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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

PARA O BEM OU PARA O MAL?

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

Como o futebol maranhense se adapta ao "novo normal"
PÁGINA 11

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

Entenda o plano para o
São Luís terá
"turismo de proximidade"
drive thru de
testes para idosos apresentado para ajudar
e gestantes
o setor a se reerguer
PÁGINA 5

TEMPO E TEMPERATURA

PÁGINA 5

OPINIÃO
APARTE

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

Cobrança de
empréstimos
segue suspensa
no Maranhão

Especialista falam se
Governo pode obrigar
as pessoas a tomar
vacinas ou não
PÁGINA 7

PÁGINA 10

Transparentes

Um diagnóstico da educação maranhense

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.
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Governo

Principaispontosda
reformaadministrativa
A

pós meses de expectativa, ela chegou. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da
República, Jorge Oliveira, e os líderes do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PPPR), e no Congresso, senador Eduardo Gomes (MDBTO) entregaram ao presidente da Casa, Rodrigo Maia
(DEM-RJ) o texto da proposta de emenda à Constituição
(PEC) da reforma administrativa. A solenidade aconteceu no Salão negro da Câmara, no início da noite desta
quinta-feira (3/9). Integrantes do governo e parlamentares elogiaram a iniciativa do governo, mas ninguém
espera cordialidade no futuro. A proposta já recebeu
uma bateria de críticas assim que veio a público. É considerada tímida, sem efeito ﬁscal imediato e preserva as
carreiras mais onerosas do serviço público. Quanto aos
servidores, eles se preparam para assegurar direitos adquiridos e impedir o que consideram desmonte do Estado.
Jorge Oliveira considerou que a reforma “possibilitará
ao Estado brasileiro avançar nos próximos anos, e prestar o melhor serviço à toda a população”. Ricardo Barros, por sua vez, lembrou que 25% da força de trabalho
dos serviços públicos se aposentarão nos próximos cinco anos. “E precisarão ser substituídos. E com a digitalização, home ofﬁce, questões afetas à modernidade, precisamos de menos pessoas com qualiﬁcação diferente. E
esse novo modelo permitirá a meritocracia no serviço
público”, aﬁrmou. O senador Eduardo Gomes optou por
manifestar a conﬁança no Congresso na condução dos
debates.
Último a falar, Rodrigo Maia repetiu a necessidade de
pensar a reforma como um instrumento para melhorar
a qualidade do serviço público. “Não podemos mais tirar da sociedade com impostos, e do outro lado sair
muito pouco em serviços da sociedade. Entregamos R$
1 e sai R$ 0,20, e com pouca qualidade”, acrescentou.
A reforma tem problemas, no entanto. A proposta encaminhada pelo governo vale, apenas, para novos servidores e sem impacto ﬁscal algum no curto prazo, apesar
do discurso dos técnicos de que é preciso reduzir os gastos com pessoal para evitar um colapso nas contas públicas e atrasos de salários.
Ao detalhar a PEC, técnicos do Ministério da Economia elencaram, entre as mudanças, a redução no número de carreiras; novas formas de contratação com prazos
determinados; ﬁm de vantagens como licença prêmio;
férias acima de 30 dias no ano; aposentadoria compulsória e aumentos retroativos. O texto tem as linhas mestras para a nova estrutura da administração pública,
prevendo que a regulamentação da proposta ocorrerá
depois, de forma fatiada. Nem mesmo a deﬁnição dos
cargos que vão integrar as carreiras de Estado, com estabilidade garantida, está prevista na PEC. Por essa razão,
o governo disse que ainda não é possível calcular qual
será o impacto ﬁscal da reforma.
A expectativa é de que o embate no Congresso durante a tramitação dessa PEC será duro, pois haverá lobby
das categorias com inﬂuência entre os parlamentares
para manterem a estabilidade. O governo, por sua vez,
precisará de muita articulação política para conseguir
resultado favorável com a reforma, tanto na redução de
despesas, quanto na melhoria da qualidade dos serviços
prestados à população.
Apesar de os técnicos aﬁrmarem que a reforma vai valorizar o bom servidor, a PEC é considerada superﬁcial
por analistas porque não tem impacto ﬁscal no curto
prazo e não corrige as desigualdades entre os trabalhadores do setor público. Deixa de fora a turma do “sangue
azul”, a elite do funcionalismo, assim como militares,
magistrados e parlamentares. Em grande parte, esses
servidores recebem penduricalhos que fazem os rendimentos ﬁcarem muito acima do teto salarial do setor
público, de R$ 39 mil ao mês. Enquanto isso, os trabalhadores do chamado carreirão, que representa 80% dos
servidores federais, principalmente, professores e funcionários da saúde, devem ser os mais afetados pela reforma.
“O governo Jair Bolsonaro ﬁnge que faz reforma. Não
tem reforma. Essa proposta é para daqui a 20 anos”, criticou a economista Elena Landau. Ela lembrou que a
PEC ainda deverá abrir caminho para a judicialização ao
criar dois regimes jurídicos.
Para Gil Castello Branco, secretário-geral da Associação Contas Abertas, a reforma administrativa é oportuna, pois um em cada seis servidores vai se aposentar nos

próximos cinco anos, o equivalente a 95 mil proﬁssionais, aproximadamente. “Essa é a oportunidade de corretamente começar com outros com salários iniciais,
menores e mais próximos dos valores de mercado”, disse. Contudo, ele lamentou o fato de PEC não afetar o Judiciário e o Legislativo, “onde estão os maiores privilégios”.

O que vai mudar

periódica das metas de desempenho; prestação de contas do contrato.
– Governança do Estado:
O poder Executivo poderá cooperar com órgãos ou
entidades públicas e privadas para prestar serviços,
compartilhar recursos humanos e capacidade instalada

Fatiamento da reforma:
Fase I: PEC do Novo Regime de Vínculos e ModernizaVeja os principais pontos da proposta de reforma administrativa do governo que valerá apenas para os no- ção organizacional da Administração Pública
Fase II: PLP e PL de Gestão de Desempenho; PL de
vos servidores
Consolidação de Cargos, Funções e Gratiﬁcações; PL de
Diretrizes de Carreiras; PL de modernização das formas
– Tipos de contratação:
O regime jurídico único dará lugar a cinco tipos de de trabalho; PL de Arranjos Institucionais; PL de Ajustes
no Estatuto do Servidor
vínculos. São eles:
Fase III: Projeto de Lei Complementar (PLP) do Novo
Cargo típico de Estado: Concursados com estabilidade após três anos de estágio probatório e vínculo de ex- Serviço Público.
Vai definir: Novo marco regulatório das carreiras, goperiência
Cargo por prazo indeterminado: Concursados sem vernança remuneratória, direitos e deveres do novo serestabilidade. A duração do contrato depende das “ne- viço público
cessidades do Estado”
Vínculo de prazo determinado: Substitui os atuais Despesas com servidores civis ativos:
R$ 109,8 bilhões gastos em 2019
contratos temporários. A seleção pode ser simpliﬁcada.
145% de crescimento dessa despesa em 12 anos
Cargos de liderança e assessoramento: Substituem os
13,7% do PIB: peso dos custos com pessoal ativo e
atuais cargos de conﬁança
inativo nas contas públicas
– Estágio probatório:
Dá lugar ao vínculo de experiência, que deve ser de no Frentes preparam embate
O lobby dos servidores públicos conta com o apoio
mínimo dois anos nos cargos típicos de Estado e de um
de, pelo menos, dois desses blocos, contra um que é faano nos contratos por prazo indeterminado
Será considerado mais uma etapa do concurso públi- vorável às mudanças no funcionalismo. A proposta do
co. Só os “mais aptos” serão empossados após o vínculo governo de acabar com a estabilidade para parte dos novos servidores é o principal ponto de discordância.
de experiência
Ao lado dos servidores estão a Frente Parlamentar
Mista em Defesa do Serviço Público, coordenada pelo
– Acúmulo de cargos:
Servidores por prazo indeterminado poderão exercer deputado Professor Israel Batista (PV-DF); e a Frente
outra atividade proﬁssional, desde que não haja compa- Parlamentar Mista do Serviço Público, liderada pela deputada Alice Portugal (PCdoB-BA) e pelo senador Paulo
tibilidade de horário e conﬂito de interesses
Ocupantes de cargos típicos de Estado só poderão Paim (PT-RS). São apoios de peso, já que uma frente, paexercer outras atividades em casos de docência ou pro- ra ser criada, precisa ser composta por, no mínimo, um
terço dos membros do Poder Legislativo.
ﬁssão de saúde
Já a Frente Parlamentar Mista da Reforma Administrativa, coordenada pelo deputado Tiago Mitraud (No– Desligamento do servidor:
Um projeto de Lei vai regulamentar o desligamento vo-MG), é formada por deputados e senadores alinhapor baixo desempenho. As medidas poderão ser aplica- dos com as propostas do governo. Muitos deles propõem mudanças ainda mais radicais no funcionalismo.
das aos atuais servidores
O governo também quer ﬂexibilizar o desligamento Mitraud, por exemplo, tem discutido com parlamentavia sentença judicial. A ideia é não ter que aguardar o res do partido a possibilidade de apresentação de uma
trânsito em julgado e poder efetuar o desligamento após PEC propondo que o “ﬁm das distorções” alcance os
atuais servidores, e não apenas os que ingressarem no
decisão colegiada.
funcionalismo após a reforma, como previsto na proposta do Executivo.
– Vantagens e benefícios:
Já o Coordenador da Frente Parlamentar Mista em
O governo quer acabar com os seguintes “penduricalhos”: licença-prêmio, aumentos retroativos, férias su- Defesa do Serviço Público, deputado professor Israel
periores a 30 dias por ano, adicional por tempo de servi- Batista (PV-DF), chamou de “covardia” o texto do goverço, aposentadoria compulsória como punição, parcelas no. E destacou que não se deve começar a debater uma
indenizatórias sem previsão legal, adicional ou indeni- PEC da reforma administrativa, quando o Congresso eszação por substituição não efetiva, redução de jornada tá se reunindo remotamente. (LC e JV)
sem redução de remuneração, salvo por saúde, progressão ou promoção baseada exclusivamente em tempo de Efeito quase nulo
A reforma administrativa é tímida e sem impacto no
serviço, incorporação ao salário de valores referentes ao
curto prazo, mas, ao menos, propõe mudanças na estaexercício de cargos e funções
bilidade dos novos servidores públicos, segundo especialistas ouvidos pelo Correio. Para André Perfeito, econo– Plano de cargos e carreiras:
O governo promete estabelecer diretrizes gerais sobre mista-chefe da Necton, a proposta foi bem desenhada.
remuneração e benefícios, organização da força de tra- “Porém, o efeito no curto prazo é quase nulo. O que gera
balho e progressão para acabar com a complexidade de efeito positivo é que pode impactar os juros mais longos e tornar o dinheiro mais barato”, disse.
atual
José Márcio Camargo, economista-chefe na Opus InAs atuais 117 carreiras podem dar espaço a cerca de
vestimentos, a nova estrutura administrativa proposta é
20 a 30 carreiras
positiva. “Mas não para resolver ﬁscal de curto prazo. Isso vai ter que ser via reforma tributária, regra de ouro,
– Autonomia administrativa:
O presidente da República poderá, se não houver au- pacto federativo, criação de gatilhos e espaço para obemento de despesa, extinguir órgãos; extinguir e trans- decer ao teto de gastos”, pontuou. A economista Zeina
formar cargos, funções e gratiﬁcações; reorganizar au- Latif ressaltou que é razoável esperar mudanças apenas
tarquias, fundações e atribuições de cargos do Poder para os entrantes. “Isso é importante porque vai ter um
volume grande de aposentadorias. Em 10 anos, 40% dos
Executivo
atuais servidores terão se aposentado. Acho válido restringir a estabilidade a algo que só pode ser conquistado
– Meritocracia:
Os órgãos públicos terão novos instrumentos de ges- depois de um período probatório”, avaliou. No entanto,
tão, visando Contratos de Desempenho. Exemplos: con- segundo ela, a reforma administrativa “decepciona”
tratação de temporários com recurso próprio; procedi- porque não tem impacto ﬁscal algum. “Muito tímida. E
mentos especíﬁcos para a contratação de bens e servi- muitas das medidas poderiam ser via projeto de lei, que
ços; gestão das receitas e patrimônio próprios; avaliação tramitam mais facilmente”, avaliou.
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São Luís, segunda-feira 7 de setembro de 2020

A PERGUNTA É...

