São Paulo com 
as notícias.

Uma carta

Assim que a carta de Leopoldina e José Bonifácio che-
gou às mãos de D. Pedro, ele percebeu que era rebaixado 

a mero delegado das Cortes por Portugal. A carta dizia 
que haviam 600 soldados lusos já na Bahia e mais 7 mil 
estavam em treinamento para consolidar o domínio por-
tuguês no norte do Brasil. Atacar o Governo da Regência 
completaria os planos de Portugal.

A decisão

“Eles o querem, terão a sua conta. As cortes me per-
seguem, chamam-me com desprezo de rapazinho ou de 
brasileiro. Pois verão quanto vale o rapazinho. De hoje 
em diante estão quebradas as nossas relações. Nada mais 
quero do governo português, e proclamo o Brasil para 
sempre separado de Portugal!”

De príncipe regente a Imperador

O tenente Canto e Melo, que acompanhava D. Pedro 
na viagem a São Paulo, pediu para os homens da guar-
da se aproximar e darem vivas ao Brasil independente, 
ao novo imperador e à liberdade. Ao dizer: “Pelo meu 
sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a 
liberdade do Brasil”, D. Pedro embainhou a espada, as-
sim como a guarda, e continuou os dizeres à comitiva: “É 
tempo. Brasileiros, a nossa divisa hoje em dia será Inde-
pendência ou morte! Estamos separados de Portugal!”

Às 16h30, do dia 7 de setembro de 1822, foi procla-
mado o “Independência ou Morte”!

Fim do vínculo

Após jogarem fora as braçadeiras azuis e brancas o 
grupo seguiu para São Paulo e a notícia da independên-
cia logo se espalhou. Já no Palácio do Governo, D. Pedro 
mandou um ourives cunhar a frase “Independência ou 
Morte” e confiou o Governo de São Paulo a uma junta.

Já no dia 9 de setembro, D. Pedro partiu de volta ao 
Rio de Janeiro e cinco dias depois chegou a cidade. Na 
noite seguinte a chegada, ao entrar no Teatro São João 
em companhia de Leopoldina, ele usava na manga de 
seu traje uma faixa verde com a divisa “Independência 
ou Morte” em dourado. Era o símbolo do fim do víncu-
lo com  Portugal!

O preço da Independência

O Brasil precisou pagar cerca de 2 milhões de libras a 
Portugal pela independência. D. Pedro não pediu nada 
em troca, como alguma possessão portuguesa – no caso 
Angola já que a elite deste país queria fazer parte do Im-
pério do Brasil para facilitar o tráfico de escravos. D. Pe-
dro negou!

Como vocês podem ver há muitos fatos curiosos so-
bre a nossa independência e sempre podemos aprender 
um pouco mais sobre a história do Brasil. Esquecemos 
de alguma? Conte pra gente nos comentários!
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Di rei to de to dos, de ver do Es ta do

Obrigação?

Bolsonaro e a
polêmica da vacina

N
a ter ça-fei ra (01/09), o pre si den te Jair Bol so- 
na ro afir mou que “nin guém po de obri gar nin- 
guém a to mar va ci na”, em re fe rên cia a uma
pos sí vel fu tu ra cam pa nha de va ci na ção con- 

tra a CO VID-19.
A de cla ra ção foi cri ti ca da por mé di cos, in fec to lo gis- 

tas e cons ti tu ci o na lis tas: se gun do eles, de ses ti mu lar a
va ci na ção é in cons ti tu ci o nal e po de tra zer gra ves pre juí- 
zos ao com ba te à pan de mia e ou tras do en ças.

A fa la de Bol so na ro foi pu bli ca da nas re des so ci ais pe- 
la Se cre ta ria de Co mu ni ca ção do go ver no. “O Go ver no
do Bra sil in ves tiu bi lhões de re ais pa ra sal var vi das e pre- 
ser var em pre gos. Es ta be le ceu par ce ria e in ves ti rá na
pro du ção de va ci na. Re cur sos pa ra es ta dos e mu ni cí pi- 
os, saú de, eco no mia, TU DO se rá fei to, mas im por obri- 
ga ções de fi ni ti va men te não es tá nos pla nos”, es cre veu o
ór gão, no Twit ter, acom pa nha do por um ban ner com a
fra se do pre si den te e os di ze res de que o go ver no “pre za
pe la li ber da de dos bra si lei ros”.

O Bra sil já re gis trou mais de 122 mil mor tes por CO- 
VID-19, além de qua se 4 mi lhões de in fec ções.

Se por um la do a fa la de Bol so na ro po de in cen ti var
ain da mais o cres ci men to do mo vi men to an ti va ci na, di- 
zem mé di cos, por ou tro ela es tá equi vo ca da e se ria in- 
cons ti tu ci o nal, se gun do cons ti tu ci o na lis tas ou vi dos pe- 
la BBC News Bra sil.

A Cons ti tui ção bra si lei ra per mi te, sim, que o go ver no
crie me ca nis mos pa ra obri gar que as pes so as se va ci- 
nem — não só po de, co mo tem o de ver de fa zê-lo, ex pli- 
ca Ro ber to Di as, pro fes sor de di rei to cons ti tu ci o nal da
FGV (Fun da ção Ge tu lio Var gas).

Is so por que, em ca sos co mo es se, a Jus ti ça co lo ca na
ba lan ça dois di rei tos: de um la do, a li ber da de in di vi du al
e, de ou tro, a saú de pú bli ca — e, no ca so de epi de mi as
de do en ças que são uma cla ra ame a ça à saú de pú bli ca,
co mo a CO VID-19, o di rei to à saú de pú bli ca é pre va len- 
te, afir ma Di as.

“Ne nhum di rei to fun da men tal é ab so lu to, ou se ja, o
di rei to à li ber da de não é ab so lu to a pon to de es tar aci ma
do di rei to à saú de das ou tras pes so as”, afir ma a pro fes- 
so ra de di rei to cons ti tu ci o nal Es te fâ nia Bar bo sa da UF- 
PR (Uni ver si da de Fe de ral do Pa ra ná).

Há di ver sos dis po si ti vos na le gis la ção bra si lei ra que
per mi tem a va ci na ção obri ga tó ria — da Cons ti tui ção a
uma lei as si na da pe lo pró prio pre si den te Jair Bol so na ro
em fe ve rei ro, a Lei 13.979, que au to ri za au to ri da des a to- 
mar me di das co mo tor nar com pul só ria a va ci na ção.

Ca so a ci ên cia en con tre uma va ci na efe ti va e se gu ra
con tra a co vid-19, o go ver no tem não só a pos si bi li da de
co mo o de ver de in cen ti var a apli ca ção e tor ná-la dis po- 
ní vel aos bra si lei ros, ex pli ca Di as. Is so por que o Ar ti go
196 da Cons ti tui ção Fe de ral de ter mi na que saú de é um
di rei to de to dos e um de ver do Es ta do.

O Es ta do tem obri ga ção cons ti tu ci o nal de im ple men- 
tar po lí ti cas so ci ais que vi sem à re du ção do ris co de do- 
en ças, afir ma Di as.

“Num mo men to co mo es se, em que va ci nas, des de
que te nham pas sa do por to dos os tes tes e se jam re co- 
men da das pe las au to ri da des de saú de, se rão pos si vel- 
men te a me lhor res pos ta pa ra a pan de mia, o go ver no
tem a obri ga ção de di vul gar, in cen ti var e ga ran tir uma
po lí ti ca pú bli ca am pla de va ci na ção” afir ma Ro ber to Di- 
as.

Por is so, de fen de o cons ti tu ci o na lis ta, fa las do pre si- 
den te que de ses ti mu lem a va ci na ção fe rem es se de ver e
são in cons ti tu ci o nais.

“A di men são ob je ti va do di rei to à saú de sig ni fi ca que
o po der pú bli co tem o de ver de ga ran tir es se di rei to a to- 
dos, in de pen den te men te de plei tos in di vi du ais ou co le- 
ti vos”, ex pli ca Es te fâ nia Bar bo sa, pro fes so ra de di rei to
cons ti tu ci o nal da UF PR (Uni ver si da de Fe de ral do Pa ra- 
ná).

E dei xar de se va ci nar não é ape nas uma ques tão de
es co lha in di vi du al, é uma ati tu de que afe ta to da a co le ti- 
vi da de, ex pli ca o ci en tis ta Fer nan do Ro sa do Spil ki, pre- 
si den te da So ci e da de Bra si lei ra de Vi ro lo gia.

“Se uma par ce la im por tan te da po pu la ção não se va- 
ci na, o ví rus con ti nua cir cu lan do em ní veis que per mi- 
tem sua ma nu ten ção pro lon ga da na po pu la ção, tra zen- 
do evi den tes da nos à saú de e por con se guin te à eco no- 
mia, além de to dos os ou tros as pec tos afe ta dos por
even tu ais qua ren te nas”, ex pli ca.

Se gun do Spil ki, es co lher não se va ci nar con tra a CO- 
VID-19 por ide o lo gia ou qual quer ou tro mo ti vo po de ria
pre ju di car pes so as que não po dem re ce ber a imu ni za- 
ção por pro ble mas mé di cos. “É pre ci so con si de rar que o
ví rus aca ba che gan do em pes so as que, mes mo que ren- 
do, não ti ve ram aces so à va ci na ou não pu de ram se va ci- 
nar por cau sa de ou tras do en ças, co mo pa ci en tes imu- 
nos su pri mi dos, em tra ta men to de cân cer etc”, afir ma.

“Não ade rir à va ci na ção se rá aci ma de tu do uma fal ta
de ci vi li da de, de com pro mis so pú bli co e de res pei to ao
pró xi mo, de so li da ri e da de”, diz Spil ki.

