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Funceme prevê tendência 
de rajadas de vento no 
Ceará neste início de 
setembro FAROL, PÁGINA 3

PALcO VIdA&ARte
Oficina dá dicas para montar instrumentos musicais com material reciclável. 
Programação completa do evento segue até sábado, 5 VIdA&ARte, PÁGINA 1
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POR que estÁ mAIs  
cARO cONstRuIR

A crise gerada pela pandemia impactou na elevação dos preços de insumos para as obras. 

Na indústria, valores alcançam alta de 40% que chegam ao consumidor final RePORtAGem, PÁGINAs 4 e 5
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Com inflação 
baixa, previsão 
do salário 
mínimo é de R$ 
1.067 para 2021
PÁGINA 11

EcONOMiA

PT agenda 
convenção para 
13 de setembro 
em meio à 
divisão interna
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temperatura 
máxima

32⁰C
temperatura 
mínima

22⁰C
ensolarado

Companhia doCas

Porto solidão
O tempo passa, o tempo voa e continua impávido colosso o sistema de tancagem do Porto do 
Mucuripe. Há uma promessa de transferência desse barril à céu aberto para o Complexo Indus-
trial e Portuário do Pecém. Pelo visto, foi jogado no fundo de algum container.

Crescente
atual

Cheia
2/9

minguante
10/9

nova
17/9
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TábuA DAs MARés
HOJE

  mArÉ ALTA
4h11min / 2,6 metros

  mArÉ bAIXA
10h12min / 0,4 metro

  mArÉ ALTA
16h35min / 2,6 metros

  mArÉ bAIXA
22h26min / 0,5 metro

AMANHÃ
  mArÉ ALTA
4h49min / 2,7 metros

  mArÉ bAIXA
10h47min / 0,4 metro

  mArÉ ALTA
17h09min / 2,7 metros

  mArÉ bAIXA
23h00min / 0,4 metro
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Fontes: obserVatório naCional e FunCeme

PgJ determina 
que namorado de 
Jamile responda 
por homicídio 
| JUlGaMENTo |

O procurador-geral de Jus-
tiça do Ceará (PGJ), Manuel Pi-
nheiro, decidiu ontem, 31, que 
o advogado Aldemir Pessoa Jú-
nior, acusado de assassinar a en-
tão namorada, a empresária Ja-
mile de Oliveira, seja julgado por 
homicídio. Decisão põem fim aos 
embates quanto à atribuição do 
caso e julgamento do crime que 
ocorreu em 29 de agosto de 2019.

Com a nova decisão da pro-
curadoria de Justiça do Estado, 
Aldemir será indiciado ainda pe-
los crimes de fraude processual, 
lesão corporal e porte ilegal de 
arma de fogo. Todos os delitos 
foram apurados pela investiga-
ção de Polícia Forense.

Diante da nova atribuição 
de julgamento paro o caso, 
um novo promotor de justiça 
deverá ser indicado para as-
sumir a condução do processo 
perante a 4ª Vara do Júri de 
Fortaleza, que fará a acusação 
contra Aldemir.

No dia 8 de maio deste ano, 
o Ministério Público do Cea-
rá (MPCE) havia emitido uma 
representação pontuando não 
ter encontrado indícios sufi-
cientes para denunciar Alde-
mir. No entanto, menos de um 
mês depois , o órgão voltou 
atrás da decisão e solicitou que 
o caso retornasse ao Júri para 
que o pedido fosse revisto.

arquiVo Familiar

EmprEsárIA morreu no iJF 
após ser baleada

eliomardelima@opoVo.Com.br |  bLogdoELIomAr.com.br

A sefaz inicia hoje, em suas unidades, atendimento presencial da clientela. Mas 

com agendamento prévio por meio de seu site. /// Por causa do 7 de Setembro, o 

TCE fará sessões virtuais a partir do dia 8, às 10 horas. Com término no dia 11 de 

setembro, às 12 horas. /// Antonio Goes está como pré-candidato a prefeito de Pedra 

Branca, que o teve como gestor por três vezes. Em 2019, ele renunciou do mandato, 

após operação do MPCE. /// Ainda há muito entulho em vários cruzamentos de 

Fortaleza. Eta, mundo ruim! /// só lembrando: “E aí, aceita convite do TSE para ser 

mesário nas próximas eleições?”

consELho gEsTor 
do Parque Dunas da Sabiaguaba que, em 

quase 8 anos, nunca exigiu gestor, sede e um 
plano de uso sustentável dessa unidade de 

conservação.

coLETIvo sAbIá, 
de moradores da Sabiaguaba, que banca 

biblioteca comunitária em funcionamento para 
crianças e adultos no bairro encravado nesse 

parque municipal.