“Qual o presente você daria à cidade
de São Luís em seus 408 anos?”
SAMARTONY MARTINS

A

única cidade brasileira fundada
por franceses, no dia 8 de setembro de 1612, posteriormente invadida por holandeses, colonizada 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 Centro da capital maranhense. Com base nos
dados acima, o questionamento da série
“A pergunta é...” de O Imparcial desta semana 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 respondeu 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 plenas, Creches comunitárias, Instituto municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, cumprir o plano de cultura da capital,
esporte como direito, renda mínima municipal, feiras dignas, ruas dignas, defesa
dos direitos das mulheres, das crianças,
dos adolescentes, jovens, idosos, pessoas
com deficiência, além do respeito à diversidade e igualdade racial. Esses são alguns
presentes a que, se Deus quiser, ofereceremos a São Luís: Uma cidade mais humana, mais bela e mais justa.

EDUARDO BRAIDE
(PODEMOS)

“São Luís chega aos 408 anos ainda mais
amada por todos nós, que temos a felicidade de aqui nascer e nela viver. Mas São
Luís tem pressa! Queremos vê-la mais desenvolvida, mais moderna, bem cuidada
e com mais qualidade de vida para as pessoas. Por isso, os maiores presentes que
a nossa cidade pode e deve receber são:
serviços de saúde de qualidade, escolas
estruturadas e educação valorizada, mobilidade em toda a cidade, a cultura acontecendo o ano todo, além de emprego e
renda com mais oportunidades para nossos 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 transformações que os permitam ter qualidade de
vida e dignidade, com serviços públicos
amplos e eficientes. Esse já é o meu compromisso diário. Mais do que promessas,
são muitos resultados entregues durante
a minha curta trajetória à frente de cargos
públicos. Há quem reclame e ache repetitivo quando divulgo as nossas várias e
importantes ações em benefício das pessoas. Geralmente, aqueles que se incomodam 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 sobre cada uma delas. A exemplo de quando transformei 5 unidades do Viva Cidadão 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 áreas da saúde e educação, que são as nossas 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 mandato, para a cidade ser um local onde seu
povo viva melhor. Ao contrário da atual
gestão, que não tem uma visão estratégica 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 daremos a cada ano de aniversário, nos
próximos quatro anos, será a inauguração de uma estação de tratamento de
esgoto por ano, o que contribuirá para
a despoluição de nossas praias, possibilitando que a população tenha acesso
saudável a esse lazer gratuito, tornando
nossas praias balneáveis, atraindo também turistas para cá. Outro presente,
compreendendo a cultura em sua tridimensionalidade – 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 transparente os R$ 62 milhões destinados à
cultura no Orçamento de São Luís. Viabilizaremos, 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, música, artes plásticas, audiovisual, cultura
popular, etc.) selecionadas por editais
públicos, no que denominaremos de
nossa “Virada Cultural da Ilha” – especialmente no dia do aniversário de São
Luís. Reinstituiremos a domingueira ao
transporte público, para que as pessoas circulem gratuitamente nos ônibus
aos domingos – transporte acessível e
de qualidade não só no dia do aniversário da cidade. Essa é a comemoração
para além do “pão e circo”: é festejar o
aniversário da cidade com os 99% da cidade, e não somente seu 1% mais rico.

JOSÉ CARLOS MADEIRA
(SOLIDARIEDADE)
São Luís precisa de cuidado, no sentido mais amplo da palavra. Cuidado com
a saúde, com a educação, com a infraestrutura. Cuidado com emprego e renda,
empreendedorismo e juventude. Cuidado com a segurança. Cuidar significa dar
atenção especial, estar presente todos os
dias, assumir responsabilidades, encontrar soluções para os problemas, envolver-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 serem 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 prepare para os próximos 20 anos. E esse é o
nosso propósito. Não entraremos numa
campanha eleitoral com o propósito apenas 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 cultura, o nosso rico conjunto arquitetônico tombado pela Unesco em 1997. Tudo
isso é motivo de orgulho para todos nós,
é o que alimenta o espírito de pertencimento 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 sonhou em dias melhores. É por isso que
eu digo que o maior patrimônio de São

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 privada. 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 possível de pessoas. Isto não significa que
obras, se for o sentido de “presente” que
a pergunta menciona, sejam ignoradas.
Minha vontade em ser prefeito ocorre 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, embelezada, com emprego e renda, lazer, saúde e educação. O maior presente para a
cidade é que todos possam gozar desses direitos o ano todo. Não adianta fazer uma grande ação ou obra somente
para a data de aniversário, enquanto
no dia a dia estamos andando em ônibus lotados, sem emprego, sem segurança e sem espaços adequados para
vivermos. Então, desejo para esse dia
que a cidade seja referência na garantia
de direitos, vista como um lugar aprazível para se viver. Que possamos comemorar diariamente a vida em nossa
cidade. Que possamos ter uma gestão
responsável, sustentável, descentralizada e participava.

NETO EVANGELISTA (DEM)
Nasci, cresci e tenho minha vida ligada a São Luís, a nossa querida Ilha
do Amor, Patrimônio da Humanidade.
Meu presente para a cidade no seu aniversário é o compromisso de continuar
e aprofundar meu trabalho e dedicação por ela. Temos riqueza, história e
raízes e precisamos transformar cada
vez mais esse potencial em oportunidades para nossa gente. Investir em
saneamento, na criação de emprego e
renda, em uma educação de qualidade, na mobilidade e no transporte público 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 saúde que agora vivemos. Quero estar a
serviço deste tempo novo, para que a
cidade, de passado tão forte, encontre 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 injustiças sociais. Meu sonho para São
Luís é uma cidade com mais igualdade de oportunidades para todos, com
obras públicas de qualidade em todos
os bairros, não apenas em algumas regiões 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 possam prover o seu sustento com dignidade. 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.

HERTZ DIAS (PSTU)
A elite intelectual de São Luís quando da decadência de Portugal tentou vincular a fundação de São Luís
à França, que a época já era uma das
maiores potência do mundo. É uma
intelectualidade de mentalidade colonizada. Na verdade, nosso maior presente para São Luís seria reconhê-la
como uma cidade originalmente indígena e que depois do extermínios
dessas populações, coube aos negros
em condição de escravos, construir
cada prédio do nosso centro histórico. Essas políticas só poderão ser materializadas através das Reparações
Históricas para indígenas e afrodescendentes. O Estado foi responsável
pela escravidão, então tem que reparar pelo crime que cometeu e continua cometendo nem que seja em
âmbito municipal. E são os descendentes desses povos que hoje engrossam as fileiras de desempregados e
de trabalhadores do mercado informal. 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 suspender o pagamento da falsa dívida
pública, taxar as grandes fortunas do
município e acabar com isenção fiscal para os grandes empresários. Sem
tomar essas medidas será impossível
presentear os mais oprimidos e exploradas da nossa ilha.

ZÉ INÁCIO (PT)
O maior presente que São Luís pode
receber em seus 408 anos é a certeza de que a partir de 2021 o próximo
prefeito dedicará o seu tempo e trabalho à solução dos problemas que
assolam nosso povo, como a precariedade do transporte público e dos
hospitais, a falta de saneamento básico, a ausência de alimentação saudável nas escolas e creches, a insegurança presente nas periferias etc.
São Luís precisa de um Prefeito
presente que enfrente esses problemas com seriedade e compromisso,
porque apesar de serem históricos,
esses problemas persistem até hoje
e fazem nosso povo ter menos esperança e fé de dias melhores. Resgatar 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 atenção é a quantidade de famílias sem
condições de oferecer o básico para
seus filhos, é desesperador. E ao conversar com essas famílias, que em sua
maioria são formadas por mães-solo, é que entendemos a necessidade
de criar o Programa de Apoio à Primeira 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 Edivaldo 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 famílias, e com um Pacto pela Primeira
Infância consolidado!
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Um diagnóstico da
educação maranhense
FELIPE CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação e Reitor do IEMA

Hora de mudança
O governo, ﬁnalmente, mandou
para o Congresso seu projeto de reforma administrativa, promessa feita pelo presidente Jair Bolsonaro e protelada diversas vezes. Somente com a modernização da estrutura administrativa do Estado brasileiro, o país poderá
olhar para o futuro com otimismo,
pois os atuais tamanho e custo da máquina governamental são fatores que
inibem o crescimento.

transgridem as normas legais. São fa- terminado, sem garantia de estabilimosos os casos de servidores, sobre- dade.
tudo da Justiça, que são afastados por
improbidade e recebem como punição a aposentadoria, com o salário inA exceção ﬁca para os
tegral.

O que a sociedade quer é uma gestão pública eﬁciente, que ofereça serviços de qualidade a toda a população.

renda eterna pelo crime e diplomatas.

Não se trata de suprimir direitos
adquiridos dos atuais servidores, mas,
sim, de rever regras que não condizem
com os tempos modernos. Como
exemplo, podem ser citadas as promoções automáticas por tempo de
serviço — os conhecidos anuênios,
triênios e quinquênios — e por obtenção de diplomas e especializações.

funcionários de
A pena acaba virando

carreiras exclusivas do

um troféu, a garantia de Estado, como auditores
cometido.
A estabilidade no cargo, considerada um privilégio inexplicável por muitos e defendida, ferozmente, pelas
corporações do funcionalismo, será
reformulada.

Guardiã de um funcionalismo nem
sempre eﬁciente — imprescindível dizer que os não privilegiados, a maioria, desempenham suas funções a
contento —, a Constituição prevê que
após um estágio probatório de três
anos todos os servidores tornam-se
estáveis.

Com a aprovação da reforma, o governo terá mais ﬂexibilidade em disAgora, está nas mãos do Congresso
pensar servidores, caso seja necessá- aprimorar a Proposta de Emenda à
A meritocracia tem de prevalecer, rio, como em situações de restrições Constituição (PEC) entregue pelo Palácio do Planalto, notadamente no
com os mais competentes galgando ﬁscais.
que diz respeito à supressão de privios níveis superiores do serviço públiO governo não ﬁcará mais engessa- légios e mordomias, garantidos por
co. Outro absurdo que deve acabar
são as férias de mais de 30 dias — no do, como atualmente, se precisar to- lei, a membros do Executivo, LegislaPoder Judiciário, os magistrados ﬁ- mar medidas mais contundentes pa- tivo e Judicário.
ra, por exemplo, conter os gastos fecam sem trabalhar por 60 dias.
derais, responsáveis pelo persistente
Que ﬁque claro que a reforma adDespropósito que também precisa deﬁcit das contas públicas.
ministrativa é imperiosa para o país e
ser banido, para sempre, é a aposené a favor dos bons e verdadeiros serviSerá criado um novo regime de tra- dores públicos, que prestam inestitadoria compulsória como alternativa
para punição ao servidor infrator, ver- balho, com a possibilidade de contra- máveis serviços à nação. A hora é de
dadeiro prêmio para aqueles que tação por tempo determinado e inde- mudança.