Re na to Kfou ri, di re tor da So ci e da de Bra si lei ra de
Imu ni za ções (SBIm), tam bém res sal ta o ca rá ter ci da dão
de to mar uma va ci na. “A gen te tem nas va ci nas as me- 
lho res fer ra men tas de pro te ção in di vi du al e pú bli ca.
Quan do vo cê se va ci na, não es tá pro te gen do ape nas vo- 
cê mes mo, mas a co mu ni da de”, diz.

Pa ra Isa bel la Bal la lai, vi ce-pre si den te da SBIm, afir- 
ma que a fa la do pre si den te po de “con fun dir ain da mais
(as pes so as) em um mo men to em que tu do já es tá bas- 
tan te con fu so.”

“Um exem plo do que po de ocor rer com di mi nui ção
de co ber tu ra de va ci na é o sa ram po. O Bra sil fi cou vá ri os
anos sem sa ram po, e ago ra tem mi lha res de ca sos por- 
que uma pe que na par te da po pu la ção dei xou de se va ci- 
nar”, ex pli ca.

Se gun do Bal la lai, a fa la de Bol so na ro con tra ria in clu- 
si ve ações do pró prio Mi nis té rio da Saú de. “A equi pe na- 
ci o nal de imu ni za ções do mi nis té rio tem fei to um tra ba- 
lho du ro pa ra co lo car em dia a co ber tu ra de va ci na ção,
que caiu por cau sa da pan de mia. En tão, es sa de cla ra ção
é con tra di tó ria com ações do pró prio go ver no, além de
ser ir res pon sá vel”, diz.

De acor do com Rô mu lo Leão Sil va Ne ris, dou to ran do
em in fla ma ção e imu ni da de pe la Uni ver si da de Fe de ral
do Rio de Ja nei ro, a cha ma da imu ni da de co le ti va (quan- 
do a mai or par te da po pu la ção fi ca imu ni za da con tra
uma do en ça) foi al can ça da na era mo der na por cau sa
das va ci nas.

“Uma sé rie de do en ças fo ram er ra di ca das ou es tão
sob con tro le por que ti ve mos pro gra mas de va ci na ção
efi ci en tes. As va ci nas con se guem im pe dir a cir cu la ção
do seu agen te cau sa dor (da do en ça) na so ci e da de. Por
is so é fun da men tal que qual quer cam pa nha de va ci na- 
ção atin ja o mai or nú me ro de pes so as pos sí vel”, ex pli ca.

 

Os es pe ci a lis tas afir mam ain da que, ca so o go ver no
fa ça uma boa cam pa nha de di vul ga ção da va ci na ção e a
tor na dis po ní vel e de fá cil aces so em to do o ter ri tó rio, a
sua obri ga to ri e da de po de nem ser ne ces sá ria — di ver- 
sas cam pa nhas de va ci na ção mui to bem su ce di das já fo- 
ram fei tas no Bra sil sem que to mar a va ci na fos se obri- 
ga tó rio.

Li ber da de in di vi du al x di rei to co le ti vo à saú de
A ques tão ju rí di ca so bre o di rei to à li ber da de in di vi- 

du al ver sus o di rei to co le ti vo à saú de no ca so das va ci- 
nas re co men da das por au to ri da des de saú de já es tá bas- 
tan te re sol vi da no Bra sil, ex pli cam os cons ti tu ci o na lis- 
tas.

O go ver no não po de cri ar uma va ci na ção em que as
pes so as se jam fi si ca men te for ça das a se va ci nar, afir ma
Di as. O es for ço de uma va ci na ção obri ga tó ria é fei to
“atra vés de me ca nis mos (pa ra que elas se va ci nem), co- 
mo o con di ci o na men to do exer cí cio de cer tos di rei tos à
va ci na ção”.

Ou se ja, é pos sí vel cri ar nor mas que res trin jam o
aces so a di rei tos — co mo vi a gens, be ne fí ci os do go ver- 
no etc. — ca so a pes soa se re cu se a se va ci nar. É al go que
fun ci o na mais ou me nos nos mes mos mol des da vo ta- 
ção obri ga tó ria, em que, se a pes soa não vo ta sem jus ti fi- 
ca ti va, per de di rei tos co mo se ins cre ver em con cur so
pú bli co, ob ter pas sa por te, etc.

Is so, na ver da de, já é pre vis to na le gis la ção bra si lei ra
em di ver sos ca sos. As nor mas que re gu lam a dis tri bui- 
ção do Bol sa Fa mí lia, por exem plo, de ter mi nam que pa- 
ra en tre ga do be ne fí cio é pre ci so al gu mas con di ções,
en tre elas man ter a va ci na ção das cri an ças em dia.

O Es ta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te, em seu Ar ti- 
go 14, tam bém es ta be le ce que os pais têm o de ver de va- 
ci nar as cri an ças, e po dem ser mul ta dos ca so não o fa- 
çam. “Já te mos vá ri as leis que res trin gem a li ber da de in- 
di vi du al em fun ção do bem co le ti vo e que não im pli ca
em des cum pri men to da Cons ti tui ção”, ex pli ca Bar bo sa.

“A nos sa lei tu ra do di rei to in di vi du al não es tá des li ga- 
da da vi da co le ti vi da de”, afir ma o pro fes sor de di rei to
Wal la ce Cor bo, da FGV-Rio.

Acre di tar em te o ri as da cons pi ra ção (co mo a de que
va ci nas cau sam au tis mo, al go fal so, de acor do com a ci- 
ên cia) não é um mo ti vo le gí ti mo pa ra pôr a saú de das
ou tras pes so as em ris co, ex pli ca Cor bo.

O cons ti tu ci o na lis ta afir ma que, ca so as au to ri da des
de saú de bra si lei ra apro vem a va ci na, re co men dem seu
uso e ga ran tam sua se gu ran ça, não há ne nhum mo ti vo
pa ra um in di ví duo ar gu men tar que a va ci na fe re seus di- 
rei tos in di vi du ais.

“Ho je o ris co má xi mo que exis te em vo cê to mar al gu- 
mas va ci nas é ter al guns sin to mas, ou po de mos fa lar no
trans tor no de ter que sair de ca sa pa ra to mar”, diz ele.

“A gen te pe sa o be ne fí cio co le ti vo con tra o ris co in di- 
vi du al da va ci na, e co mo os ris cos de va ci nas apro va das
pe las au to ri da des em ge ral são mui to pe que nos, a gen te
con si de ra que a va ci na ção obri ga tó ria não in frin ge ne- 
nhum di rei to fun da men tal. Na ver da de, a saú de co le ti va
é uma con di ção pa ra o exer cí cio dos di rei tos.”

Cor bo afir ma que o in di ví duo po de ter uma ra zão ver- 
da dei ra men te le gí ti ma pa ra não se va ci nar — co mo ser
imu no de pri mi do, por exem plo — e nes ses ca sos fi ca
dis pen sa do em ca so de uma obri ga to ri e da de. Mas é jus- 
ta men te pa ra pro te ger es sas pes so as que não po dem se
va ci nar que a va ci na ção co le ti va é im por tan te, ex pli cam
os mé di cos.

São Luís, segunda-feira, 7 de setembro de 2020
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A Federação de Umbanda do Maranhão informou os pais, mães e filhos de santo, tanto
da capital quanto do interior, que a celebração não acontecerá por causa da pandemia

COVID-19

Procissão dos Orixás
cancelada na ilha
SAMARTONY MARTINS

A
tra di ci o nal Pro cis são dos Ori- 
xás que acon te ce sem pre no 
dia do ani ver sá rio de São 
Luís, 8 de se tem bro, não 

acon te ce rá co mo nos anos an te ri o res. 
Por con ta da pan de mia do no vo co ro- 
na ví rus (co vid-19), a Fe de ra ção de 
Um ban da do Es ta do do Ma ra nhão, 
de ci diu can ce lar o ato re li gi o so que 
faz par te do ca len dá rio da  pro gra ma- 
ção do ani ver sá rio da ci da de.

Em ce le bra ção ao ani ver sá rio da ci- 
da de e ao Dom São Luís Rei de Fran ça, 
pa dro ei ro da pro cis são. Pais, mães, fi- 
lhos, fi lhas  de san to e a co mu ni da de 
afro do es ta do se con cen tram em 
fren te ao Pa lá cio La Ra var di e re, se de 
da Pre fei tu ra de São Luís e per cor rem 
as ru as se cu la res do Cen tro His tó ri co 
de São Luís pas san do pe la Pra ça João 
Lis boa, Lar go do Car mo e se gue pe la 
Rua Afon so Pe na, até che gar ao bair ro 
Des ter ro on de ocor re a la va gem da es- 
ca da ria da Igre ja do Des ter ro, sob a 
pro te ção dos gui as e ori xás,

“Que re mos apro vei tar pa ra pe dir 
ao po vo de ter rei ro que con ti nu em to- 
man do  cui da dos usan do  más ca ras e 
ál co ol em gel pro te ja nos sos po vo, jo- 
vens, cri an ças , adul tos e nos sos ido- 
sos es ta mos jun to va mos ven cer Sa ra- 
va, Amém, Axé, Mo tum ba”, sau dou o 
pre si den te da fe de ra ção, Bi ne Go mes 
Abi nokő.

To dos os anos mães, pais e fi lhos de 
san tos sa em em pro cis são le van do 
nos bra ços mais de 700 va sos bran cos

PROCISSÃO DOS ORIXÁS JÁ FAZ PARTE DO CALENDÁRIO DE ANIVERSÁRIO DE SAO LUÍS 

e azuis com água per fu ma da e de co- 
ra dos com flo res bran cas, ver me lhas e 
ama re las.  An tes da saí da do cor te jo, 
ao som das cai xei ras, in te gran tes de 
ter rei ros can ta ram hi nos de lou va ção 
a Oxa lá e Ie man já. Lo go em se gui da, 
os tam bo res ao som do to que do tam- 
bor de mi na, ru fam pa ra que os adep- 
tos mos trem a for ça da re li gião de cul- 
tos de ma triz afri ca na.

