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Com flores entre R$ 15 e R$ 30, eles ficam em cemitérios até domingo

Ambulantes reclamam que vendas 
estão “mais fracas” neste ano

Nilson Figueiredo
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Comércio

Praias Nordeste

Fechamento de lojas divide 
opiniões entre empresários

Empresa grega Delta Tankers é dona 
de navio suspeito por vazamentos

Michelly Perez 

Vendedores ambulantes 
que já se instalaram nas pro-
ximidades dos cemitérios da 
cidade alegam que este ano 
a procura pelas flores, sejam 
elas naturais ou artificiais, 
está baixa. Ontem (1º), a 
equipe do jornal O Estado 
esteve em três cemitérios da 
Capital e conversou com al-
guns vendedores que, a um 
dia da data, esperavam uma 
movimentação bem maior de 
clientes, mas que pode ter sido 
afetada pelas altas tempera-
turas e pela crise financeira. 

Com 25 anos de vendas, 
o artesão Cristovão Ramón, 
45, destaca que este ano as 
vendas estão bem mais fracas 
que no ano passado, mas 
afirma que espera vender 
tudo o que ele mesmo produz, 
e para isso vai permanecer 
no Cemitério Santo Antônio 
até o domingo (3). “Este ano 
estamos oferecendo preços 
bem acessíveis, de R$ 20 a 
R$ 30. Mesmo assim, estamos 
vendo que o movimento está 
bem mais fraco do que no 
ano passado, talvez seja pelo 
calor, mas vamos ficar aqui 
até o domingo para tentar 
vender para aqueles que vêm 
após a data”, afirma.

No mesmo cemitério, Da-
mião Antônio, 31, que atua na 
área de hortifrútis, afirma que 
a grande procura é por flores 
naturais. “Temos muitos mo-

delos de flores naturais, e 
este ano trouxemos apenas 
algumas artificiais, mas a 
grande preferência é pelas 
naturais, que custam entre R$ 
15 e R$ 25”, explica.

Nem mesmo o forte calor 
fez com que o feirante Sidnei 
Ramos, 45, que trabalha há 
oito anos na Avenida Senador 
Filinto Müller, no Jardim Pa-
rati, saísse do local de vendas. 
Ele afirma que a grande ex-

pectativa é para hoje (2). “A 
nossa grande expectativa é 
de vender amanhã [hoje], este 
ano tá bem fraco e isso que op-
tamos pode vender com preços 
entre R$ 15 e R$ 25”, ressalta.

 Há poucos metros dali, em 
frente do Cemitério Memorial 
Park, na Rua Francisco dos 
Anjos, bairro Universitário, 
o filho de Sidnei, o jovem 
Matheus Ramos, 19, conta 
que há quatro anos ajuda o 

pai a vender flores no Dia 
de Finados, e ele também 
confirma a baixa procura 
deste ano. “Não sei se foi o 
tempo, ou a maior oferta de 
flores nos estabelecimentos, 
mas estamos vendo uma 
procura mais baixa que nos 
anos anteriores, é algo que 
já vinha caindo, e este ano 
está bem mais, porém es-
tamos na esperança de vender  
tudo”, finaliza. 

O feriado de Dia de Finados 
dividiu a opinião de trabalha-
dores de estabelecimentos co-
merciais do centro de Campo 
Grande. Estabelecido pela Lei 
Municipal Complementar n° 
81, de 3 de janeiro de 2006, 
as empresas do comércio de 
Campo Grande não podem 
abrir as portas, somente 
então supermercados e hiper-
mercados, que tenham como 
atividade preponderante a 
venda de alimentos. Adelaido 
Vila, presidente da CDL (Câ-
mara de Dirigentes Lojistas), 
alega que o momento impli-
cará no orçamento mensal 
dos empresários. Contudo, 
chega em um bom momento, 
em razão das mudanças na 
rede elétrica da região cen-
tral que implicariam um dia 
de fechamento.

Gerente da Loja Tube de 
vestuário e calçados, Me-
lanie Candido afirma que 
os lojistas esperavam o 
momento com grande ex-
pectativa, por se tratar do 
primeiro dia do mês, no qual 
muitos recebem seus salá-
rios, e por ser no sábado, 
considerado um dos dias de  
maior movimentação. Os 
servidores estaduais, por 
exemplo, tiveram o salário 
depositado ontem (1º). Já a 
gerente da Loja de cosmé-
ticos Gavic, Jêssica Alves, 
afirma que nenhuma das uni-
dades funcionará, mas acre-
dita que, pelo peso que a data 

tem, este momento precisa 
sim ser respeitado. “O fecha-
mento no Dia de Finados eu 
acho que é muito positivo, 
é uma data com um peso 
muito grande, em que muitas 
pessoas relembram grandes 
perdas de suas vidas, acho 
que o movimento do Centro, 
mesmo se as lojas estivessem 
abertas, não seria o mesmo, 
o clima é diferente”, relata. 