São Luís 408 anos de histórias e tradições
ANDERSON LINDOSO
Secretário de Estado da Cultura
São Luís completa 408 anos este
ano, e mais do que nunca transpira
sua história e tradições que começaram a ser desenhadas para se transformar no que hoje somos lá em 1612
com a chegada dos europeus para povoar essa terra. Esses europeus, notadamente franceses, holandeses e portugueses trouxeram consigo o povo
africano e sua diversa e riquíssima
cultura para aqui misturar tudo com
as tradições, igualmente ricas, dos povos indígenas que já habitavam o território maranhense.
Essa miscigenação transformounos em um povo do qual saem inúmeros grandes artistas cujo talento vem
do berço e corre nas veias por meio de
um sangue que pulsa uma energia
maravilhosa de criatividade, emoção
e alegria mesmo que de um povo sofrido.Este ano, em homenagem aos
408 anos da capital de todos os maranhenses, o Governo do Estado está fazendo um conjunto de entregas que
valorizam ainda mais a cidade e ajudam a movimentar economia, cultura, lazer e segurança interferindo diretamente na qualidade de vida da população.
Com relação a Cultura duas obras
ﬁzeram parte desse conjunto. Obras
que além de muito importantes para a
população, homenageiam grandes
expoentes da cultura maranhense e
brasileira. O Teatro João do Vale, reformado pelo IPHAN com recursos do

PAC, foi modernizado pelo Governo
do Estado para ser devolvido à comunidade como um teatro de referência
pela qualidade do que ali poderá ser
produzido.

A Praça dos Poetas
localizada na Avenida
Pedro II é um espaço
que proporciona uma
das melhores vistas da
cidade para Beira Mar e

lho que vem sendo feito incansavelmente pelo governador Flavio Dino
durante todo o período que está comandando o estado, mostrando que é
possível administrar com seriedade e
transparência, ainda que em momentos difíceis. Com foco e vontade de fazer o melhor para a população, são
inúmeras as obras em todas as áreas
que estão transformando nossa capital. E, certamente, as obras não param
por aí. O programa Nosso Centro ainda continua e teremos mais obras entregues esse ano, a exemplo da REFFSA e do Cafua da Mercês, sempre pensando em manter viva nossa história e
povoar de forma sustentável o Centro
Histórico de São Luís, garantindo desenvolvimento.

faz homenagem a 10
grandes poetas

Que São Luís tenha

maranhenses de forma

muitos anos, que seus

permanente com

habitantes possam viver

espaço para

muitos anos nessa

homenagens periódicas cidade com história
aos demais que ﬁzeram

riquíssima e que sejam

e fazem parte da nossa

anos cada vez melhores.

cultura.
Essas obras são exemplos do traba-

Viva São Luís, a Athenas brasileira,
a Ilha do Amor, a capital de todos os
maranhenses!

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. Diante disso, o governador Flávio Dino estabeleceu, em Decreto Estadual, a obrigatoriedade da realização de uma avaliação diagnóstica, no retorno às aulas
presenciais, inclusive, com a participação das redes municipais, em Regime de Colaboração com as 217 prefeituras. Mas por que se faz necessária uma avaliação? Estudos e pesquisas sobre a aprendizagem, notadamente
as realizadas nesse tempo de pandemia, apontam que,
mesmo com o ensino remoto adequado, incluindo as
múltiplas ferramentas e estratégias pedagógicas não
presenciais, a suspensão das aulas deverá gerar certa
deﬁciência na aprendizagem dos alunos. Entre esses estudos, cabe citar a Nota Técnica elaborada pela organização Todos Pela Educação, intitulada “O retorno às aulas presenciais no contexto da pandemia da Covid-19”
que, inclusive, cita o Estado do Maranhão como exemplo, pela parceria ﬁrmada com o CAed/UFJF, para aplicação de uma avaliação diagnóstica a todos os estudantes da rede pública – estadual e municipais – no retorno
às aulas presenciais. O documento do Todos Pela Educação justiﬁca a necessidade da avaliação diagnóstica, em
virtude das implicações decorrentes desse momento de
crise, enfrentado pela educação escolar. “[…]. Somamse a isso os efeitos adversos da crise em outras dimensões da vida dos alunos, tais como a social, emocional e
econômica, que, também, afetam os níveis de aprendizagem dos estudantes. Análises mostram, por exemplo,
que alunos que passam por situações traumáticas têm,
posteriormente, maior diﬁculdade em desenvolver
competências numéricas e de leitura, além de demonstrarem menor desempenho em disciplinas que exigem
maior concentração”. O CNE, também, emitiu parecer
no mês de julho com orientações acerca da avaliação diagnóstica e formativa dos alunos, no retorno às aulas
presenciais “para avaliar o que o aluno aprendeu e quais
as lacunas de aprendizagem” e, em relação à “avaliação
formativa para identiﬁcar quais competências e habilidades foram desenvolvidas pelos alunos durante o período de isolamento; como os alunos lidaram com as
atividades não presenciais; quais as diﬁculdades encontradas”, realça o parecer. No Maranhão, mesmo sem data prevista para o retorno das aulas, nas escolas da rede
estadual, por orientação do governador Flávio Dino, decidimos pela realização da avaliação diagnóstica, porque entendemos ser esse o momento oportuno e necessário, uma vez que essa ação, em rede, subsidiará nosso
planejamento e as intervenções pedagógicas e necessárias para garantir a aprendizagem mínima a todos os estudantes da rede. A avaliação ocorrerá de 14 a 20 de setembro, em parceria com o CAed, calibrada na escala do
Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), do
INEP/MEC. Os testes serão aplicados de forma online
para os estudantes do Ensino Médio que integram a rede estadual de ensino do Maranhão. Nossa estimativa é
que cerca de 250 mil estudantes participem. Vale lembrar que o estudante poderá realizar a avaliação, em
qualquer horário, conforme as suas possibilidades.
Além disso, nesse período, poderá acessar quantas vezes
quiser a avaliação. Posteriormente, será deﬁnida uma
data especíﬁca para o Ensino Fundamental. No retorno
das aulas presenciais, ainda sem data deﬁnida para
ocorrer, será realizada novamente uma avaliação diagnóstica. Cabe ressaltar que, concomitante ao processo
de avaliação na rede estadual, estamos em diálogo
avançado com a UNDIME-MA para aplicar a avaliação
diagnóstica, também, a todos os estudantes das redes
municipais, sem custos às prefeituras. Mesmo diante
desse cenário de pandemia, este governo colocou em
curso várias medidas importantes, a exemplo da avaliação diagnóstica, para tentar minimizar os impactos negativos na vida escolar dos nossos meninos e meninas.
Com esse instrumento, poderemos identiﬁcar as diﬁculdades de cada estudante, atenuadas nesse período
de suspensão de aulas presenciais, e agir para mitigálas. Vamos em frente!
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DRIVE THRU

RETOMADA

Entendaoplanopara
‘turismode proximidade’
Plano Nacional de Retomada do Turismo foi apresentado em Ouro Preto, na Região
Central de Minas. Deslocamentos pelas estradas devem ser prioridade

O

turismo rodoviário deverá
ganhar força nos próximos
meses em detrimento das
viagens aéreas, embora a
pandemia do novo coronavírus não
esteja ainda sob controle. Como carro-chefe, estará em destaque o “turismo de proximidade”, que signiﬁca
deslocamentos mais curtos, no máximo num raio de 200 quilômetros em
torno das capitais e grandes cidades.
Essa avaliação é do Ministério do Turismo, que lançou na tarde de ontem,
em Ouro Preto, na Região Central de
Minas, o Plano Nacional de Retomada
do Turismo, com foco na segurança
para a volta às atividades e no emprego
“Será uma revolução no transporte
rodoviário, estamos fazendo parcerias com o Ministério da Infraestrutura
e Agência Nacional de Transporte Terrestre. Além disso, a inovação tecnológica estará presente mais do que nunca, com a criação dos “destinos inteligentes”, para o turista marcar hospedagem, comprar passagem, escolher
a localidade visitada e fazer outros
serviços. Vamos fortalecer o turismo
rural, área que Minas Gerais tem experiência”, disse o secretário Nacional
de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo, William França. Para socorrer o setor, que amarga sérios
prejuízos, o governo federal traçou
quatro ondas: Proteção, Retomada,
Incentivo e Promoção.
Nesta fase, Retomada, foi criado o
Fundo Geral de Turismo (Fungetur),
com recursos de R$ 5 bilhões para au-

xiliar empresas com crédito para formação de capital de giro. O governo
federal vai disponibilizar cerca de 13,5
milhões ou 500 mil para cada um dos
27 estados da Federação trabalhar na
promoção do turismo, que consiste
na última onda da Retomada.
Parques
Outro foco do governo federal está
nos parques nacionais e estaduais e,
para isso, foi feito um projeto de reestruturação. Mais uma vez o secretário
citou Minas, que tem ações deﬁnidas
para as unidades de conservação ambiental.
Outra novidade apresentada se refere a projetos para concessão de rodoviárias interestaduais, intermunicipais e urbanas.
Presente ao lançamento, o secretário de Estado de Cultura e Turismo,
Leônidas Oliveira, disse que as ações
vão depender do Minas Consciente,
mas, no caso de Ouro Preto, “o turismo está liberado”. Ele adiantou que o
governo estadual vai investir no turismo na Estrada Real, que liga Minas e o
Rio de Janeiro, Sul de Minas, em especial na região dos parques das águas e
na Serra da Mantiqueira, e ainda no
turismo de aventura, que inclui parques estaduais e federais no estado.
Presente ao lançamento, o secretário de Estado de Cultura e Turismo,
Leônidas Oliveira, disse que as ações
vão depender do Minas Consciente,
mas, no caso de Ouro Preto, “o turismo está liberado”. Ele adiantou que o
governo estadual vai investir no turis-

mo na Estrada Real, que liga Minas e o
Rio de Janeiro, Sul de Minas, em especial na região dos parques das águas e
na Serra da Mantiqueira, e ainda no
turismo de aventura, que inclui parques estaduais e federais no estado.
“Tudo isso permeado pela gastronomia”, acrescentou. O governo federal também pretende implantar uma
nova rota de turismo com foco na gastronomia e “Minas Gerais está no páreo”, disse o secretário William França.
Perdas
Conforme dados da Secretaria de
Estado de Cultura e Turismo, Minas
tem um prejuízo acumulado no setor
de R$ 5,04 bilhões. A expectativa, em
abril, era de 10 milhões de turistas no
estado, mas houve apenas 630,9 mil
pessoas, sendo de 96% a queda no ﬂuxo de passageiros nos aeroportos mineiros. Os dados mostram ainda queda média de 75% no faturamento das
empresas ligadas ao turismo, com
agravante que 56% dos empreendimentos têm capital de giro para se
manter por até dois meses. Quanto
aos hotéis, 16,51% foi a taxa de ocupação.
Os levantamentos de Estado da
Cultura e do Turismo registraram aumento no número de voos – em junho, a quantidade de voos foi 131%
maior que o mês de abril, por exemplo
– e da taxa de ocupação hoteleira também. “Isso mostra que as pessoas estão retomando suas atividades de viagem”, informa a nota da secretaria.