Bi ne Go mes Abi nokő, res sal tou que 
pro cis são dos ori xás é im por tan te, 
pois tam bém é uma for ma do po vo de 
san to lu tar con tra o pre con cei to e a 

in to le rân cia re li gi o sa dos adep tos das 
re li giões de ma triz afri ca na e uma for- 
ma de sau dar a cor te do Di vi no Es pí ri-
to San to e as ima gens de São Luís Rei 
de Fran ça, San ta Bár ba ra (Ian sã), Ie-
man já e São Se bas tião (Oxos si) que 
são cul tu a dos por pais, mães e fi lhos 
de san to nos ter rei ros de den tro e fo ra 
da ilha. A Pro cis são dos Ori xás é pro- 
mo vi da to dos os anos pe la Fe de ra ção 
de Um ban da do Es ta do do Ma ra nhão 
com apoio da Pre fei tu ra de São Luís 
co mo par te das ati vi da des em co me-
mo ra ção ao ani ver sá rio da ci da de.

TELEVISÃO

Documentário “Damas do Samba” na TV Brasil

DONA IVONE LARA É UMA DAS PERSONALIDADES DO DOCUMENTÁRIO O CONTEÚDO JÁ FOI AO AR EM 2018, EM QUATRO EPISÓDIOS

A pro du ção “Da mas do Sam ba” es- 
treia na TV Bra sil na fai xa Fes ti val de
Ci ne ma nes ta quar ta (9), às 22h30, em
for ma to de do cu men tá rio. Di ri gi do
pe la ci ne as ta Su san na Li ra, o fil me
res ga ta a pre sen ça das mu lhe res no
sam ba e a im por tân cia de las na his tó- 
ria da mú si ca po pu lar bra si lei ra. Com
re per tó rio de clás si cos do gê ne ro, a
obra iné di ta em te le vi são aber ta con- 
tem pla ve te ra nas con sa gra das e ta- 
len tos da no va ge ra ção. O con teú do já
foi ao ar pe la emis so ra pú bli ca em for- 
ma to de sé rie do cu men tal. A TV Bra sil
exi biu o ma te ri al com ex clu si vi da de
em 2018, em qua tro epi só di os.

Per so na li da des do sam ba sol tam a
voz e en to am gran des su ces sos de ar- 
tis tas que fo ram pi o nei ras. O lon ga
con ta a his tó ria de íco nes co mo Tia
Ci a ta, Do na Zi ca, mu lher de Car to la, e
Do na Neu ma. A pro du ção ain da ce le- 
bra mu sas co mo Cla ra Nu nes, Al ci o- 
ne, Le ci Bran dão, Jo ve li na Pé ro la Ne- 
gra, Beth Car va lho e Cle men ti na de
Je sus. Lan ça do em 2015, o do cu men- 
tá rio “Da mas do Sam ba” par te da épo- 
ca da es cra vi dão até che gar a 2013.
Lem bra de tia Ci a ta (1854-1924), a
bai a na que aju dou a di fun dir o sam ba
de ro da no Rio de Ja nei ro. Em sua ca- 
sa, pon to de en con tro de mú si cos, foi

cri a do o clás si co “Pe lo Te le fo ne”. De- 
pois, sal ta pa ra di vas co mo Do na Zi ca,
mu lher de Car to la, e Do na Neu ma,
per so na li da des for tes na es co la de
sam ba Man guei ra. Cla ra Nu nes, Al ci- 
o ne, Le ci Bran dão e Jo ve li na Pé ro la
Ne gra ga nham a te la do ca nal pú bli co
can tan do ou con tan do his tó ri as. A
eter na Beth Car va lho ho me na geia
Cle men ti na de Je sus: imi ta com emo- 
ção e ca ri nho os ges tos de seu jei to de
can tar. A ma dri nha do sam ba fa la ain- 
da do as pec to re vo lu ci o ná rio do gê- 
ne ro.

Ma gia do car na val – Nar ra do e, por
mui tas ve zes, can ta ro la do por mu lhe- 
res que fi ze ram e fa zem do sam ba um
mo do de vi da, o fil me é um pas seio
poé ti co pe la his tó ria das gran des da- 
mas que aju da ram a cri ar e a man ter
es se gê ne ro mu si cal ge nui na men te
bra si lei ro e fo men tar a ma gia do car- 
na val Uma das pé ro las des se doc é a já
sau do sa Do na Ivo ne La ra, na épo ca
com seus mais de 90 anos, can tan do a
ca pe la o seu hit “So nho Meu”, com a
voz pu ra, sem o acom pa nha men to
dos ins tru men tos, co mo um pre sen te
es pe ci al pa ra o pú bli co. A obra na ci o- 
nal apre sen ta a for ça fe mi ni na que
im pul si o na e aju da a fa zer do sam ba o
mai or e mais re pre sen ta ti vo rit mo po- 

pu lar bra si lei ro. Se ja co mo pas sis ta,
ma dri nha, mu sa ou ope rá ria do car- 
na val, a mu lher re al ça seu pro ta go nis- 
mo, em pres tan do a es sa mú si ca não
so men te sua ima gem co mo tam bém
seu es pí ri to em pre en de dor, sua cri a ti- 
vi da de e sua na tu re za ins pi ra do ra.

En con tro de ge ra ções – O do cu- 
men tá rio des ta ca su as qua li da des co- 
mo em pre en de do ras, ge ren tes de ter-
mi na das, ar tis tas cri a ti vas. São mu-
lhe res que con quis ta ram in de pen- 
dên cia com seu tra ba lho. A no va ge ra- 
ção é re pre sen ta da pe la fi gu ra da pas-
sis ta-mi rim Luany dos San tos, sen tin- 
do-se a me ni na mais po de ro sa do pla-
ne ta, ao ves tir su as lon gas bo tas pa ra
en car nar a rai nha de ba te ria da es co la
de sam ba mi rim da Por te la. En tre as
da mas que ain da par ti ci pam de “Da- 
mas do Sam ba” es tão no mes co mo
Ma ri e ne de Cas tro, Ro sa Ma ga lhães,
Tia Su ri ca, Nil ce Fran, Már cia La ge,
Lu ci nha No bre, Wil ma Nas ci men to,
Nil ze Car va lho e Nã nã na da Man guei- 
ra, en tre tan tas ou tras mu sas do gê ne- 
ro.

Ser vi ço
Fes ti val de Ci ne ma  – “Da mas do

Sam ba” – quar ta, dia 9/9, pa ra quin ta-
fei ra, dia 10/9, às 2h30, na TV Bra sil

SÉRIE FICCIONAL

Estereótipos da classe
média brasileira na TV

“AMÉLIO, O HOMEM DE VERDADE” VAI AO AR NESTA SEGUNDA

As cri ses con ju gais pe las quais as re la ções en tre pes- 
so as es tão sus ce tí veis ins pi ram a his tó ria de ca sal re cém
che ga do da lua-de-mel, pro ta go ni za do pe los ato- 
res Thierry Fi guei ra e Na tal lia Ro dri gues, na sé rie fic ci o- 
nal “Amé lio, O Ho mem de Ver da de”. A nar ra ti va re cor re
à lin gua gem cô mi ca dra má ti ca pa ra pro mo ver crí ti ca
so ci al aos es te reó ti pos do mo do de vi da da clas se mé dia
al ta. O se ri a do vai ao ar em re de na ci o nal a par tir de 7 de
se tem bro, às 20h30, no ca nal de TV por as si na tu ra Pri me
Box Bra zil.

Es tru tu ra do em 13 epi só di os, o ro tei ro as si na do pe lo
di re tor da obra Luis An to nio Pe rei ra des cons trói a li su ra
ou a vi la nia ex tre ma no co ti di a no das fa mí li as bra si lei- 
ras. “Amé lio” (Fi guei ra) é ex tre ma men te do ma do pe lo
uni ver so fe mi ni no que o cer ca. Tu do o que a mu lher
mo der na gos ta: bom co zi nhei ro, bom de ca ma e bom
pa ra es cu tar. “Fa bi” (Ro dri gues) é a ciu men ta que cer ca
o ma ri do por to dos os la dos. Os con fli tos ten dem a se
mul ti pli car com o tem po e o des gas te da re la ção é ine vi- 
tá vel.

“Amé lio” se duz e se dei xa ser atraí do pe la ami ga da es- 
po sa “Mar cel la” (Na ta lia Cur ve lo), o que jus ti fi ca a fú ria
e o ciú me da “Fa bi”. Par te das con fu sões são cau sa das
pe los ami gos fan far rões Xi co (Da ni el Erthal) e Ju li nho
(Da ni el Bra ga), que ten tam co lo car “pi lha er ra da” pa ra
que o pro ta go nis ta con si ga a sua li ber da de.  Pa ra pi o rar,
a so gra Nor ber ta (Car la Ma rins) e a vi zi nha bis bi lho tei- 
ra Ada man ti na (San dra Pê ra) ten tam fa zer com que a vi- 
da do “Ho mem de Ver da de” se ja um tor men to.

ARTE CONTEMPORÂNEA

Tulio Dek faz intervenção
em parque em Portugal

INTERVENÇÃO  PIONEIRA NO  JARDIM DO TOREL EM LISBOA 

O ar tis ta bra si lei ro Tu lio Dek (1985, Goi â nia) faz in ter- 
ven ção de gran de por te no par que ur ba no Jar dim do To- 
rel, em Lis boa, a pri mei ra do gê ne ro em Por tu gal. A ins- 
ta la ção se rá inau gu ra da em 25 de se tem bro de 2020. 