Tasso JereissaTi e a criação da renda Básica

R
elator do projeto e apontado como o principal articula-
dor da aprovação do novo marco regulatório do sanea-
mento básico no Congresso Nacional, Tasso Jereissati 
tem se concentrado em uma nova agenda de extrema 
repercussão social no país. Trata-se do programa de 
Renda Básica. Coordenador de Desenvolvimento Eco-

nômico da Frente Parlamentar Mista da Renda Básica, ele tem dis-
cutido com especialistas o tema e seus benefícios, em especial para 

as crianças brasileiras. Em meio à atuação confusa do Governo so-
bre o assunto, a perspectiva é que nos próximos meses haja a defini-
ção do modelo a ser apresentado pela Frente Parlamentar. Em 2019, 
ao elaborar a PEC paralela da Previdência, Tasso incluiu a criação 
do Benefício Universal Infantil, que é apontado por estudiosos do 
assunto como uma importante referência para o debate que o Brasil 
tanto precisa na busca pela redução de suas enormes desigualda-
des sociais e regionais.

revisão
A Agência Reguladora do Ceará 
vai revisar legislação da área do 
transporte público intermunicipal, 
informa o presidente do órgão, 
Hélio Winston. Formou comissão 
contando com UFC e Sindicato do 
Transporte Intermunicipal, que 
terá 60 dias para expor proposta.

licitAção
Falando em Arce, Hélio Winston 
adianta que o órgão lançará, este 
mês, licitação para o transporte 
metropolitano de Fortaleza e para 
o Litoral Oeste, incluindo Jericoa-
coara, Paracuru, Flecheiras, Mun-
daú, Praia da Baleia e Itarema. Só 
filés turísticos, sem dúvida.

injeção de ânimo
A Ebserh vai liberar R$ 103 mi-
lhões para sua rede hospitalar 
que inclui o Hospital Universitá-
rio Walter Cantídio e Maternida-
de-Escola Assis Chateaubriand. 
O dinheiro será aplicado para 
custeio de insumos hospitalares e 
para investimentos.

ProPAGAndA
O TRE promoverá amanhã, às 
9 horas, uma live sobre o tema 
“Eleições 2020 - Jornalismo e Pro-
paganda Eleitoral no Rádio e TV”. 
Para profissionais da área, no site 
da Acert. Entre convidados, Mi-
riam Mota Pompeu, coordenadora 
da Propaganda Eleitoral.

ArticulAções
Em Caucaia, a vereadora Natércia 
Campos, que estava como pré-
candidata a prefeitura de Caucaia 
pelo PP, está sendo convencida a 
sair do páreo. Ela pode apoiar o 
pré-candidato a prefeito pelo Pros, 
o deputado estadual Vitor Valim.

em nome do PAi
Em Sobral (Zona Norte), o MDB 
poderá lançar o empresário 
Oscar Rodrigues, pai do depu-
tado federal Moses Rodrigues 
como seu candidato a prefeito. 
Bases da sigla avaliam que Mo-
ses, que perdeu último pleito 
para Ivo Gomes (PDT), já deu 
cota de sacrifício.

leGAl
Cada Vara da Justiça vai passar a 
operar com um Whatsapp Busi-
ness. Isso para facilitar o conta-
to dos advogados. O TJCE acatou 
a sugestão da OAB do Ceará, que 
promete fiscalizar se a medida 
será cumprida. Isso entra em prá-
tica a partir deste mês.

reciclAndo
O PCB marcou para sábado sua con-
venção municipal, que vai ser vir-
tual. No ato, vai homologar Renata 
Lima como vice na futura chapa do 
pré-candidato a prefeito pelo Psol, 
Renato Roseno. Em 2016, Renata foi 
vice do então candidato a prefeito, 
João Alfredo.

sem restrição
De Mário Mamede (PT) sobre carta 
produzido por Artur Bruno e Acrísio 
Sena propondo unidade PT-PDT, só 
entregue a Camilo Santana e Rober-
to Cláudio: “Poderiam enviar cópia 
para a direção do PT da Capital e a 
Luizianne Lins, pois unidade não 
combina com restrição.”