Teste para idosos e
gestantes em São Luís
Na manhã desta sexta-feira (04), durante coletiva de
imprensa, o Governador Flávio Dino anunciou a implantação do sistema Drive-Thru para testagem do novo coronavírus. De acordo com Dino, o serviço é exclusivo para gestantes e idosos, um público alvo da doença.
A data prevista para o início das atividades é a partir
do dia 10 de setembro, e se estenderá até o ﬁm do mês,
com funcionamento de segunda a sexta das 8h às 18h. A
prestação de serviço vai funcionar no estacionamento
do Multicenter Sebrae.
Ainda durante coletiva, Flávio Dino comentou sobre
a situação do Maranhão em relação ao novo coronavírus. Estamos com estabilidade nos casos, mas ainda é
necessário manter todas as medidas sanitárias para o
enfrentamento do vírus.
“Não temos nenhum quadro de ápice, como alguns
catastroﬁstas diziam que haveria e não temos também
um quadro de desaparecimento do coronavírus.”, disse
o Governador
Coronavírus no Maranhão
De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), nesta
quinta-feira (3), o Maranhão registrou 155.717 casos
conﬁrmados e 3.478 mortes por coronavírus. Nas últimas 24h foram registrados 1.249 novos casos e 11 mortes pela doença.
Dos mais de 155 mil casos, 8.175 estão ativos. Desses,
7.720 estão em isolamento social, 273 internados em enfermaria e 182 em leitos de UTI.
O estado já registra 144.064 pessoas recuperadas da
doença. Mais de 342 mil testes foram realizados, 184.399
casos foram descartados e hoje (3), o número de casos
suspeitos é 5.493.
Ainda de acordo com a SES o interior do estado é onde está o maior número de novos casos registrados com
1.130, a ilha de São Luís registrou 89 e Imperatriz 30.
Centros de testagem em São Luís
Quem apresentar sintomas de Covid-19, deve procurar o Centro de Testagem da Policlínica Diamante e as
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), localizadas
no Vinhais, Itaqui-Bacanga, Cidade Operária e Araçagy.
Para os proﬁssionais da área da saúde e segurança pública os atendimentos ocorrem no Viva da Beira-Mar

IDOSOS

COMPROVAÇÃO

Conheça 5 motivos para não ficar parado

OMS não aprovará
vacinas sem segurança

O DIRETOR-GERAL DA OMS, TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS
ESTIMA-SE QUE A POPULAÇÃO DE PESSOAS ACIMA DOS 60 ANOS DOBRE DE TAMANHO ATÉ 2042
A execução de tarefas físicas depois
dos 60 anos é de extrema importância
por prevenir e ajudar no combate de
várias doenças. Apesar disso, em meio
à pandemia do novo coronavírus e ao
isolamento social, a prática de atividades entre os idosos, grupo de risco
da doença, tem sido colocada em segundo plano.
De acordo com dados divulgados
pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa
e Estatística (IBGE), estima-se que a
população de pessoas acima dos 60
anos dobre de tamanho até 2042. O
IBGE prevê que, até 2031, o número
de idosos supere o número de crianças de 0 a 14 anos pela primeira vez.
Coronavírus e atividade física: idosos devem se movimentar mesmo em
isolamento doméstico
Por isso, a CEBRAC (Central Brasileira de Cursos), que realiza um curso
de cuidador de idosos, fez uma lista
com 5 motivos para mexer o corpo
nessa quarentena.
Fortalecer músculos
Segundo uma pesquisa da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília (UnB), pelo menos 30%
dos idosos têm uma queda ao ano e,

20% das mortes são em decorrentes
ou agravadas por quedas e/ou fraturas. Fazer exercícios, melhora a força
muscular, diminuindo o risco de quedas.

ainda causa mais de mil mortes anualmente.

Fortalecer o sistema imunológico
Ao envelhecer diversas células param de se regenerar. A produção de
células sanguíneas, de defesa e a absorção da vitamina D fazem com que
o nosso sistema imunológico precise
ser muito forte para que não sejamos
acometidos por doenças. Segundo
dados da OMS (Organização Mundial
da Saúde) mais de 80% das mortes de
pneumonia são em idosos, e mesmo
que o Brasil tenha um calendário de
vacinação gratuita para a gripe, ela

Buscar a felicidade
Há vários estudos que comprovam
que a prática de exercícios físicos libera neurotransmissores da felicidade,
bem-estar e prazer aumentando assim a autoestima, a conﬁança e a aceitação da imagem que o idoso possui
de si mesmo, trazendo bem-estar geral. Em decorrência da prática de esportes as melhorias são visíveis, e perpetuam por mais tempo a independência e o bem-viver das pessoas com
mais de 60 anos.

Evitar a depressão
Diante das rotinas cada vez mais
agitadas e o aumento da expectativa
Combater doenças que são comuns na de vida, os idosos têm ﬁcado cada vez
mais só, alguns psicólogos e psiquiavelhice
A prática exercícios acima dos 60 tras relatam o aumento da depressão
anos, ajuda no combate de doenças e da ansiedade em idosos, o que muicomo hipertensão, derrame, varizes, tas vezes pode até ser diagnosticado
obesidade, diabetes, osteoporose, como um princípio de alguma doença
câncer, ansiedade, depressão, proble- degenerativa. Praticar atividades físimas no coração e pulmões. Também cas, propaga o contato com as demais
reduz o uso de remédios porque me- pessoas, sendo da mesma idade ou
lhora a sensação de bem-estar, redu- não, diminuindo o isolamento social e
a melancolia por estar só.
zindo as dores.

Durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira, o comando da Organização Mundial da Saúde (OMS) foi
questionado sobre a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que “ninguém pode obrigar ninguém a tomar
vacina”. Representantes da entidade evitaram citar o
brasileiro nominalmente, mas reforçaram a importância da vacinação e garantiram que um imunizador para
o coronavírus não será aprovado sem passar por todas
as etapas clínicas necessárias. “Vacinas salvam vidas”,
pontuou a cientista-chefe do órgão, Soumya Swaminathan.
A pediatra indiana acrescentou que espera resultados
de algumas pesquisas no ﬁm deste ano. “Falando de forma realista, a segunda metade de 2021 é quando podemos começar a ver a doses sendo distribuídas para os
países, para que comecem a imunizar suas populações”,
aﬁrmou.
O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, assegurou que não endossará vacina que
não tenha segurança e eﬁcácia comprovadas. Ele criticou o movimento antivacina e destacou a importância
da vacinação em massa para a erradicação da varíola e o
combate ao ebola. “Todos nós esperamos ter uma notícia positiva sobre vacina ainda este ano”, ressaltou,
acrescentando que a prioridade inicial será a vacinação
de proﬁssionais de saúde e grupos de risco.
Tedros comentou ainda que há evidência de que corticoides podem ajudar no tratamento de pacientes de
coronavírus entubados, embora tenham potencial efeito negativo em pessoas com a versão moderada da doença. “A OMS, portanto, recomenda o uso de corticoides
apenas em pacientes que estejam severamente ou criticamente doentes”, explicou.

Responsável Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com
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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 senado, 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 todos 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 Leopoldina enviaram um mensageiro para São Paulo com
as notícias.

Uma carta
Assim que a carta de Leopoldina e José Bonifácio chegou 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 português 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 perseguem, 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 guarda 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, assim como a guarda, e continuou os dizeres à comitiva: “É
tempo. Brasileiros, a nossa divisa hoje em dia será Independência ou morte! Estamos separados de Portugal!”
Às 16h30, do dia 7 de setembro de 1822, foi proclamado 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 independência 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 vínculo 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 Império do Brasil para facilitar o tráfico de escravos. D. Pedro negou!
Como vocês podem ver há muitos fatos curiosos sobre a nossa independência e sempre podemos aprender
um pouco mais sobre a história do Brasil. Esquecemos
de alguma? Conte pra gente nos comentários!

oimparcial.com.br
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George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com
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Obrigação?

Bolsonaro e a
polêmica da vacina

N

a terça-feira (01/09), o presidente Jair Bolsonaro aﬁrmou que “ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina”, em referência a uma
possível futura campanha de vacinação contra a COVID-19.
A declaração foi criticada por médicos, infectologistas e constitucionalistas: segundo eles, desestimular a
vacinação é inconstitucional e pode trazer graves prejuízos ao combate à pandemia e outras doenças.
A fala de Bolsonaro foi publicada nas redes sociais pela Secretaria de Comunicação do governo. “O Governo
do Brasil investiu bilhões de reais para salvar vidas e preservar empregos. Estabeleceu parceria e investirá na
produção de vacina. Recursos para estados e municípios, saúde, economia, TUDO será feito, mas impor obrigações deﬁnitivamente não está nos planos”, escreveu o
órgão, no Twitter, acompanhado por um banner com a
frase do presidente e os dizeres de que o governo “preza
pela liberdade dos brasileiros”.
O Brasil já registrou mais de 122 mil mortes por COVID-19, além de quase 4 milhões de infecções.
Se por um lado a fala de Bolsonaro pode incentivar
ainda mais o crescimento do movimento antivacina, dizem médicos, por outro ela está equivocada e seria inconstitucional, segundo constitucionalistas ouvidos pela BBC News Brasil.
A Constituição brasileira permite, sim, que o governo
crie mecanismos para obrigar que as pessoas se vacinem — não só pode, como tem o dever de fazê-lo, explica Roberto Dias, professor de direito constitucional da
FGV (Fundação Getulio Vargas).
Isso porque, em casos como esse, a Justiça coloca na
balança dois direitos: de um lado, a liberdade individual
e, de outro, a saúde pública — e, no caso de epidemias
de doenças que são uma clara ameaça à saúde pública,
como a COVID-19, o direito à saúde pública é prevalente, aﬁrma Dias.
“Nenhum direito fundamental é absoluto, ou seja, o
direito à liberdade não é absoluto a ponto de estar acima
do direito à saúde das outras pessoas”, aﬁrma a professora de direito constitucional Estefânia Barbosa da UFPR (Universidade Federal do Paraná).
Há diversos dispositivos na legislação brasileira que
permitem a vacinação obrigatória — da Constituição a
uma lei assinada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro
em fevereiro, a Lei 13.979, que autoriza autoridades a tomar medidas como tornar compulsória a vacinação.
Direito de todos, dever do Estado
Caso a ciência encontre uma vacina efetiva e segura
contra a covid-19, o governo tem não só a possibilidade
como o dever de incentivar a aplicação e torná-la disponível aos brasileiros, explica Dias. Isso porque o Artigo
196 da Constituição Federal determina que saúde é um
direito de todos e um dever do Estado.
O Estado tem obrigação constitucional de implementar políticas sociais que visem à redução do risco de doenças, aﬁrma Dias.
“Num momento como esse, em que vacinas, desde
que tenham passado por todos os testes e sejam recomendadas pelas autoridades de saúde, serão possivelmente a melhor resposta para a pandemia, o governo
tem a obrigação de divulgar, incentivar e garantir uma
política pública ampla de vacinação” aﬁrma Roberto Dias.