O cu ra dor do Mu seu Na ci o nal de Ar te Con tem po râ- 
nea, em Lis boa, Rui Afon so San tos, afir ma que a in ter- 
ven ção de Tu lio Dek além de ser “úni ca no seu gê ne ro,
por sua qua li da de, é ex tre ma men te ra ra no pa no ra ma
ar tís ti co por tu guês”. Ele des ta ca que “com pre o cu pa- 
ções eco lo gis tas e hu ma nis tas des te ca riz, nun ca fo ram
fei tas em Por tu gal, in ter ven ções nes ta es ca la, e com es ta
na tu re za”. Em re si dên cia ar tís ti ca no país des de 2019,
Tu lio Dek uti li zou o per cur so do con cor ri do Jar dim do
To rel, on de um de seus la gos se trans for ma em “praia”
no ve rão por tu guês, pa ra fa zer um aler ta so bre a im por- 
tân cia de se pre ser var o meio am bi en te.  Ao che gar, o vi- 
si tan te ca mi nha por en tre 500 to cos de ár vo res de ce pa- 
das, com al tu ra en tre 50 e 85cm, oriun dos de bos ques
quei ma dos, ce di dos pe lo go ver no por tu guês.

Con ti nu an do o per cur so, um pa ta mar abai xo na en- 
cos ta, se che ga a uma fon te, que irá jor rar uma água tin- 
gi da de pre to, em alu são a va za men tos de pe tró leo. Atrás
da fon te, um gran de lu mi no so azul anun ci a rá a fra se “I
can’t stop the se te ars from fal ling” (“Não con si go im pe- 
dir es sas lá gri mas de caí rem”). Ali per to se rá ins ta la da
uma ca ba na de ma dei ra, gra fi ta da pe lo ar tis ta, co mo
um abri go, um lo cal de aco lhi men to, on de es ta rão sa cos
com se men tes de no ve ár vo res na ti vas de Por tu gal. O
pú bli co po de rá le var pu nha dos des sas se men tes pa ra
plan ta rem em ou tros lo cais. “É co mo uma vol ta, em que
se po de de vol ver ár vo res ao país”, ob ser va Dek.

São Luís, segunda-feira, 7 de setembro de 2020
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PA TRÍ CIA CU NHA

Em bus ca da in de pen dên cia

Ca pa ci ta ção

MEI

Maranhão

 14.654 novos
empreendedores

Q
ua se 15 mil no vos mi cro em pre en di men tos
fo ram cri a dos es te ano no Ma ra nhão, e 5.365
de les em São Luís, no pe río do de ja nei ro a
agos to des te ano. O Ma ra nhão acom pa nha a

ten dên cia na ci o nal de cres ci men to, mes mo du ran te es- 
se pe río do de cri se sa ni tá ria pro vo ca da pe la pan de mia
do no vo co ro na ví rus. No mes mo pe río do do ano pas sa- 
do, os nú me ros de no vo MEIs foi de 11.623. Is so quer di- 
zer que es se ano o nú me ro de aber tu ra de no vos MEIs
foi 20,6% mai or do que nos oi to pri mei ros me ses do ano
pas sa do. O nú me ro de MEIs che gou a 124.820 no es ta do,
an te aos 110.166 de de zem bro de 2019.

Na ca pi tal, no mes mo pe río do do ano pas sa do, fo ram
aber tos 4.050 no vos MEIs, di an te de 5.365 es te ano, de
acor do com da dos co le ta dos pe lo Ser vi ço de Apoio à Mi- 
cro e Pe que nas Em pre sas no Ma ra nhão (Se brae-MA). Is- 
so quer di zer que o vo lu me de aber tu ra de MEIs na ca pi- 
tal cres ceu 24,5%, um rit mo mais for te do que o re gis tra- 
do quan do o ce ná rio é o Ma ra nhão. Na ca pi tal o nú me ro
cres ceu de 36.997 MEIs em de zem bro de 2019 pa ra
42.362 MEIs em agos to de 2020.

De acor do com o Se brae-MA, em am bos os ca sos, a
mai or par te dos no vos MEIs es tá con cen tra da nos se to- 
res do Co mer cio e ser vi ços, com es pe ci al des ta que pa ra
o Ali men tos e be bi das, co mér cio de con fec ções, Co mér- 
cio de pro du tos pa ra ani mais.

Pa ra a ge ren te es ta du al de ges tão de aten di men to e
re la ci o na men to com o cli en te do Se brae no Ma ra nhão,
Hil de nê Maia, es se ce ná rio foi ge ra do pe las opor tu ni da- 
des de ne gó ci os aber tas pe las li mi ta ções ge ra das pe lo
com ba te ao Co vid-19. “A cri se ge ra opor tu ni da des e no- 
vos ne gó ci os sur gi ram pa ra dar va zão as no vas ten dên- 
ci as. O pró prio se tor de ali men ta ção que cres ceu pre ci- 
sou se rein ven tar pa ra es tar mais pró xi mos de seus cli- 
en tes, uti li zan do tec no lo gi as pa ra aten der a de man da
cres cen te. As em pre sas do seg men to de be le za co mer ci- 
a li za ram mui tos pro du tos du ran te a pan de mia, vis to
que os cli en tes não po di am ir aos es ta be le ci men tos e
agen da men to in di vi du ais tam bém foi uma prá ti ca nes- 
se se tor. Ca be res sal tar sim que ti ve mos quem em pre en- 
deu por ne ces si da de, mas sem pre vis lum bran do uma
opor tu ni da de no mer ca do pa ra aten der uma ne ces si da- 
de”, dis se a exe cu ti va do Se brae.

A cri se ge ra opor tu ni da des e no vos

ne gó ci os sur gi ram pa ra dar va zão as

no vas ten dên ci as. O pró prio se tor de

ali men ta ção que cres ceu pre ci sou se

rein ven tar pa ra es tar mais pró xi mos

de seus cli en tes, uti li zan do

tec no lo gi as pa ra aten der a de man da

cres cen te

Den tre es ses no vos em pre en de do res es tá Aman da
Du tra, a jor na lis ta, que co me çou co mo ven de do ra e se
tor nou di re to ra de ven das de uma em pre sa de pro du tos
de cos mé ti cos, abriu no mês pas sa do seu em pre en di- 
men to. Pa ra ela, o in ves ti men to, ape sar dos tem pos in- 

cer tos, va leu a pe na. “Nes sa pan de mia, con tra ri an do tu- 
do que a gen te ima gi na va, acho que pe las pes so as es ta- 
rem mais em ca sa se cui dan do, nós ti ve mos um au men- 
to nas ven das de 87% nes se pe río do. En tão du ran te a
pan de mia eu me tor nei di re to ra e em pre en de do ra. Mui- 
ta gen te se sen te in se gu ra pa ra abrir um ne gó cio, ape sar
de que rer. Eu en trei em fe ve rei ro, 3 se ma nas an tes da
pan de mia e po dia ter de sis ti do, nin guém sa bia co mo as
pes so as iam res pon der, mas fiz um re ma ke, me adap tei,
in ves ti nas ven das on li ne e deu tu do cer to”, co me mo ra.

Eu en trei em fe ve rei ro, 3 se ma nas

an tes da pan de mia e po dia ter

de sis ti do, nin guém sa bia co mo as

pes so as iam res pon der, mas fiz um

re ma ke, me adap tei, in ves ti nas

ven das on li ne e deu tu do cer to

Tam bém o mo to ris ta de apli ca ti vo de trans por te Síl- 
vio Ma tos, é um dos no vos em pre en de do res do es ta do.
Sua em pre sa foi aber ta em abril, de pois que pas sou qua- 
se 1 ano sem tra ba lho for mal, de car tei ra as si na da. Mes- 
mo com a pan de mia, o ra mo que Síl vio in gres sou, de
trans por te, não pa rou. “De pois que fui des li ga do da em- 
pre sa pas sei um tem po ven do se era is so que que ria
mes mo, vol tar pa ra aque le mer ca do de no vo. E en quan- 
to is so não acon te cia re sol vi ser mo to ris ta de apli ca ti vo.
Com is so, o tra ba lho foi au men tan do, se am pli an do, e
ho je já te nho meu ne gó cio, mi nhas con tas e a in ten ção é
ir agre gan do mais va lor, e quem sa be me tor nar um
gran de em pre sá rio”, apos ta.

De pois que fui des li ga do da em pre sa

pas sei um tem po ven do se era is so

que que ria mes mo, vol tar pa ra

aque le mer ca do de no vo. E

en quan to is so não acon te cia re sol vi

ser mo to ris ta de apli ca ti vo

Se gun do da dos na ci o nais do Se brae, en tre 31 de mar- 

ço e 15 de agos to, fo ram fei tos 784,3 mil re gis tros no
Sim ples Na ci o nal. Es se nú me ro é 0,8% su pe ri or ao re gis- 
tra do no mes mo pe río do do ano pas sa do. En tre es ses
no vos ne gó ci os, a gran de mai o ria de les foi de Mi cro em- 
pre en de do res In di vi du ais (MEI), com 684 mil re gis tros
(qua se 43 mil a mais que no mes mo pe río do de 2019). E
cer ca de 100 mil no vos ne gó ci os fo ram re gis tra dos co mo
Mi cro em pre sas e Em pre sas de Pe que no Por te, nes se
mes mo pe río do.

De acor do com os da dos do Go ver no Fe de ral, con ti- 
dos no Por tal do Em pre en de dor, du ran te o pe río do de
iso la men to so ci al os em pre en de do res ma ra nhen ses
não dei xa ram de re gis trar MEI’s: nos pri mei ros 45 di as
de iso la men to so ci al foi re gis tra do a aber tu ra de 2782
no vos MEI’s no es ta do, o que re pre sen ta qua se 40% de
to das em pre sas des te por te aber tas em 2020.