Por sua vez, Adelaido 
Vila afirma que fechar as 
portas em um dia de maior 
movimento é muito pre-
judicial para o comércio, 
mas relembra que de todas 
formas esses lojistas se-
riam impactados já que 
estão no período de reti-
rada dos postes e deveriam  
fechar um dia.  

“Entendemos que é uma 
perda muito significativa 
para o comércio de forma 
geral, não só o do Centro, 
pelo período de pagamentos, 
isso é muito ruim, é pre-
ferível fechar na segunda-
-feira do que no sábado, dia 
de grande fluxo de clientes 
inclusive de servidores que 
já receberam, então enten-
demos que é prejudicial, 
mas na área central cul-
minou com o período de 
retirada dos postes, então 
de qualquer forma teríamos 
de parar um dia para se 
fazer isso, então acabou 
impactando um pouco  
menos”, finaliza. (MP)

Leonardo Lellis, Veja

O navio de bandeira grega 
apontado como origem do 
vazamento de petróleo que 
atingiu as praias dos nove 
estados do Nordeste se chama 
Bouboulina e é propriedade 
da empresa Delta Tankers, 
também sediada na Grécia. 
O juiz federal Francisco Edu-
ardo Guimarães Farias, da 14ª 
Vara Federal em Natal, auto-
rizou que fossem feitas buscas 
e apreensões em endereços 
ligados à Lachmann Agência 
Marítima e Witt O Brien’s – 
ambas com endereços no Rio 
de Janeiro.

De acordo com a decisão, a 
Lachmann Agência Marítima 
é a empresa que representou 
a companhia grega no país 
em março, junho e setembro. 
A Witt O Brien’s foi apontada, 
segundo o juiz, como “indi-
víduo qualificado”, que faz 
recomendações e planos para 
empresas marítimas em casos 
de desastre no mar.

As investigações da Polícia 
Federal, que contam com a 
colaboração da Interpol, 
apontam que o derramamento 
teve origem entre os dias 28 e 
29 de julho. A apuração iden-
tificou, a partir de imagens de 
satélite, uma mancha inicial 
de petróleo cru a aproxima-
damente 700 quilômetros da 
costa brasileira no dia 29 de 
julho, de extensão ainda não 
calculada. Isso permitiu iden-
tificar um único petroleiro que 
navegou pela área suspeita na 
data provável do vazamento.

“A embarcação, de bandeira 
grega, atracou na Venezuela 
em 15 de julho, permaneceu 
por três dias, e seguiu rumo a 
Singapura, pelo Oceano Atlân-
tico, vindo a aportar apenas 

na África do Sul. O derrama-
mento investigado teria ocor-
rido nesse deslocamento”, 
afirma a Polícia Federal. O 
navio, segundo informações 
no site da Delta Tankers, tem 
274 metros de comprimento e 
tem capacidade para 178.385 
metros cúbicos de carga.

A PF concluiu não haver 
indicação de outro navio 
“que poderia ter vazado ou 
despejado óleo, proveniente 
da Venezuela”. De acordo 
com a Marinha, que também 
colabora com as investiga-
ções, o Bouboulina chegou 
a ficar detido nos EUA por 
quatro dias, em razão de “in-
correções de procedimentos 
operacionais no sistema de 
separação de água e óleo 
para descarga no mar”. Os 
militares não conseguiram 
informações sobre a tripu-
lação do navio.

Na manhã de ontem, 
foram cumpridos dois man-
dados de busca e apreensão 
no Rio de Janeiro, expedidos 
pela 14ª Vara Federal Cri-
minal de Natal, em sedes de 
representantes e contatos da 
empresa grega no Brasil, que 
não teve o nome divulgado. 
Foram solicitadas diligências 
para a obtenção de dados 
adicionais sobre a embar-

cação e sua tripulação.
Segundo o MPF, os respon-

sáveis pelo vazamento devem 
responder nas esferas cível 
(com o pagamento de multas 
e indenização por danos mo-
rais) e penal, pelo crime de 
poluição e por terem deixado 
de comunicar o incidente às 
autoridades.

A Lachmann informou que 
“foi apenas solicitada pela Po-
lícia Federal a colaborar com 
as investigações, uma vez que 
atuou, em 2016, como pres-
tadora de serviço para a em-
presa dona do navio suspeito 
e que segue à disposição das 
autoridades para quaisquer 
informações adicionais”. 

Já a Witt O Brien’s in-
formou “que esse navio e 
seu armador jamais foram 
clientes da companhia no 
Brasil, e que o país não 
exige que embarcações 
tenham contratos prees-
tabelecidos para combate 
a emergências”. Segundo 
a empresa, países como 
Canadá, Estados Unidos, 
Panamá e Argentina exigem 
que os navios que se dirigem 
aos seus portos tenham 
contratos preestabelecidos 
com empresas de atendi-
mento e gerenciamento de 
emergências.