Por isso, defende o constitucionalista, falas do presidente que desestimulem a vacinação ferem esse dever e
são inconstitucionais.
“A dimensão objetiva do direito à saúde signiﬁca que
o poder público tem o dever de garantir esse direito a todos, independentemente de pleitos individuais ou coletivos”, explica Estefânia Barbosa, professora de direito
constitucional da UFPR (Universidade Federal do Paraná).
E deixar de se vacinar não é apenas uma questão de
escolha individual, é uma atitude que afeta toda a coletividade, explica o cientista Fernando Rosado Spilki, presidente da Sociedade Brasileira de Virologia.
“Se uma parcela importante da população não se vacina, o vírus continua circulando em níveis que permitem sua manutenção prolongada na população, trazendo evidentes danos à saúde e por conseguinte à economia, além de todos os outros aspectos afetados por
eventuais quarentenas”, explica.
Segundo Spilki, escolher não se vacinar contra a COVID-19 por ideologia ou qualquer outro motivo poderia
prejudicar pessoas que não podem receber a imunização por problemas médicos. “É preciso considerar que o
vírus acaba chegando em pessoas que, mesmo querendo, não tiveram acesso à vacina ou não puderam se vacinar por causa de outras doenças, como pacientes imunossuprimidos, em tratamento de câncer etc”, aﬁrma.
“Não aderir à vacinação será acima de tudo uma falta
de civilidade, de compromisso público e de respeito ao
próximo, de solidariedade”, diz Spilki.
Renato Kfouri, diretor da Sociedade Brasileira de
Imunizações (SBIm), também ressalta o caráter cidadão
de tomar uma vacina. “A gente tem nas vacinas as melhores ferramentas de proteção individual e pública.
Quando você se vacina, não está protegendo apenas você mesmo, mas a comunidade”, diz.
Para Isabella Ballalai, vice-presidente da SBIm, aﬁrma que a fala do presidente pode “confundir ainda mais
(as pessoas) em um momento em que tudo já está bastante confuso.”
“Um exemplo do que pode ocorrer com diminuição
de cobertura de vacina é o sarampo. O Brasil ﬁcou vários
anos sem sarampo, e agora tem milhares de casos porque uma pequena parte da população deixou de se vacinar”, explica.
Segundo Ballalai, a fala de Bolsonaro contraria inclusive ações do próprio Ministério da Saúde. “A equipe nacional de imunizações do ministério tem feito um trabalho duro para colocar em dia a cobertura de vacinação,
que caiu por causa da pandemia. Então, essa declaração
é contraditória com ações do próprio governo, além de
ser irresponsável”, diz.
De acordo com Rômulo Leão Silva Neris, doutorando
em inﬂamação e imunidade pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro, a chamada imunidade coletiva (quando a maior parte da população ﬁca imunizada contra
uma doença) foi alcançada na era moderna por causa
das vacinas.
“Uma série de doenças foram erradicadas ou estão
sob controle porque tivemos programas de vacinação
eﬁcientes. As vacinas conseguem impedir a circulação
do seu agente causador (da doença) na sociedade. Por
isso é fundamental que qualquer campanha de vacinação atinja o maior número de pessoas possível”, explica.

Os especialistas aﬁrmam ainda que, caso o governo
faça uma boa campanha de divulgação da vacinação e a
torna disponível e de fácil acesso em todo o território, a
sua obrigatoriedade pode nem ser necessária — diversas campanhas de vacinação muito bem sucedidas já foram feitas no Brasil sem que tomar a vacina fosse obrigatório.
Liberdade individual x direito coletivo à saúde
A questão jurídica sobre o direito à liberdade individual versus o direito coletivo à saúde no caso das vacinas recomendadas por autoridades de saúde já está bastante resolvida no Brasil, explicam os constitucionalistas.
O governo não pode criar uma vacinação em que as
pessoas sejam ﬁsicamente forçadas a se vacinar, aﬁrma
Dias. O esforço de uma vacinação obrigatória é feito
“através de mecanismos (para que elas se vacinem), como o condicionamento do exercício de certos direitos à
vacinação”.
Ou seja, é possível criar normas que restrinjam o
acesso a direitos — como viagens, benefícios do governo etc. — caso a pessoa se recuse a se vacinar. É algo que
funciona mais ou menos nos mesmos moldes da votação obrigatória, em que, se a pessoa não vota sem justiﬁcativa, perde direitos como se inscrever em concurso
público, obter passaporte, etc.
Isso, na verdade, já é previsto na legislação brasileira
em diversos casos. As normas que regulam a distribuição do Bolsa Família, por exemplo, determinam que para entrega do benefício é preciso algumas condições,
entre elas manter a vacinação das crianças em dia.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu Artigo 14, também estabelece que os pais têm o dever de vacinar as crianças, e podem ser multados caso não o façam. “Já temos várias leis que restringem a liberdade individual em função do bem coletivo e que não implica
em descumprimento da Constituição”, explica Barbosa.
“A nossa leitura do direito individual não está desligada da vida coletividade”, aﬁrma o professor de direito
Wallace Corbo, da FGV-Rio.
Acreditar em teorias da conspiração (como a de que
vacinas causam autismo, algo falso, de acordo com a ciência) não é um motivo legítimo para pôr a saúde das
outras pessoas em risco, explica Corbo.
O constitucionalista aﬁrma que, caso as autoridades
de saúde brasileira aprovem a vacina, recomendem seu
uso e garantam sua segurança, não há nenhum motivo
para um indivíduo argumentar que a vacina fere seus direitos individuais.
“Hoje o risco máximo que existe em você tomar algumas vacinas é ter alguns sintomas, ou podemos falar no
transtorno de ter que sair de casa para tomar”, diz ele.
“A gente pesa o benefício coletivo contra o risco individual da vacina, e como os riscos de vacinas aprovadas
pelas autoridades em geral são muito pequenos, a gente
considera que a vacinação obrigatória não infringe nenhum direito fundamental. Na verdade, a saúde coletiva
é uma condição para o exercício dos direitos.”
Corbo aﬁrma que o indivíduo pode ter uma razão verdadeiramente legítima para não se vacinar — como ser
imunodeprimido, por exemplo — e nesses casos ﬁca
dispensado em caso de uma obrigatoriedade. Mas é justamente para proteger essas pessoas que não podem se
vacinar que a vacinação coletiva é importante, explicam
os médicos.
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SÉRIE FICCIONAL

COVID-19

Procissão dos Orixás
cancelada na ilha

Estereótipos da classe
média brasileira na TV

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
SAMARTONY MARTINS

A

tradicional Procissão dos Orixás que acontece sempre no
dia do aniversário de São
Luís, 8 de setembro, não
acontecerá como nos anos anteriores.
Por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19), a Federação de
Umbanda do Estado do Maranhão,
decidiu cancelar o ato religioso que
faz parte do calendário da programação do aniversário da cidade.
Em celebração ao aniversário da cidade e ao Dom São Luís Rei de França,
padroeiro da procissão. Pais, mães, ﬁlhos, ﬁlhas de santo e a comunidade
afro do estado se concentram em
frente ao Palácio La Ravardiere, sede
da Prefeitura de São Luís e percorrem
as ruas seculares do Centro Histórico
de São Luís passando pela Praça João
Lisboa, Largo do Carmo e segue pela
Rua Afonso Pena, até chegar ao bairro
Desterro onde ocorre a lavagem da escadaria da Igreja do Desterro, sob a
proteção dos guias e orixás,
“Queremos aproveitar para pedir
ao povo de terreiro que continuem tomando cuidados usando máscaras e
álcool em gel proteja nossos povo, jovens, crianças , adultos e nossos idosos estamos junto vamos vencer Sarava, Amém, Axé, Motumba”, saudou o
presidente da federação, Bine Gomes
Abinokő.
Todos os anos mães, pais e ﬁlhos de
santos saem em procissão levando
nos braços mais de 700 vasos brancos

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

PROCISSÃO DOS ORIXÁS JÁ FAZ PARTE DO CALENDÁRIO DE ANIVERSÁRIO DE SAO LUÍS
e azuis com água perfumada e decorados com ﬂores brancas, vermelhas e
amarelas. Antes da saída do cortejo,
ao som das caixeiras, integrantes de
terreiros cantaram hinos de louvação
a Oxalá e Iemanjá. Logo em seguida,
os tambores ao som do toque do tambor de mina, rufam para que os adeptos mostrem a força da religião de cultos de matriz africana.
Bine Gomes Abinokő, ressaltou que
procissão dos orixás é importante,
pois também é uma forma do povo de
santo lutar contra o preconceito e a

intolerância religiosa dos adeptos das
religiões de matriz africana e uma forma de saudar a corte do Divino Espírito Santo e as imagens de São Luís Rei
de França, Santa Bárbara (Iansã), Iemanjá e São Sebastião (Oxossi) que
são cultuados por pais, mães e ﬁlhos
de santo nos terreiros de dentro e fora
da ilha. A Procissão dos Orixás é promovida todos os anos pela Federação
de Umbanda do Estado do Maranhão
com apoio da Prefeitura de São Luís
como parte das atividades em comemoração ao aniversário da cidade.

TELEVISÃO

As crises conjugais pelas quais as relações entre pessoas estão suscetíveis inspiram a história de casal recém
chegado da lua-de-mel, protagonizado pelos atores Thierry Figueira e Natallia Rodrigues, na série ﬁccional “Amélio, O Homem de Verdade”. A narrativa recorre
à linguagem cômica dramática para promover crítica
social aos estereótipos do modo de vida da classe média
alta. O seriado vai ao ar em rede nacional a partir de 7 de
setembro, às 20h30, no canal de TV por assinatura Prime
Box Brazil.
Estruturado em 13 episódios, o roteiro assinado pelo
diretor da obra Luis Antonio Pereira desconstrói a lisura
ou a vilania extrema no cotidiano das famílias brasileiras. “Amélio” (Figueira) é extremamente domado pelo
universo feminino que o cerca. Tudo o que a mulher
moderna gosta: bom cozinheiro, bom de cama e bom
para escutar. “Fabi” (Rodrigues) é a ciumenta que cerca
o marido por todos os lados. Os conﬂitos tendem a se
multiplicar com o tempo e o desgaste da relação é inevitável.
“Amélio” seduz e se deixa ser atraído pela amiga da esposa “Marcella” (Natalia Curvelo), o que justiﬁca a fúria
e o ciúme da “Fabi”. Parte das confusões são causadas
pelos amigos fanfarrões Xico (Daniel Erthal) e Julinho
(Daniel Braga), que tentam colocar “pilha errada” para
que o protagonista consiga a sua liberdade. Para piorar,
a sogra Norberta (Carla Marins) e a vizinha bisbilhoteira Adamantina (Sandra Pêra) tentam fazer com que a vida do “Homem de Verdade” seja um tormento.

ARTE CONTEMPORÂNEA

Documentário “Damas do Samba” na TV Brasil TulioDekfazintervenção
emparqueemPortugal

DONA IVONE LARA É UMA DAS PERSONALIDADES DO DOCUMENTÁRIOO CONTEÚDO JÁ FOI AO AR EM 2018, EM QUATRO EPISÓDIOS
A produção “Damas do Samba” estreia na TV Brasil na faixa Festival de
Cinema nesta quarta (9), às 22h30, em
formato de documentário. Dirigido
pela cineasta Susanna Lira, o ﬁlme
resgata a presença das mulheres no
samba e a importância delas na história da música popular brasileira. Com
repertório de clássicos do gênero, a
obra inédita em televisão aberta contempla veteranas consagradas e talentos da nova geração. O conteúdo já
foi ao ar pela emissora pública em formato de série documental. A TV Brasil
exibiu o material com exclusividade
em 2018, em quatro episódios.
Personalidades do samba soltam a
voz e entoam grandes sucessos de artistas que foram pioneiras. O longa
conta a história de ícones como Tia
Ciata, Dona Zica, mulher de Cartola, e
Dona Neuma. A produção ainda celebra musas como Clara Nunes, Alcione, Leci Brandão, Jovelina Pérola Negra, Beth Carvalho e Clementina de
Jesus. Lançado em 2015, o documentário “Damas do Samba” parte da época da escravidão até chegar a 2013.
Lembra de tia Ciata (1854-1924), a
baiana que ajudou a difundir o samba
de roda no Rio de Janeiro. Em sua casa, ponto de encontro de músicos, foi

criado o clássico “Pelo Telefone”. Depois, salta para divas como Dona Zica,
mulher de Cartola, e Dona Neuma,
personalidades fortes na escola de
samba Mangueira. Clara Nunes, Alcione, Leci Brandão e Jovelina Pérola
Negra ganham a tela do canal público
cantando ou contando histórias. A
eterna Beth Carvalho homenageia
Clementina de Jesus: imita com emoção e carinho os gestos de seu jeito de
cantar. A madrinha do samba fala ainda do aspecto revolucionário do gênero.
Magia do carnaval – Narrado e, por
muitas vezes, cantarolado por mulheres que ﬁzeram e fazem do samba um
modo de vida, o ﬁlme é um passeio
poético pela história das grandes damas que ajudaram a criar e a manter
esse gênero musical genuinamente
brasileiro e fomentar a magia do carnaval Uma das pérolas desse doc é a já
saudosa Dona Ivone Lara, na época
com seus mais de 90 anos, cantando a
capela o seu hit “Sonho Meu”, com a
voz pura, sem o acompanhamento
dos instrumentos, como um presente
especial para o público. A obra nacional apresenta a força feminina que
impulsiona e ajuda a fazer do samba o
maior e mais representativo ritmo po-

pular brasileiro. Seja como passista,
madrinha, musa ou operária do carnaval, a mulher realça seu protagonismo, emprestando a essa música não
somente sua imagem como também
seu espírito empreendedor, sua criatividade e sua natureza inspiradora.
Encontro de gerações – O documentário destaca suas qualidades como empreendedoras, gerentes determinadas, artistas criativas. São mulheres que conquistaram independência com seu trabalho. A nova geração é representada pela ﬁgura da passista-mirim Luany dos Santos, sentindo-se a menina mais poderosa do planeta, ao vestir suas longas botas para
encarnar a rainha de bateria da escola
de samba mirim da Portela. Entre as
damas que ainda participam de “Damas do Samba” estão nomes como
Mariene de Castro, Rosa Magalhães,
Tia Surica, Nilce Fran, Márcia Lage,
Lucinha Nobre, Wilma Nascimento,
Nilze Carvalho e Nãnãna da Mangueira, entre tantas outras musas do gênero.
Serviço
Festival de Cinema – “Damas do
Samba” – quarta, dia 9/9, para quintafeira, dia 10/9, às 2h30, na TV Brasil