No úl ti mo mês de maio o Se brae re a li zou a 10ª Se ma- 
na do MEI no es ta do, pa ra dar aque la aju di nha pa ra
quem es ta va que ren do co me çar um no vo ne gó cio ou
pa ra quem já ti nha e que ria ca pa ci ta ção. 

O ob je ti vo da ins ti tui ção, na oca sião, era ca pa ci tar e
ori en tar mi cro em pre en de do res in di vi du ais em ges tão,
ino va ção, em pre en de do ris mo e fi nan ças, além de dar
opor tu ni da de pa ra MEIs já com des ta que em seus mer- 
ca dos ins pi ra rem aque les que que ri am ini ci ar co mo
em pre en de dor.

O Mi cro em pre en de dor In di vi du al (MEI) é quem tra- 
ba lha por con ta pró pria e que se le ga li za co mo pe que no
em pre sá rio. 

Des de que es sa fi gu ra ju rí di ca foi cri a da (pe la Lei
Com ple men tar 128/2008), já so ma mais de 10 mi lhões
no Bra sil e 124.820 no Ma ra nhão até agos to.

Pa ra ser um MEI é ne ces sá rio fa tu rar até R$ 81 mil por
ano e não ter par ti ci pa ção em ou tra em pre sa co mo só- 
cio ou ti tu lar; tam bém po de ter um em pre ga do con tra- 
ta do que re ce ba o sa lá rio mí ni mo ou o pi so da ca te go ria
e te nha car tei ra as si na da.

Atu al men te, o cus to men sal do re gis tro é de R$ 49,90,
que po de ser acres ci do de R$ 1,00 se o ra mo exer ci do for
co mér cio ou in dús tria (ICMS), ou de R$ 5,00 em ISS, se
for do ra mo de ser vi ços – to ta li zan do R$ 54,90. Se o ne- 
gó cio en vol ver es sas três ati vi da des (co mér cio, in dús tria
e ser vi ços), o va lor men sal é de R$ 55,90.

Com a cri a ção des sa fi gu ra ju rí di ca, pro fis si o nais que
tra ba lha vam de for ma autô no ma e in for mal pu de ram
re gu la ri zar sua si tu a ção, pas sa ram a ter um no vo sta tus
no mer ca do e di rei tos que, em mui tos ca sos, até en tão
es ta vam fo ra de sua re a li da de. O re gis tro dos MEI’s é gra- 
tui to, é fei to on li ne, no Por tal do Em pre en de dor, cu jo
en de re ço ele trô ni co é www.por tal do em pre en de- 
dor.gov.br.

No por tal do Se brae foi cri a da uma pá gi na vol ta da ex- 
clu si va men te, ten do em vis ta o atu al mo men to, aos Mi- 
cro em pre en de do res In di vi du ais. 

Nes se es pa ço, os MEI po dem sa ber mais so bre o au xí- 
lio emer gen ci al dis po ni bi li za do pe lo go ver no fe de ral,
so bre as li nhas de cré di to dis po ni bi li za das es pe ci fi ca- 
men te pa ra eles com re cur sos do Pro nam pe, bem co mo
ter aces so a uma sé rie de con teú dos que vão au xi liá-los
na ges tão do ne gó cio.

São Luís, segunda-feira, 7 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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EL DA BOR GES
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

DIA 7 DE SETEMBRO

IEL: 50 anos no
mercado maranhense
O

Ins ti tu to Eu val do Lo di (IEL)
foi im plan ta do na dé ca da
de 70, no Ma ra nhão, no dia
7 de se tem bro, com a mis- 

são de pro mo ver a in te ra ção en tre as
ins ti tui ções de en si no, o se tor in dus- 
tri al e as em pre sas pú bli cas e pri va- 
das.  Nes te ano de sa fi a dor, de pan de- 
mia do no vo co ro na ví rus, o Ins ti tu to,
que é uma das en ti da des do Sis te ma
FI E MA, com ple ta 50 anos de atu a ção,
se re po si ci o nan do no mer ca do, e
mais fo ca do em pro gra mas co mo
Edu ca ção Exe cu ti va, Con sul to ri as
Em pre sa ri ais e Ta len tos pa ra In dús- 
tria. Bem co mo, es ti mu lan do a co ne- 
xão en tre a in dús tria ma ra nhen se, os
cen tros de co nhe ci men tos e as or ga- 
ni za ções lo cais e na ci o nais.

Co me çou a fun ci o nar na ca pi tal,
São Luís, um ano após a cri a ção do
IEL Na ci o nal, e ga nhou es se no me pa- 
ra ho me na ge ar o em pre sá rio mi nei ro
Eu val do Lo di, que te ve ex ten sa atu a- 
ção tan to na ini ci a ti va pri va da co mo
na área pú bli ca, tra ba lhan do pe lo de- 
sen vol vi men to in dus tri al bra si lei ro.
Há cin co anos, a en ti da de ex pan diu
sua atu a ção no Ma ra nhão, abrin do
um es cri tó rio na ci da de de Im pe ra- 
triz, pa ra aten der a re gião To can ti na.

Em en tre vis ta ao veí cu lo, a co or de- 
na do ra re gi o nal do IEL, Mi che le Fro ta
do Va le, fa la so bre os im pac tos des se
re po si ci o na men to e des sa trans for- 
ma ção pa ra o mer ca do.

O que mo ti vou o IEL a se re po si ci- 
o nar no mer ca do?

A ne ces si da de de aten der as no vas
de man das de nos sos cli en tes. O mer ca- 
do mu dou, as ne ces si da des são ou tras,
pre ci sa mos en ten der ca da vez mais co- 
mo o IEL po de aju dar na for ma ção de
ta len tos e nos pro ces sos in ter nos de
me lho ria das em pre sas ma ra nhen ses.
A nos sa ex pec ta ti va é fo men tar a com- 
pe ti ti vi da de e a pro du ti vi da de, ele- 

men tos que aju dam a me lho rar a sus- 
ten ta bi li da de dos ne gó ci os.

O IEL es tá or ga ni zan do mo di fi ca- 
ções no port fó lio?

Sim, es ta mos re ven do o port fó lio,
fa zen do ade qua ções pa ra o con tex to
atu al da nos sa eco no mia, a exem plo
do iní cio da ope ra ci o na li za ção do Pro- 
gra ma IEL Jo vem Apren diz, for ta le- 
cen do nos sa atu a ção na for ma ção de
ta len tos. No âm bi to da ges tão, o IEL
tem sub me ti do pro je tos em edi tais de
fo men to a ino va ção, com fo co na ges- 
tão da ino va ção e na di gi ta li za ção de
pro ces sos.

Os bons fru tos con quis ta dos no
pas sa do co la bo ra ram pa ra o aper fei- 
ço a men to do port fó lio?

Com cer te za, a ex per ti se ad qui ri da
pe lo IEL com o Pro gra ma de Es tá gio foi
o que nos im pul si o nou pa ra de sen vol- 

ver mos os ser vi ços de Re cru ta men to e
Se le ção e o Jo vem Apren diz IEL. Nos
úl ti mos dez anos, o pro gra ma de es tá- 
gio au xi li ou na in clu são de 13.720 es- 
ta giá ri os, sem fa lar nas ações ins ti tu- 
ci o nais de ori en ta ção e pre pa ra ção pa- 
ra o mer ca do de tra ba lho, que já be ne- 
fi ci a ram 18.935 es tu dan tes. Mes mo
sen do cri a do em 2015, o ser vi ço de Re-
cru ta men to e Se le ção já in cluiu 1.726
pro fis si o nais em em pre sas na mo da li-
da de CLT. Es pe ra mos, nos pró xi mos
anos, so mar o re sul ta do do Pro gra ma
IEL Jo vem Apren diz a es ses ex ce len tes
fei tos.

O cam po de ta len tos do IEL, o pro- 
gra ma de es tá gio, é o mais du ra dou- 
ro na atu a ção do Ins ti tu to. O que é
no vo nes se pro gra ma em 2020?

O pro gra ma con ta rá com uma pla- 
ta for ma di gi tal pa ra atrair os no vos
ta len tos. 

Por meio de la, o jo vem co nhe ce rá a
ofer ta de va gas de es tá gio das em pre- 
sas e te rá es pa ço pa ra ca das trar seu
cur rí cu lo. Além da fer ra men ta, que
des per ta in te res se nos es tu dan tes,
prin ci pal men te por apre sen tar uma
di ver si da de de ti pos e por tes de em pre- 
sas par cei ras. A pla ta for ma es tá em
de sen vol vi men to e es pe ra mos co me çar
a tes tá-la até o fim des se ano.

O IEL con ti nu a rá ofe re cen do con-
sul to ri as pa ra as em pre sas?

Va mos con ti nu ar au xi li an do as em-
pre sas com a im plan ta ção da cer ti fi ca-
ção do Pro cem (Pro gra ma de Cer ti fi ca- 
ção de Em pre sas), de sen vol vi do pe lo
PDF (Pro gra ma de De sen vol vi men to
de For ne ce do res do Ma ra nhão), nas
so lu ções de con sul to ria e au di to ria do
pro gra ma. 

Com a apro va ção dos pro je tos de
ino va ção sub me ti dos, va mos fo car
ain da mais na ges tão da ino va ção pa- 
ra aju dar as em pre sas com no vos mo- 
de los de ne gó ci os.

CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS

SPU cede espaço para os transportes alternativos

CORONEL MONTEIRO, SUPERINTENDENTE DA SPU NO ESTADO DO MARANHÃO, COM REPRESENTANTES DAS COOPERATIVAS

Em reu nião com os re pre sen tan tes
das du as co o pe ra ti vas que atu am nos
trans por tes al ter na ti vos do Ma ra- 
nhão, o Su pe rin ten den te da SPU-MA,
co ro nel Jo sé Mon tei ro, aler tou que o
ór gão que di ri ge não in ter fe re no sis- 
te ma de trans por te da ca pi tal. Po rém,
de ci diu aju dar o se tor quan to à ces são
de uma área pa ra re lo ca ção de su as
ati vi da des, no Ater ro do Ba can ga, per- 
ten cen te à União Fe de ral. Os tra ba- 
lha do res ti ve ram que de so cu par o es- 
pa ço que ado ta vam, per to da Pas sa re- 
la do Sam ba, em ra zão das obras que a
pre fei tu ra de São Luís exe cu ta nas
ime di a ções da Fon te do Bis po.

O pri mei ro pe di do fei to pe los em- 
pre sá ri os foi da ces são pro vi só ria do

lo cal, per to do an ti go Bar Ca bão, pa ra
que não hou ves se ou tra mu dan ça de
en de re ço do ter mi nal em que ope ram
seus ser vi ços. O co ro nel Mon tei ro
acer tou a des ti na ção do lo cal, mais de
for ma pro vi só ria, por 60 di as, pror ro- 
gá veis por mais 30, na con di ção de
que, to das as pro vi dên ci as le gais se- 
jam to ma das pa ra a uma pos sí vel au- 
to ri za ção de fi ni ti va den tro des se pra- 
zo.

Os téc ni cos do Nú cleo de Re gu la ri- 
za ção Fun diá ria da SPU ori en ta ram
os trans por ta do res so bre as áre as que
po dem ser uti li za das, mas re co men- 
da ram a ne ces si da de da con sul ta ao
Ins ti tu to do Pa trimô nio Ar tís ti co Na- 
ci o nal (IPHAN) pa ra evi tar sur pre sas
no de cor rer do pro ces so. Pa ra ini ci ar,
eles de vem apre sen tar o pro je to ini ci- 
al con ten do me mo ri al des cri ti vo e  a

plan ta  do lo cal. 
A SPU se com pro me teu a acom pa-

nhar e pres tar as in for ma ções que fo-
rem ne ces sá ri as pa ra ga ran tir que a
rei vin di ca ção dos em pre sá ri os trans- 
por ta do res se ja bem su ce di da, tu do
con for me as de ter mi na ções da le gis- 
la ção.

O co ro nel Mon tei ro in for mou, que
to do in ves ti men to que for fei to na
área pe las co o pe ra ti vas po de ser mais
tar de aba ti do dos va lo res a se rem pa- 
gos a União, se for con cre ti za da a ces- 
são one ro sa  de fi ni ti va. E afir mou ain- 
da que quem vai sair ga nhan do  com
tu do is so é o pas sa gei ro do trans por te
pu bli co de São Luís e os pro ce den tes
do in te ri or, que te rão a sua dis po si ção
dois Ter mi nais – um pú bli co e ou tro
pri va do, fun ci o nan do um ao la do do
ou tro.

O que diz a lei es ta du al

Se gu ran ça Ju rí di ca

DE CI SÃO JU DI CI AL

Man ti da sus pen são
de co bran ça de
em prés ti mo

A Va ra de In te res ses Di fu sos e Co le ti vos da Co mar ca
da Ilha de São Luís pro fe riu du as de ci sões na qual in de- 
fe re o pe di do de ins ti tui ções ban cá ri as no sen ti do de re- 
tor nar com a co bran ça de em prés ti mos con sig na dos. As
de ci sões, as si na das pe lo juiz ti tu lar Dou glas de Me lo
Mar tins, não aco lhe ram as pre ten sões dos ban cos, e
man ti ve ram a sus pen são dos des con tos nas fo lhas de
pa ga men tos de ser vi do res pú bli cos ati vos, ina ti vos e
pen si o nis tas.

As ações, mo vi das pe los ban cos Bra des co e Itaú/Uni- 
ban co, apre sen ta ram co mo réu o Es ta do do Ma ra nhão, e
bus ca vam, atra vés de de ci são li mi nar, sus pen der a apli- 
ca ção da Lei Es ta du al nº 11.274/2020. As ins ti tui ções
que ri am que a Jus ti ça de ter mi nas se ao Es ta do do Ma ra- 
nhão, em obri ga ção de fa zer, que pro ce des se na efe ti va- 
ção re gu lar dos des con tos em fo lha pre vis tos pa ra o pa- 
ga men to das par ce las.

Em con sequên cia, o Es ta do de ve ria re pas sar os va lo- 
res con sig na dos em fo lha re fe ren tes aos em prés ti mos
con sig na dos con traí dos por seus ser vi do res pú bli cos
ati vos, ina ti vos e pen si o nis tas jun to ao Itaú Uni ban co e
ao Bra des co. 

Quan to aos fa tos que fun da men tam os pe di dos, as
ins ti tui ções ale gam que man tém ca das tro jun to ao Es ta- 
do do Ma ra nhão por meio de em pre sa dos seus gru pos
econô mi cos, pa ra con ces são de em prés ti mos con sig na- 
dos pa ra ser vi do res pú bli cos es ta du ais. Os ban cos res- 
sal tam, ain da, que a re fe ri da Lei Es ta du al é in cons ti tu ci- 
o nal. 

“Com efei to, no con tex to de pan de mia da Co vid-19 e
de ar ro cho econô mi co que a to dos atin ge, a edi ção da
Lei Es ta du al nº 11.274/2020, que pre viu a sus pen são das
co bran ças de em prés ti mos con sig na dos con traí dos por
ser vi do res e em pre ga dos pú bli cos e pri va dos jun to às
ins ti tui ções fi nan cei ras, ser viu pa ra de sa fo gar o or ça- 
men to de mi lha res de fa mí li as no Es ta do do Ma ra nhão
e, des sa for ma, ga ran tir a sua sub sis tên cia du ran te es se
pe río do ex cep ci o nal”, fun da men ta o juiz nas de ci sões.

A sus pen são das co bran ças de

em prés ti mos con sig na dos

con traí dos por ser vi do res e

em pre ga dos pú bli cos e pri va dos

jun to às ins ti tui ções fi nan cei ras,

ser viu pa ra de sa fo gar o or ça men to

de mi lha res de fa mí li as

A ci ta da Lei Es ta du al nº 11.274/2020 de ter mi na o se- 
guin te: “Fi cam, em ca rá ter ex cep ci o nal, sus pen sas as
co bran ças de em prés ti mos con sig na dos (ou se ja, com
des con to em fo lha) con traí dos pe los ser vi do res pú bli- 
cos es ta du ais e mu ni ci pais e em pre ga dos pú bli cos e pri- 
va dos, ati vos e ina ti vos, tan tos ci vis quan to mi li ta res,
jun to às ins ti tui ções fi nan cei ras, pe lo pra zo de 90 di as,
em de cor rên cia da pan de mia cau sa da pe lo no vo co ro- 
na ví rus (Co vid-19)”.

No ar ti go 2º, a Lei ex pli ca que, pe lo pe río do de três
me ses ou en quan to per du rar o es ta do de emer gên cia
pú bli ca de que tra ta a Lei nº 13.979, de 6 de fe ve rei ro de
2020, o ór gão pa ga dor da ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta e
in di re ta do Es ta do e Mu ni cí pi os, não re a li za rá o des con- 
to sa la ri al do va lor cor res pon den te às par ce las de em- 
prés ti mos e fi nan ci a men tos con sig na dos em fo lha de
pa ga men to de ser vi do res e em pre ga dos pú bli cos ati vos
e ina ti vos.

Ou tro pon to de des ta que diz que, ter mi na do o es ta do
de emer gên cia pú bli ca de que tra ta a Lei nº 13.979, de 6
de fe ve rei ro de 2020, as ins ti tui ções fi nan cei ras con ve ni- 
a das de ve rão ofe re cer con di ções fa ci li ta das pa ra o pa ga- 
men to das par ce las ven ci das du ran te o pe río do de sus- 
pen são a que se re fe re o ca put, as se gu ran do o par ce la- 
men to do va lor em atra so em no mí ni mo do ze me ses.

Dou glas Mar tins ob ser va que, con si de ran do que a
Con fe de ra ção Na ci o nal do Sis te ma Fi nan cei ro ajui zou a
ADI nº 6475, no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, im pug nan do
a men ci o na da Lei Es ta du al nº 11.274/2020, é ra zoá vel
que se aguar de o pro nun ci a men to da Cor te Su pre ma
so bre o te ma, a fim de se ga ran tir se gu ran ça ju rí di ca. “Eu
in de fe ri por en ten der que se ja ne ces sá rio aguar dar o
pro nun ci a men to do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, uma vez
que ele es tá ava li an do ou não a cons ti tu ci o na li da de des- 
sa lei”.

Pa ra a Jus ti ça, o aco lhi men to do pe di do, de for ma ur- 
gen te, fei to pe los ban cos te ria por con sequên cia o re tor- 
no dos des con tos em fo lha dos em pre ga dos, com con- 
sequên ci as ir re ver sí veis, vez que, aca so re jei ta da na sen- 
ten ça a pre ten são for mu la da na pe ti ção ini ci al, não ha- 
ve ria co mo se res ta be le cer o es ta do an te ri or ao pro ces- 
so. “Ou se ja, a tu te la de ur gên cia pre ten di da tem na tu re- 
za sa tis fa ti va e re ti ra por com ple to qual quer uti li da de de
even tu al pro vi men to fi nal, ao tér mi no do pro ces so (…)
Pe lo ex pos to, in de fi ro o pe di do de tu te la de ur gên cia
plei te a do pe los ci ta dos ban cos”, com ple tou Dou glas
Mar tins.

São Luís, segunda-feira, 7 de setembro de 2020
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NE RES PIN TO

O atle ta

Tor ci da or ga ni za da

Di ri gen te tam bém la men ta

Im pren sa es por ti va

O psi co ló gi co é afe ta do

E os ár bi tros?