INTERVENÇÃO PIONEIRA NO JARDIM DO TOREL EM LISBOA
O artista brasileiro Tulio Dek (1985, Goiânia) faz intervenção de grande porte no parque urbano Jardim do Torel, em Lisboa, a primeira do gênero em Portugal. A instalação será inaugurada em 25 de setembro de 2020.
O curador do Museu Nacional de Arte Contemporânea, em Lisboa, Rui Afonso Santos, aﬁrma que a intervenção de Tulio Dek além de ser “única no seu gênero,
por sua qualidade, é extremamente rara no panorama
artístico português”. Ele destaca que “com preocupações ecologistas e humanistas deste cariz, nunca foram
feitas em Portugal, intervenções nesta escala, e com esta
natureza”. Em residência artística no país desde 2019,
Tulio Dek utilizou o percurso do concorrido Jardim do
Torel, onde um de seus lagos se transforma em “praia”
no verão português, para fazer um alerta sobre a importância de se preservar o meio ambiente. Ao chegar, o visitante caminha por entre 500 tocos de árvores decepadas, com altura entre 50 e 85cm, oriundos de bosques
queimados, cedidos pelo governo português.
Continuando o percurso, um patamar abaixo na encosta, se chega a uma fonte, que irá jorrar uma água tingida de preto, em alusão a vazamentos de petróleo. Atrás
da fonte, um grande luminoso azul anunciará a frase “I
can’t stop these tears from falling” (“Não consigo impedir essas lágrimas de caírem”). Ali perto será instalada
uma cabana de madeira, graﬁtada pelo artista, como
um abrigo, um local de acolhimento, onde estarão sacos
com sementes de nove árvores nativas de Portugal. O
público poderá levar punhados dessas sementes para
plantarem em outros locais. “É como uma volta, em que
se pode devolver árvores ao país”, observa Dek.
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Maranhão

14.654 novos
empreendedores
PATRÍCIA CUNHA

Q

uase 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. O Maranhão acompanha a
tendência nacional de crescimento, mesmo durante esse período de crise sanitária provocada pela pandemia
do novo coronavírus. No mesmo período do ano passado, os números de novo MEIs foi de 11.623. Isso quer dizer que esse ano o número de abertura de novos MEIs
foi 20,6% maior do que nos oito primeiros meses do ano
passado. O número de MEIs chegou a 124.820 no estado,
ante aos 110.166 de dezembro de 2019.
Na capital, no mesmo período do ano passado, foram
abertos 4.050 novos MEIs, diante de 5.365 este ano, de
acordo com dados coletados pelo Serviço de Apoio à Micro e Pequenas Empresas no Maranhão (Sebrae-MA). Isso quer dizer que o volume de abertura de MEIs na capital cresceu 24,5%, um ritmo mais forte do que o registrado quando o cenário é o Maranhão. Na capital o número
cresceu de 36.997 MEIs em dezembro de 2019 para
42.362 MEIs em agosto de 2020.
De acordo com o Sebrae-MA, em ambos os casos, a
maior parte dos novos MEIs está concentrada nos setores do Comercio e serviços, com especial destaque para
o Alimentos e bebidas, comércio de confecções, Comércio de produtos para animais.
Para a gerente estadual de gestão de atendimento e
relacionamento com o cliente do Sebrae no Maranhão,
Hildenê Maia, esse cenário foi gerado pelas oportunidades de negócios abertas pelas limitações geradas pelo
combate ao Covid-19. “A crise gera oportunidades e novos negócios surgiram para dar vazão as novas tendências. O próprio setor de alimentação que cresceu precisou se reinventar para estar mais próximos de seus clientes, utilizando tecnologias para atender a demanda
crescente. As empresas do segmento de beleza comercializaram muitos produtos durante a pandemia, visto
que os clientes não podiam ir aos estabelecimentos e
agendamento individuais também foi uma prática nesse setor. Cabe ressaltar sim que tivemos quem empreendeu por necessidade, mas sempre vislumbrando uma
oportunidade no mercado para atender uma necessidade”, disse a executiva do Sebrae.

certos, valeu a pena. “Nessa pandemia, contrariando tudo que a gente imaginava, acho que pelas pessoas estarem mais em casa se cuidando, nós tivemos um aumento nas vendas de 87% nesse período. Então durante a
pandemia eu me tornei diretora e empreendedora. Muita gente se sente insegura para abrir um negócio, apesar
de querer. Eu entrei em fevereiro, 3 semanas antes da
pandemia e podia ter desistido, ninguém sabia como as
pessoas iam responder, mas ﬁz um remake, me adaptei,
investi nas vendas online e deu tudo certo”, comemora.

ço e 15 de agosto, foram feitos 784,3 mil registros no
Simples Nacional. Esse número é 0,8% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Entre esses
novos negócios, a grande maioria deles foi de Microempreendedores Individuais (MEI), com 684 mil registros
(quase 43 mil a mais que no mesmo período de 2019). E
cerca de 100 mil novos negócios foram registrados como
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nesse
mesmo período.
De acordo com os dados do Governo Federal, contidos no Portal do Empreendedor, durante o período de
isolamento social os empreendedores maranhenses
não deixaram de registrar MEI’s: nos primeiros 45 dias
de isolamento social foi registrado a abertura de 2782
novos MEI’s no estado, o que representa quase 40% de
todas empresas deste porte abertas em 2020.

Capacitação

No último mês de maio o Sebrae realizou a 10ª Semana do MEI no estado, para dar aquela ajudinha para
quem estava querendo começar um novo negócio ou
para quem já tinha e queria capacitação.
O objetivo da instituição, na ocasião, era capacitar e
orientar microempreendedores individuais em gestão,
inovação, empreendedorismo e ﬁnanças, além de dar
oportunidade para MEIs já com destaque em seus mercados inspirarem aqueles que queriam iniciar como
empreendedor.

MEI

Eu entrei em fevereiro, 3 semanas
antes da pandemia e podia ter
desistido, ninguém sabia como as
pessoas iam responder, mas fiz um
remake, me adaptei, investi nas
vendas online e deu tudo certo

A crise gera oportunidades e novos
negócios surgiram para dar vazão as
novas tendências. O próprio setor de
alimentação que cresceu precisou se
reinventar para estar mais próximos
de seus clientes, utilizando
tecnologias para atender a demanda
crescente
Dentre esses novos empreendedores está Amanda
Dutra, a jornalista, que começou como vendedora e se
tornou diretora de vendas de uma empresa de produtos
de cosméticos, abriu no mês passado seu empreendimento. Para ela, o investimento, apesar dos tempos in-

O Microempreendedor Individual (MEI) é quem trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno
empresário.
Desde que essa ﬁgura jurídica foi criada (pela Lei
Também o motorista de aplicativo de transporte Sílvio Matos, é um dos novos empreendedores do estado. Complementar 128/2008), já soma mais de 10 milhões
Sua empresa foi aberta em abril, depois que passou qua- no Brasil e 124.820 no Maranhão até agosto.
Para ser um MEI é necessário faturar até R$ 81 mil por
se 1 ano sem trabalho formal, de carteira assinada. Mesmo com a pandemia, o ramo que Sílvio ingressou, de ano e não ter participação em outra empresa como sótransporte, não parou. “Depois que fui desligado da em- cio ou titular; também pode ter um empregado contrapresa passei um tempo vendo se era isso que queria tado que receba o salário mínimo ou o piso da categoria
mesmo, voltar para aquele mercado de novo. E enquan- e tenha carteira assinada.
to isso não acontecia resolvi ser motorista de aplicativo.
Atualmente, o custo mensal do registro é de R$ 49,90,
Com isso, o trabalho foi aumentando, se ampliando, e que pode ser acrescido de R$ 1,00 se o ramo exercido for
hoje já tenho meu negócio, minhas contas e a intenção é comércio ou indústria (ICMS), ou de R$ 5,00 em ISS, se
ir agregando mais valor, e quem sabe me tornar um for do ramo de serviços – totalizando R$ 54,90. Se o negrande empresário”, aposta.
gócio envolver essas três atividades (comércio, indústria
e serviços), o valor mensal é de R$ 55,90.
Com a criação dessa ﬁgura jurídica, proﬁssionais que
trabalhavam de forma autônoma e informal puderam
Depois que fui desligado da empresa regularizar sua situação, passaram a ter um novo status
no mercado e direitos que, em muitos casos, até então
passei um tempo vendo se era isso
estavam fora de sua realidade. O registro dos MEI’s é gratuito, é feito online, no Portal do Empreendedor, cujo
que queria mesmo, voltar para
endereço eletrônico é www.portaldoempreendedor.gov.br.
aquele mercado de novo. E
No portal do Sebrae foi criada uma página voltada exclusivamente, tendo em vista o atual momento, aos Mienquanto isso não acontecia resolvi croempreendedores Individuais.
Nesse espaço, os MEI podem saber mais sobre o auxíser motorista de aplicativo
lio emergencial disponibilizado pelo governo federal,
sobre as linhas de crédito disponibilizadas especiﬁcamente para eles com recursos do Pronampe, bem como
ter acesso a uma série de conteúdos que vão auxiliá-los
Em busca da independência
Segundo dados nacionais do Sebrae, entre 31 de mar- na gestão do negócio.
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DECISÃO JUDICIAL

DIA 7 DE SETEMBRO

IEL: 50 anos no
mercado maranhense
O

Instituto Euvaldo Lodi (IEL)
foi implantado na década
de 70, no Maranhão, no dia
7 de setembro, com a missão de promover a interação entre as
instituições de ensino, o setor industrial e as empresas públicas e privadas. Neste ano desaﬁador, de pandemia do novo coronavírus, o Instituto,
que é uma das entidades do Sistema
FIEMA, completa 50 anos de atuação,
se reposicionando no mercado, e
mais focado em programas como
Educação Executiva, Consultorias
Empresariais e Talentos para Indústria. Bem como, estimulando a conexão entre a indústria maranhense, os
centros de conhecimentos e as organizações locais e nacionais.
Começou a funcionar na capital,
São Luís, um ano após a criação do
IEL Nacional, e ganhou esse nome para homenagear o empresário mineiro
Euvaldo Lodi, que teve extensa atuação tanto na iniciativa privada como
na área pública, trabalhando pelo desenvolvimento industrial brasileiro.
Há cinco anos, a entidade expandiu
sua atuação no Maranhão, abrindo
um escritório na cidade de Imperatriz, para atender a região Tocantina.
Em entrevista ao veículo, a coordenadora regional do IEL, Michele Frota
do Vale, fala sobre os impactos desse
reposicionamento e dessa transformação para o mercado.
O que motivou o IEL a se reposicionar no mercado?
A necessidade de atender as novas
demandas de nossos clientes. O mercado mudou, as necessidades são outras,
precisamos entender cada vez mais como o IEL pode ajudar na formação de
talentos e nos processos internos de
melhoria das empresas maranhenses.
A nossa expectativa é fomentar a competitividade e a produtividade, ele-

mentos que ajudam a melhorar a sustentabilidade dos negócios.
O IEL está organizando modificações no portfólio?
Sim, estamos revendo o portfólio,
fazendo adequações para o contexto
atual da nossa economia, a exemplo
do início da operacionalização do Programa IEL Jovem Aprendiz, fortalecendo nossa atuação na formação de
talentos. No âmbito da gestão, o IEL
tem submetido projetos em editais de
fomento a inovação, com foco na gestão da inovação e na digitalização de
processos.

Os bons frutos conquistados no
passado colaboraram para o aperfeiçoamento do portfólio?
Com certeza, a expertise adquirida
pelo IEL com o Programa de Estágio foi
o que nos impulsionou para desenvol-

vermos os serviços de Recrutamento e
Seleção e o Jovem Aprendiz IEL. Nos
últimos dez anos, o programa de estágio auxiliou na inclusão de 13.720 estagiários, sem falar nas ações institucionais de orientação e preparação para o mercado de trabalho, que já beneficiaram 18.935 estudantes. Mesmo
sendo criado em 2015, o serviço de Recrutamento e Seleção já incluiu 1.726
profissionais em empresas na modalidade CLT. Esperamos, nos próximos
anos, somar o resultado do Programa
IEL Jovem Aprendiz a esses excelentes
feitos.
O campo de talentos do IEL, o programa de estágio, é o mais duradouro na atuação do Instituto. O que é
novo nesse programa em 2020?
O programa contará com uma plataforma digital para atrair os novos
talentos.
Por meio dela, o jovem conhecerá a
oferta de vagas de estágio das empresas e terá espaço para cadastrar seu
currículo. Além da ferramenta, que
desperta interesse nos estudantes,
principalmente por apresentar uma
diversidade de tipos e portes de empresas parceiras. A plataforma está em
desenvolvimento e esperamos começar
a testá-la até o fim desse ano.
O IEL continuará oferecendo consultorias para as empresas?
Vamos continuar auxiliando as empresas com a implantação da certificação do Procem (Programa de Certificação de Empresas), desenvolvido pelo
PDF (Programa de Desenvolvimento
de Fornecedores do Maranhão), nas
soluções de consultoria e auditoria do
programa.
Com a aprovação dos projetos de
inovação submetidos, vamos focar
ainda mais na gestão da inovação para ajudar as empresas com novos modelos de negócios.

Mantida suspensão
de cobrança de
empréstimo
A Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca
da Ilha de São Luís proferiu duas decisões na qual indefere o pedido de instituições bancárias no sentido de retornar com a cobrança de empréstimos consignados. As
decisões, assinadas pelo juiz titular Douglas de Melo
Martins, não acolheram as pretensões dos bancos, e
mantiveram a suspensão dos descontos nas folhas de
pagamentos de servidores públicos ativos, inativos e
pensionistas.
As ações, movidas pelos bancos Bradesco e Itaú/Unibanco, apresentaram como réu o Estado do Maranhão, e
buscavam, através de decisão liminar, suspender a aplicação da Lei Estadual nº 11.274/2020. As instituições
queriam que a Justiça determinasse ao Estado do Maranhão, em obrigação de fazer, que procedesse na efetivação regular dos descontos em folha previstos para o pagamento das parcelas.
Em consequência, o Estado deveria repassar os valores consignados em folha referentes aos empréstimos
consignados contraídos por seus servidores públicos
ativos, inativos e pensionistas junto ao Itaú Unibanco e
ao Bradesco.
Quanto aos fatos que fundamentam os pedidos, as
instituições alegam que mantém cadastro junto ao Estado do Maranhão por meio de empresa dos seus grupos
econômicos, para concessão de empréstimos consignados para servidores públicos estaduais. Os bancos ressaltam, ainda, que a referida Lei Estadual é inconstitucional.
“Com efeito, no contexto de pandemia da Covid-19 e
de arrocho econômico que a todos atinge, a edição da
Lei Estadual nº 11.274/2020, que previu a suspensão das
cobranças de empréstimos consignados contraídos por
servidores e empregados públicos e privados junto às
instituições ﬁnanceiras, serviu para desafogar o orçamento de milhares de famílias no Estado do Maranhão
e, dessa forma, garantir a sua subsistência durante esse
período excepcional”, fundamenta o juiz nas decisões.

A suspensão das cobranças de
empréstimos consignados
contraídos por servidores e
empregados públicos e privados
junto às instituições financeiras,

CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS

SPU cede espaço para os transportes alternativos

serviu para desafogar o orçamento
de milhares de famílias
O que diz a lei estadual

A citada Lei Estadual nº 11.274/2020 determina o seguinte: “Ficam, em caráter excepcional, suspensas as
cobranças de empréstimos consignados (ou seja, com
desconto em folha) contraídos pelos servidores públicos estaduais e municipais e empregados públicos e privados, ativos e inativos, tantos civis quanto militares,
junto às instituições ﬁnanceiras, pelo prazo de 90 dias,
em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19)”.
No artigo 2º, a Lei explica que, pelo período de três
meses ou enquanto perdurar o estado de emergência
pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, o órgão pagador da administração pública direta e
indireta do Estado e Municípios, não realizará o desconto salarial do valor correspondente às parcelas de empréstimos e ﬁnanciamentos consignados em folha de
pagamento de servidores e empregados públicos ativos
e inativos.
Outro ponto de destaque diz que, terminado o estado
de emergência pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6
de fevereiro de 2020, as instituições ﬁnanceiras conveniadas deverão oferecer condições facilitadas para o pagamento das parcelas vencidas durante o período de suspensão a que se refere o caput, assegurando o parcelamento do valor em atraso em no mínimo doze meses.
CORONEL MONTEIRO, SUPERINTENDENTE DA SPU NO ESTADO DO MARANHÃO, COM REPRESENTANTES DAS COOPERATIVAS
ELDA BORGES
Especial para O Imparcial
Em reunião com os representantes
das duas cooperativas que atuam nos
transportes alternativos do Maranhão, o Superintendente da SPU-MA,
coronel José Monteiro, alertou que o
órgão que dirige não interfere no sistema de transporte da capital. Porém,
decidiu ajudar o setor quanto à cessão
de uma área para relocação de suas
atividades, no Aterro do Bacanga, pertencente à União Federal. Os trabalhadores tiveram que desocupar o espaço que adotavam, perto da Passarela do Samba, em razão das obras que a
prefeitura de São Luís executa nas
imediações da Fonte do Bispo.
O primeiro pedido feito pelos empresários foi da cessão provisória do

local, perto do antigo Bar Cabão, para
que não houvesse outra mudança de
endereço do terminal em que operam
seus serviços. O coronel Monteiro
acertou a destinação do local, mais de
forma provisória, por 60 dias, prorrogáveis por mais 30, na condição de
que, todas as providências legais sejam tomadas para a uma possível autorização deﬁnitiva dentro desse prazo.
Os técnicos do Núcleo de Regularização Fundiária da SPU orientaram
os transportadores sobre as áreas que
podem ser utilizadas, mas recomendaram a necessidade da consulta ao
Instituto do Patrimônio Artístico Nacional (IPHAN) para evitar surpresas
no decorrer do processo. Para iniciar,
eles devem apresentar o projeto inicial contendo memorial descritivo e a

planta do local.
A SPU se comprometeu a acompanhar e prestar as informações que forem necessárias para garantir que a
reivindicação dos empresários transportadores seja bem sucedida, tudo
conforme as determinações da legislação.
O coronel Monteiro informou, que
todo investimento que for feito na
área pelas cooperativas pode ser mais
tarde abatido dos valores a serem pagos a União, se for concretizada a cessão onerosa deﬁnitiva. E aﬁrmou ainda que quem vai sair ganhando com
tudo isso é o passageiro do transporte
publico de São Luís e os procedentes
do interior, que terão a sua disposição
dois Terminais – um público e outro
privado, funcionando um ao lado do
outro.

Segurança Jurídica

Douglas Martins observa que, considerando que a
Confederação Nacional do Sistema Financeiro ajuizou a
ADI nº 6475, no Supremo Tribunal Federal, impugnando
a mencionada Lei Estadual nº 11.274/2020, é razoável
que se aguarde o pronunciamento da Corte Suprema
sobre o tema, a ﬁm de se garantir segurança jurídica. “Eu
indeferi por entender que seja necessário aguardar o
pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, uma vez
que ele está avaliando ou não a constitucionalidade dessa lei”.
Para a Justiça, o acolhimento do pedido, de forma urgente, feito pelos bancos teria por consequência o retorno dos descontos em folha dos empregados, com consequências irreversíveis, vez que, acaso rejeitada na sentença a pretensão formulada na petição inicial, não haveria como se restabelecer o estado anterior ao processo. “Ou seja, a tutela de urgência pretendida tem natureza satisfativa e retira por completo qualquer utilidade de
eventual provimento ﬁnal, ao término do processo (…)
Pelo exposto, indeﬁro o pedido de tutela de urgência
pleiteado pelos citados bancos”, completou Douglas
Martins.
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Arquibancadas sem torcida

Estádios vazios, novo
normal do futebol
NERES PINTO

Torcida organizada

Fundador da torcida organizada Tubarões há 20
que ninguém jamais imaginou acontece agora anos, Mauro Fernando Silva Barros (Maurão) é apenas
em todo o mundo. Um esporte capaz de levar um dos integrantes do imenso universo tricolor que lamultidões aos estádios, neste momento espe- menta a ausência dos estádios. “A sente muito. É complilha arquibancadas vazias e milhões em frente cado, o time da gente jogando e a gente em casa, pois esà televisão. De forma inédita, a doença conseguiu para- távamos acostumados a estar sempre juntos apoiando e
lisar competições e afastar os torcedores do contato dando moral para a equipe com os amigos torcedores ﬁcom seus ídolos. Tudo para atender ao isolamento soci- eis. Fica agora só ouvindo pelo rádio ou vendo pela televisão. É muito chato, né? Aquele barulho das caixas de
al e em respeito às medidas preventivas.
som no estádio não é a mesma coisa, e o jogador com
certeza também sente falta.O calor da torcida é importante porque muitas vezes isso muda o clima da partida.
Realmente, é muito monótono sem torcida, muito chato”.
Maurão entende que num futuro bem próximo as autoridades sanitárias poderão permitir a presença de um
determinado número de torcedores nos estádios. “Acho
que, por termos um estádio grande como o Castelão, a
presença de quatro mil torcedores, por exemplo, é plenamente aceitável, desde que guardada a devida distância”.

O

Dirigente também lamenta

“Vejo isso com muita tristeza. O futebol é feito para o
torcedor, só que ele não está podendo ir ao estádio incentivar o seu clube, dá aquela força nos jogos locais.
Então isso é lamentável, mas espero que essa situação
não demore muito tempo, mesmo a gente sabendo que
o torcedor já não está comparecendo em grande número aos estádios. Se o clube está ganhando o público é
um, se perde um a dois jogos, a maioria não vai mais. A
torcida do Sampaio é grande. No acesso ela compareceu, mas no rebaixamento abandonou o time. Porém,
não há dúvida que sentimos muito a ausência do torcedor”, aﬁrma Sérgio Frota, presidente do Sampaio Corrêa, clube de maior torcida dom estado.