 O téc ni co de fu te bol

Arquibancadas sem torcida

Estádios vazios, novo
normal do futebol

O
que nin guém ja mais ima gi nou acon te ce ago ra
em  to do o mun do. Um es por te ca paz de le var
mul ti dões aos es tá di os, nes te mo men to es pe- 
lha ar qui ban ca das va zi as e mi lhões em fren te

à te le vi são. De for ma iné di ta, a do en ça con se guiu pa ra- 
li sar com pe ti ções e afas tar os tor ce do res do con ta to
com seus ído los. Tu do pa ra aten der  ao iso la men to so ci- 
al e em res pei to às me di das pre ven ti vas.

De um  mo do ge ral, não ape nas os des por tis tas, mas
tam bém os atle tas,  di ri gen tes, im pren sa e até os ár bi- 
tros (quem di ria) sen tem os efei tos do “no vo nor mal do
fu te bol”. Quan do a si tu a ção vai ser nor ma li za da, nin- 
guém sa be.

As sim co mo ocor re em to do o país, em São Luís são
mui tas as la men ta ções. A  re por ta gem de O Im par ci al
ou viu al gu mas pes so as li ga das ao es por te e to das fo ram
unâ ni mes em afir mar que o mo men to é de an gús tia.

Naíl son, vo lan te mo ten se, re co nhe ce que uma coi sa é
jo gar com tor ci da, ou tra coi sa é en trar em cam po e não
ou vir in cen ti vo de nin guém. “Cla ro que a tor ci da faz a
di fe ren ça. A gen te vê jo gos aí em que ti mes de me nor ex- 
pres são ti ram van ta gem, apro vei tan do-se da si tu a ção.
Com a tor ci da, com cer te za, é um pon to po si ti vo, mas
co mo a pan de mia ata ca em to do o mun do a gen te só
tem a la men tar. Fi car de ca sa pas san do ener gia po si ti va
já é al gu ma coi sa im por tan te pra gen te”.

Fun da dor da tor ci da or ga ni za da Tu ba rões há 20
anos,  Mau ro  Fer nan do Sil va Bar ros (Mau rão) é ape nas
um dos in te gran tes do imen so uni ver so tri co lor que la- 
men ta a au sên cia dos es tá di os. “A sen te mui to. É com pli- 
ca do, o ti me da gen te jo gan do e a gen te em ca sa, pois es- 
tá va mos acos tu ma dos  a es tar sem pre jun tos apoi an do e
dan do mo ral pa ra a equi pe com os ami gos tor ce do res fi- 
eis. Fi ca ago ra só ou vin do pe lo rá dio ou ven do pe la te le- 
vi são. É mui to cha to, né? Aque le ba ru lho das cai xas de
som no es tá dio não é a mes ma coi sa, e o jo ga dor com
cer te za tam bém sen te fal ta.O ca lor da tor ci da é im por- 
tan te por que mui tas ve zes is so mu da o cli ma da par ti da.
Re al men te, é mui to mo nó to no sem  tor ci da,  mui to cha- 
to”.

Mau rão en ten de que num fu tu ro bem pró xi mo as au- 
to ri da des sa ni tá ri as po de rão per mi tir a pre sen ça de um
de ter mi na do nú me ro de tor ce do res nos es tá di os. “Acho
que, por ter mos um es tá dio gran de co mo o Cas te lão, a
pre sen ça de qua tro mil tor ce do res, por exem plo, é ple- 
na men te acei tá vel, des de que guar da da a de vi da dis tân- 
cia”.

“Ve jo is so com mui ta tris te za. O fu te bol é fei to pa ra o
tor ce dor,  só que ele não es tá po den do ir ao es tá dio in- 
cen ti var o seu clu be,  dá aque la for ça nos jo gos lo cais.
En tão is so é la men tá vel, mas es pe ro que es sa si tu a ção
não de mo re mui to tem po, mes mo a gen te sa ben do que
o tor ce dor já não es tá com pa re cen do em  gran de nú me- 
ro aos es tá di os. Se o clu be es tá ga nhan do o pú bli co é
um, se per de um a dois jo gos,  a mai o ria não vai mais. A
tor ci da do Sam paio é gran de. No aces so ela com pa re- 
ceu, mas no re bai xa men to aban do nou o ti me. Po rém,
não há dú vi da que sen ti mos mui to a au sên cia do tor ce- 
dor”,  afir ma Sér gio Fro ta, pre si den te do Sam paio Cor- 
rêa, clu be de mai or tor ci da dom es ta do.

Ve jo is so com mui ta tris te za. O

fu te bol é fei to pa ra o tor ce dor,  só

que ele não es tá po den do ir ao

es tá dio in cen ti var o seu clu be,  dá

aque la for ça nos jo gos lo cais

O di ri gen te tri co lor é fa vo rá vel que mui to bre ve o in- 
gres so de tor ce do res aos es tá di os se ja li be ra do,  pois en- 
ten de que se hou ver con tro le no nú me ro de bi lhe tes
ven di dos o ris co de con tá gio é mui to re du zi do. “Faz
mui ta fal ta a pre sen ça do  tor ce dor num es tá dio gran de
co mo é o Cas te lão. E o clu be ain da tem que pa gar, por- 
que a CBF ain da des con ta da ar bi tra gem. No úl ti mo jo go
pa ga mos mais de dez mil pa ra o Sam paio ain da ser pre- 
ju di ca do. En tão, te mos que pen sar na vol ta do tor ce dor,
pois o es tá dio ca be qua ren ta mil e ca be per fei ta men te
qua tro mil tor ce do res sem pro ble mas”.

No ca so do Sam paio Cor rêa a si tu a ção pi o ra por que o
clu be não tem gran des pa tro ci na do res. Em con sequên- 
cia dis so, a re cei ta cai bas tan te. “Re cei ta do fu te bol vem
de ren das, pa tro cí nio de jo gos te le vi si vos, o res to a gen te
tem que se vi rar, co mo já ve nho fa zen do há vá ri os anos
des de que as su mi”,  ana li sa Fro ta, que não quis re ve lar a
fo lha de pa ga men to.

A au sên cia de pú bli co nos es tá di os é sen ti da até mes- 
mo por pro fis si o nais da im pren sa es por ti va. Com mo vi- 
men ta ção a ca da dia mais de li mi ta da pe la Con fe de ra- 
ção Bra si lei ra de Fu te bol (CBF), os re pór te res ago ra es- 
tão mais pri va dos de exer cer os seus tra ba lhos, in clu si ve
nas ar qui ban ca das, on de não há tor ce do res. “É um de- 
sa fio mui to gran de, por que a gen te não tem pers pec ti va
de fa zer en tre vis ta an tes,  du ran te e após a par ti da, a
trans mis são ra di ofô ni ca per de bas tan te, mas in fe liz- 
men te a gen te tem que se adap tar”, afir ma o re pór ter
Da ni el Amo rim, da equi pe de es por tes da Rá dio Tim bi- 
ra.

Ele des ta ca  que o tra ba lho é mais pre ju di ca do ain da
por que aca bou o aces so aos ves tiá ri os, ao mes mo tem- 
po em  que a dis tân cia po de ge rar a in for ma ção in com- 
ple ta. 

“A in for ma ção tam bém  é pre ju di ca da, por que, por
exem plo, nos jo gos não se po de des cer pa ra os ves tiá ri- 
os, não po de aces sar o cam po pois tra ba lha das ar qui- 
ban ca das. En tão não pas sa pa ra o ou vin te por que a gen- 
te não tem aces so, ti po um jo ga dor foi subs ti tuí do, sen- 
tiu al gu ma coi sa,  não se sa be o que de fa to ele sen tiu,  se
foi a co xa ou tor no ze lo a não ser a im pres são a dis tân cia.
A ver da de é que a gen te te ve que se rein ven tar e acre di to
que a in for ma ção per deu bas tan te”, acres cen ta Amo- 
rim.

O psi có lo go Ruy Cruz,  que tam bém atua na área es- 
por ti va ana li sa a si tu a ção: “A tor ci da é co nhe ci da co mo
ca mi sa 12.É aque la que par ti ci pa,  que in cen ti va ati va- 
men te o es pe tá cu lo fu te bol. Acre di to que os ti mes que
são do nos de su as ca sas, on de têm uma tor ci da for te,
pre sen te, per dem, por que aca bam de cer ta for ma ten do
den tro da par ti da a au sên cia des se in cen ti vo, al go que
ve nha o mo ti var. Tam bém, aque le que é o vi si tan te não
tem aque la pres são, a vaia, a man din ga, tu do aqui lo que
faz par te do es pe tá cu lo. É bom lem brar que com a au- 
sên cia das tor ci das,  os téc ni cos po dem to mar de ci sõs e
ta ti ca men te or ga ni zar o ti me, além do que o jo ga dor vai
fi car mais fo ca do. A au sên cia do pú bli co ti ra um  pou co
do ca lor hu ma no. Acre di to que in ter fe re sim na ca be ça
do jo ga dor de fu te bol e no ti me co mo um to do, por que
aca ba de cer ta for ma sa ben do que o es pe tá cu lo ocor re,
mas o pú bli co es tá as sis tin do só  atra vés dos mei os de
co mu ni ca ção, rá dio e tv.”