De um modo geral, não apenas os desportistas, mas
também os atletas, dirigentes, imprensa e até os árbitros (quem diria) sentem os efeitos do “novo normal do
futebol”. Quando a situação vai ser normalizada, ninguém sabe.
Assim como ocorre em todo o país, em São Luís são
muitas as lamentações. A reportagem de O Imparcial
ouviu algumas pessoas ligadas ao esporte e todas foram
unânimes em aﬁrmar que o momento é de angústia.

Imprensa esportiva

A ausência de público nos estádios é sentida até mesmo por proﬁssionais da imprensa esportiva. Com movimentação a cada dia mais delimitada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os repórteres agora estão mais privados de exercer os seus trabalhos, inclusive
nas arquibancadas, onde não há torcedores. “É um desaﬁo muito grande, porque a gente não tem perspectiva
de fazer entrevista antes, durante e após a partida, a
transmissão radiofônica perde bastante, mas infelizmente a gente tem que se adaptar”, aﬁrma o repórter
Daniel Amorim, da equipe de esportes da Rádio Timbira.
Ele destaca que o trabalho é mais prejudicado ainda
porque acabou o acesso aos vestiários, ao mesmo tempo em que a distância pode gerar a informação incompleta.
“A informação também é prejudicada, porque, por
exemplo, nos jogos não se pode descer para os vestiários, não pode acessar o campo pois trabalha das arquibancadas. Então não passa para o ouvinte porque a gente não tem acesso, tipo um jogador foi substituído, sentiu alguma coisa, não se sabe o que de fato ele sentiu, se
foi a coxa ou tornozelo a não ser a impressão a distância.
A verdade é que a gente teve que se reinventar e acredito
que a informação perdeu bastante”, acrescenta Amorim.

O psicológico é afetado

O psicólogo Ruy Cruz, que também atua na área esportiva analisa a situação: “A torcida é conhecida como
camisa 12.É aquela que participa, que incentiva ativamente o espetáculo futebol. Acredito que os times que
são donos de suas casas, onde têm uma torcida forte,
presente, perdem, porque acabam de certa forma tendo
dentro da partida a ausência desse incentivo, algo que
venha o motivar. Também, aquele que é o visitante não
tem aquela pressão, a vaia, a mandinga, tudo aquilo que
faz parte do espetáculo. É bom lembrar que com a ausência das torcidas, os técnicos podem tomar decisõs e
taticamente organizar o time, além do que o jogador vai
ﬁcar mais focado. A ausência do público tira um pouco
do calor humano. Acredito que interfere sim na cabeça
do jogador de futebol e no time como um todo, porque
acaba de certa forma sabendo que o espetáculo ocorre,
mas o público está assistindo só através dos meios de
comunicação, rádio e tv.”

E os árbitros?

estádio incentivar o seu clube, dá

O presidente da Comissão Estadual de Arbitragem de
Futebol (Ceaf), Marcelo Bispo Nunes Filho, entende que
ao contrário do que se pode imaginar, os árbitros também sentem a ausência do torcedor. “Assim como o jogador tem a emoção da presença da torcida, o árbitro
também tem, porque ele se empolga e entende a cobrança. Já conversei com vários árbitros sobre esse assunto. Eles sabem que fazem parte do espetáculo e, por
isso, num estádio cheio, recebem com naturalidade os
protestos. Além disso, a pressão é considerada normal,
pois a segurança garante o trabalho deles. Num jogo
Sampaio x Moto, por exemplo, o árbitro marca uma infração para um lado, o torcedor protesta, marca para o
outro, a mesma coisa. Então, isso representa o equilíbrio
e o árbitro se empenha ainda muito mais. A verdade é
que a ausência de público é ruim para os jogadores e para o árbitro”, aﬁrma, relatando ainda que o juiz de futebol não dás ouvido, para xingamentos procedentes das
arquibancadas, mas apenas dos atletas que ﬁcam no
banco e os integrantes da comissão técnica, integrantes
do espetáculo. “Hoje, por exemplo, se algum jogador do
banco ou membro da comissão técnica faltar com respeito é advertido com cartão amarelo.Isso nção acontecia no passado”, relata.

aquela força nos jogos locais

O técnico de futebol

O atleta

Naílson, volante motense, reconhece que uma coisa é
jogar com torcida, outra coisa é entrar em campo e não
ouvir incentivo de ninguém. “Claro que a torcida faz a
diferença. A gente vê jogos aí em que times de menor expressão tiram vantagem, aproveitando-se da situação.
Com a torcida, com certeza, é um ponto positivo, mas
como a pandemia ataca em todo o mundo a gente só
tem a lamentar. Ficar de casa passando energia positiva
já é alguma coisa importante pra gente”.

Vejo isso com muita tristeza. O
futebol é feito para o torcedor, só
que ele não está podendo ir ao

Acostumado a jogar em estádios cheios, inclusive nas
disputas de clássicos do futebol carioca, hoje como técO dirigente tricolor é favorável que muito breve o in- nico do Moto Club, Dejair Ferreira acha muito estranho
gresso de torcedores aos estádios seja liberado, pois en- trabalhar num estádio vazio. “É uma experiência nova,
tende que se houver controle no número de bilhetes não só para quem vai ﬁcar à beira do gramado, como eu,
vendidos o risco de contágio é muito reduzido. “Faz mas também os atletas dentro de campo. Claro que o
muita falta a presença do torcedor num estádio grande ideal seria o torcedor comparecer aos estádios para nos
como é o Castelão. E o clube ainda tem que pagar, por- incentivar. Agora é esperar a passagem de energias posique a CBF ainda desconta da arbitragem. No último jogo tivas apenas de casa. Fazer o quê?”, conforma-se.
pagamos mais de dez mil para o Sampaio ainda ser prejudicado. Então, temos que pensar na volta do torcedor,
pois o estádio cabe quarenta mil e cabe perfeitamente
É uma experiência nova, não só
quatro mil torcedores sem problemas”.
No caso do Sampaio Corrêa a situação piora porque o
clube não tem grandes patrocinadores. Em consequên- para quem vai ficar à beira do
cia disso, a receita cai bastante. “Receita do futebol vem
de rendas, patrocínio de jogos televisivos, o resto a gente gramado, como eu, mas também os
tem que se virar, como já venho fazendo há vários anos
desde que assumi”, analisa Frota, que não quis revelar a atletas dentro de campo
folha de pagamento.
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AMEAÇA

BENTO XVI

O Papa mais velho
da história

Turquia deve iniciar
negociação com Grécia

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

C

om 93 anos e quase cinco
meses, o alemão Bento XVI
se tornou nesta sexta-feira o
papa mais velho da História,
um recorde discutível, uma vez que
ele renunciou ao cargo em 2013.
Ele foi o primeiro papa a renunciar
em sete séculos, após oito anos de
pontiﬁcado, minado por uma crise
profunda, quando estava prestes a
completar 86 anos.
Bento XVI deixou o pontiﬁcado para o argentino Jorge Bergoglio, dez
anos mais jovem, que se tornou o novo e único papa em exercício e adotou
o nome de Francisco.
Nascido em 16 de abril de 1927,
Bento XVI destronou nesta sexta-feira
– embora com o título inédito de papa
“emérito” – o italiano Leão XIII, que
morreu com 93 anos em 1903, segundo cálculos do jornal episcopado italiano Avvenire e da revista Famiglia
Cristiana.
“34.111 dias ao serviço de Deus, do
mundo e da comunidade eclesiástica”, aﬁrma a Famiglia Cristiana.
O bávaro Josef Ratzinger, na condição de papa aposentado, pode fazer
parte de tais contagens? Alguns vaticanistas questionam a ideia.
O recorde de idade de Bento XVI
também deve ser relativizado por outro motivo: os especialistas destacam
que a idade dos papas não é conﬁável
se nos referirmos a mais de 1.400 anos
de história.
O detentor do recorde até agora,
Leão XIII, um aristocrata italiano nascido em 2 de março de 1810, é conhe-

O PRIMEIRO-MINISTRO GREGO, KYRIAKOS MITSOTAKIS

BENTO XVI FOI O PRIMEIRO PAPA A RENUNCIAR EM MAIS DE 700 ANOS
cido, sobretudo, por ter escrito a primeira encíclica dedicada aos problemas sociais.
Ao contrário do curto pontiﬁcado
de Bento XVI, o italiano liderou a Igreja Católica por mais de 25 anos e aparece na terceira posição de pontiﬁcado mais longo, atrás de Pio IX (18461878, 31 anos) e João Paulo II (19782005, 26 anos).
O papa “emérito”, que vive recluso
em um mosteiro do Vaticano com seu
secretário particular e religiosas atenciosas, usa muitas vezes uma cadeira
de rodas para se locomover e está cada vez mais enfraquecido.
Autor de uma centena de obras, o
papa emérito não está, porém, incapacitado intelectualmente, segundo
pessoas próximas.
Apesar de sua mobilidade muito limitada, ele viajou para a Baviera em
junho de 2020 para visitar o irmão doente, Georg, de 96 anos, de quem era
muito próximo e que morreu 10 dias
após sua visita, em 1º de julho. Ambos

foram ordenados sacerdotes no mesmo dia, em junho de 1951.
O papa emérito sofre de uma erupção cutânea facial, que afeta a metade
direita de seu rosto, e é “uma doença
muito dolorosa, mas não fatal, segundo o monsenhor Georg Gänswein, seu
ﬁel secretário particular alemão.
Mas a doença gera “dores que eu
não desejaria nem para o meu pior
inimigo”, de acordo com o secretário.
Joseph Ratzinger ensinou Teologia
por 25 anos em universidades alemãs,
antes de ser nomeado arcebispo de
Munique, virar por mais um quarto de
século o guardião estrito do dogma da
Igreja em Roma e, ﬁnalmente, tornarse papa durante oito anos (20052013), antes de virar um pontíﬁce
“aposentado”.
Sua renúncia revolucionária foi
uma decisão pessoal causada pelo declínio de suas forças e não devido à
pressão de escândalos, assegurou
Bento XVI em um livro de conﬁdências publicado em 2016.

A Turquia deve acabar com as ameaças contra a Grécia para permitir o início das negociações, assim como a
redução da tensão entre os países, aﬁrmou o primeiroministro grego Kyriakos Mitsotakis.
“Deixemos de lado as ameaças para que possamos
iniciar os contatos”, aﬁrmou o chefe de Governo durante uma visita a Atenas de um alto funcionário do Partido
Comunista da China.
Mitsotakis disse que o ministro grego das Relações
Exteriores, Nikos Dendias, conversará nesta sexta-feira
com o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, sobre
as “atividades ilegais” turcas.
A Grécia negou na quinta-feira o início de negociações com a Turquia para apaziguar a situação no Mediterrâneo oriental, desmentindo um tuíte do secretáriogeral da Otan, Jens Stoltenberg.
“As informações que foram reveladas sobre supostas
discussões técnicas na Otan não correspondem à realidade”, aﬁrmou o ministério das Relações Exteriores grego em um comunicado.
De acordo com a mensagem do secretário-geral da
Otan, Grécia e Turquia “concordaram em iniciar conversações técnicas na Otan”, com o objetivo de prevenir
qualquer novo incidente no Mediterrâneo oriental.
O ministério grego insistiu que a “distensão só acontecerá com a retirada imediata de todos os navios turcos
da plataforma continental grega”.
A Turquia enviou em 10 de agosto o navio de prospecção “Oruç Reis” a uma área rica em reservas de gás no
Mediterrâneo oriental reivindicada pela Grécia.