O pre si den te da Co mis são Es ta du al de Ar bi tra gem de
Fu te bol (Ce af), Mar ce lo Bis po Nu nes Fi lho, en ten de que
ao con trá rio do que se po de ima gi nar, os ár bi tros tam- 
bém sen tem a au sên cia do tor ce dor. “As sim  co mo o jo- 
ga dor tem a emo ção da pre sen ça da tor ci da, o ár bi tro
tam bém tem, por que ele se em pol ga e en ten de a co- 
bran ça. Já con ver sei com vá ri os ár bi tros so bre es se as- 
sun to. Eles sa bem que fa zem par te do es pe tá cu lo e, por
is so, num es tá dio cheio, re ce bem com na tu ra li da de os
pro tes tos. Além dis so, a pres são é con si de ra da nor mal,
pois a se gu ran ça ga ran te o tra ba lho de les. Num jo go
Sam paio x Mo to, por exem plo,  o  ár bi tro mar ca uma in- 
fra ção pa ra um la do, o tor ce dor pro tes ta, mar ca pa ra o
ou tro, a mes ma coi sa. En tão, is so re pre sen ta o equi lí brio
e o ár bi tro se em pe nha ain da mui to mais. A ver da de é
que a au sên cia de pú bli co é ruim pa ra os jo ga do res e pa- 
ra o ár bi tro”,  afir ma, re la tan do ain da que o juiz de fu te- 
bol não dás ou vi do, pa ra xin ga men tos pro ce den tes das
ar qui ban ca das, mas ape nas dos atle tas que fi cam no
ban co e os in te gran tes da co mis são téc ni ca, in te gran tes
do es pe tá cu lo. “Ho je, por exem plo, se al gum jo ga dor do
ban co ou mem bro da co mis são téc ni ca fal tar com res- 
pei to é ad ver ti do com car tão ama re lo.Is so nção acon te- 
cia no pas sa do”, re la ta.

Acos tu ma do a jo gar em es tá di os chei os, in clu si ve nas
dis pu tas de clás si cos do fu te bol ca ri o ca, ho je co mo téc- 
ni co do Mo to Club, De jair Fer rei ra acha mui to es tra nho
tra ba lhar num es tá dio va zio. “É uma ex pe ri ên cia no va,
não só pa ra quem vai fi car à bei ra do gra ma do, co mo eu,
mas tam bém os atle tas den tro de cam po. Cla ro que o
ide al se ria o tor ce dor com pa re cer aos es tá di os pa ra nos
in cen ti var. Ago ra é es pe rar a pas sa gem de ener gi as po si- 
ti vas ape nas de ca sa. Fa zer o quê?”, con for ma-se.

É uma ex pe ri ên cia no va, não só

pa ra quem vai fi car à bei ra do

gra ma do, co mo eu, mas tam bém os

atle tas den tro de cam po
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Com 93 anos e quase cinco meses, o alemão Bento XVI se tornou, o papa mais velho da
História, um recorde discutível, uma vez que ele renunciou ao cargo em 2013

BENTO XVI

O Papa mais velho
da história

C
om 93 anos e qua se cin co 
me ses, o ale mão Ben to XVI 
se tor nou nes ta sex ta-fei ra o 
pa pa mais ve lho da His tó ria, 

um re cor de dis cu tí vel, uma vez que 
ele re nun ci ou ao car go em 2013.

Ele foi o pri mei ro pa pa a re nun ci ar 
em se te sé cu los, após oi to anos de 
pon ti fi ca do, mi na do por uma cri se 
pro fun da, quan do es ta va pres tes a 
com ple tar 86 anos.

Ben to XVI dei xou o pon ti fi ca do pa- 
ra o ar gen ti no Jor ge Ber go glio, dez 
anos mais jo vem, que se tor nou o no- 
vo e úni co pa pa em exer cí cio e ado tou 
o no me de Fran cis co.

Nas ci do em 16 de abril de 1927, 
Ben to XVI des tro nou nes ta sex ta-fei ra 
– em bo ra com o tí tu lo iné di to de pa pa 
“emé ri to” – o ita li a no Leão XI II, que 
mor reu com 93 anos em 1903, se gun- 
do cál cu los do jor nal epis co pa do ita li- 
a no Av ve ni re e da re vis ta Fa mi glia 
Cris ti a na.

“34.111 di as ao ser vi ço de Deus, do 
mun do e da co mu ni da de ecle siás ti- 
ca”, afir ma a Fa mi glia Cris ti a na.

O bá va ro Jo sef Rat zin ger, na con di- 
ção de pa pa apo sen ta do, po de fa zer 
par te de tais con ta gens? Al guns va ti- 
ca nis tas ques ti o nam a ideia.

O re cor de de ida de de Ben to XVI 
tam bém de ve ser re la ti vi za do por ou- 
tro mo ti vo: os es pe ci a lis tas des ta cam 
que a ida de dos pa pas não é con fiá vel 
se nos re fe rir mos a mais de 1.400 anos 
de his tó ria.

O de ten tor do re cor de até ago ra, 
Leão XI II, um aris to cra ta ita li a no nas- 
ci do em 2 de mar ço de 1810, é co nhe-

BENTO XVI FOI O PRIMEIRO PAPA A RENUNCIAR EM MAIS DE 700 ANOS

ci do, so bre tu do, por ter es cri to a pri- 
mei ra en cí cli ca de di ca da aos pro ble- 
mas so ci ais.

Ao con trá rio do cur to pon ti fi ca do 
de Ben to XVI, o ita li a no li de rou a Igre- 
ja Ca tó li ca por mais de 25 anos e apa- 
re ce na ter cei ra po si ção de pon ti fi ca- 
do mais lon go, atrás de Pio IX (1846-
1878, 31 anos) e João Pau lo II (1978-
2005, 26 anos).

O pa pa “emé ri to”, que vi ve re clu so 
em um mos tei ro do Va ti ca no com seu 
se cre tá rio par ti cu lar e re li gi o sas aten- 
ci o sas, usa mui tas ve zes uma ca dei ra 
de ro das pa ra se lo co mo ver e es tá ca- 
da vez mais en fra que ci do.

Au tor de uma cen te na de obras, o 
pa pa emé ri to não es tá, po rém, in ca- 
pa ci ta do in te lec tu al men te, se gun do 
pes so as pró xi mas.

Ape sar de sua mo bi li da de mui to li- 
mi ta da, ele vi a jou pa ra a Ba vi e ra em 
ju nho de 2020 pa ra vi si tar o ir mão do- 
en te, Ge org, de 96 anos, de quem era 
mui to pró xi mo e que mor reu 10 di as 
após sua vi si ta, em 1º de ju lho. Am bos 

fo ram or de na dos sa cer do tes no mes- 
mo dia, em ju nho de 1951.

O pa pa emé ri to so fre de uma erup- 
ção cu tâ nea fa ci al, que afe ta a me ta de 
di rei ta de seu ros to, e é “uma do en ça 
mui to do lo ro sa, mas não fa tal, se gun- 
do o mon se nhor Ge org Gänswein, seu 
fi el se cre tá rio par ti cu lar ale mão.

Mas a do en ça ge ra “do res que eu 
não de se ja ria nem pa ra o meu pi or 
ini mi go”, de acor do com o se cre tá rio.

Jo seph Rat zin ger en si nou Te o lo gia 
por 25 anos em uni ver si da des ale mãs, 
an tes de ser no me a do ar ce bis po de 
Mu ni que, vi rar por mais um quar to de 
sé cu lo o guar dião es tri to do dog ma da 
Igre ja em Ro ma e, fi nal men te, tor nar-
se pa pa du ran te oi to anos (2005-
2013), an tes de vi rar um pon tí fi ce 
“apo sen ta do”.

Sua re nún cia re vo lu ci o ná ria foi 
uma de ci são pes so al cau sa da pe lo de-
clí nio de su as for ças e não de vi do à 
pres são de es cân da los, as se gu rou 
Ben to XVI em um li vro de con fi dên ci- 
as pu bli ca do em 2016.

AMEAÇA

Turquia deve iniciar
negociação com Grécia

O PRIMEIRO-MINISTRO GREGO, KYRIAKOS MITSOTAKIS

A Tur quia de ve aca bar com as ame a ças con tra a Gré- 
cia pa ra per mi tir o iní cio das ne go ci a ções, as sim co mo a
re du ção da ten são en tre os paí ses, afir mou o pri mei ro-
mi nis tro gre go Kyriakos Mit so ta kis.

“Dei xe mos de la do as ame a ças pa ra que pos sa mos
ini ci ar os con ta tos”, afir mou o che fe de Go ver no du ran- 
te uma vi si ta a Ate nas de um al to fun ci o ná rio do Par ti do
Co mu nis ta da Chi na.

Mit so ta kis dis se que o mi nis tro gre go das Re la ções
Ex te ri o res, Ni kos Den di as, con ver sa rá nes ta sex ta-fei ra
com o se cre tá rio-ge ral da ONU, An to nio Gu ter res, so bre
as “ati vi da des ile gais” tur cas.

A Gré cia ne gou na quin ta-fei ra o iní cio de ne go ci a- 
ções com a Tur quia pa ra apa zi guar a si tu a ção no Me di- 
ter râ neo ori en tal, des men tin do um tuí te do se cre tá rio-
ge ral da Otan, Jens Stol ten berg.

“As in for ma ções que fo ram re ve la das so bre su pos tas
dis cus sões téc ni cas na Otan não cor res pon dem à re a li- 
da de”, afir mou o mi nis té rio das Re la ções Ex te ri o res gre- 
go em um co mu ni ca do.

De acor do com a men sa gem do se cre tá rio-ge ral da
Otan, Gré cia e Tur quia “con cor da ram em ini ci ar con ver- 
sa ções téc ni cas na Otan”, com o ob je ti vo de pre ve nir
qual quer no vo in ci den te no Me di ter râ neo ori en tal.

O mi nis té rio gre go in sis tiu que a “dis ten são só acon- 
te ce rá com a re ti ra da ime di a ta de to dos os na vi os tur cos
da pla ta for ma con ti nen tal gre ga”.

A Tur quia en vi ou em 10 de agos to o na vio de pros pec- 
ção “Oruç Reis” a uma área ri ca em re ser vas de gás no
Me di ter râ neo ori en tal rei vin di ca da pe la Gré cia.
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