sobe desce

HorizontAis_
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PROTESTO NA ARGENTINA

a população argentina protestou 
ontem na capital buenos aires contra 
um acordo inicial entre argentina 
e China para turbinar a produção e 
exportação carne suína. No protesto, 
manifestantes também exigiam a 
proteção das zonas úmidas que estão 
sofrendo os piores incêndios em 
décadas. o acordo pode abrir caminho 
para potenciais investimentos do 
gigante asiático na produção local de 
carne suína. o país já é exportador de 
carne bovina para a China.

manifestação 
contra acordo para 
produção de mais 
carne suína

roNaldo sCHemIdt / aFP

Economia cultura dE Paz E SuStEntabilidadE

A nova nota de R$ 200, com a imagem do lobo-
guará, começará a circular amanhã, 2. Segundo 
o Banco Central (BC), será a sétima cédula da fa-
mília de notas do Real. Serão produzidas neste 
ano 450 milhões de unidades. A cerimônia de 
lançamento das novas cédulas será transmitida 
pelo canal do BC no YouTube, momento em que a 
imagem da nova cédula será divulgada. O lobo-
guará foi escolhido em pesquisa realizada pelo 
BC em 2001 para eleger quais espécies da fauna 
brasileira deveriam ser estampadas nas cédulas 
do país. De acordo com o banco, o lançamento da 
nova nota é uma forma de a instituição agir pre-
ventivamente para a possibilidade de aumento 
da demanda da população por papel moeda. A 
medida vem sendo questionada pelo STF.

Estreou ontem, 31, o Palco Vida & Arte, evento rea-
lizado pelo O POVO e pela Fundação Demócrito Ro-
cha. A programação segue até o dia 5 de setembro, 
com atividades infantis, debates e shows musicais. 
Em sua terceira edição, o Palco Vida&Arte aborda 
o tema Cultura de Paz e Sustentabilidade. No pri-
meiro dia de programação, o público acompanhou a 
contação da história infantil “Boto Cinza, cor de chu-
va”, com o grupo Conta Tia Tati, composto por Tatia-
na Conde e Felipe Revuelta. Em seguida, João Lage 
Pessoa realizou oficina de musicalização para crian-
ças, com atividades de canto e percussão corporal. 
Também teve debate sobre educação ambiental, 
com Ana Cilana Braga, responsável por projetos de 
sustentabilidade da Enel Ceará, e Artur Bruno, Se-
cretário do Meio Ambiente do Estado do Ceará.

Nova cédula de 
R$ 200 entra em 
circulação amanhã

Palco Vida&Arte segue 
com programação 
virtual até dia 5

Funceme prevê início de setembro 

com tendência de rajadas de vento

FCo FoNteNele

Tempora de ventos fortes na orla de 
Fortaleza

A Fundação Cearense de 
Meteorologia e Recursos Hí-
dricos (Funceme) prevê que 
o fim de agosto e início de se-
tembro no Ceará deve perma-
necer com condições de tempo 
estável, sem expectativa de 
chuva até amanhã, 2.

De acordo com previsão de 
tempo elaborada pela funda-
ção, haverá predomínio de céu 
claro e rajadas de vento no Es-
tado. O cenário favorável a céu 
claro em todas as macrorre-
giões é comum neste período, 
assim como as temperaturas 
mais altas, baixa umidade do ar 
e ventos mais fortes.

No decorrer de agosto, o 
cenário observado foi de es-
tabilidade em todo o Estado, 
mesmo com áreas de instabi-
lidade observadas ao norte e 
leste do Nordeste. 

Ontem, o Centro de Hi-
drografia da Marinha (CHM), 
da Marinha do Brasil, emitiu 
alerta de previsão de ventos 
fortes em todo o litoral cea-
rense. A nota aponta para in-
tensidade de até 60km/h nos 
ventos alísios, que vão da di-
reção Sudeste a Leste, na faixa 
litorânea compreendida entre 
os estados do Rio Grande do 
Norte, ao Norte de Natal, do 

Ceará, do Piauí e do Maranhão, 
a Leste de São Luís, até a ma-
nhã do dia 02 de setembro.

Conforme a Marinha do Bra-
sil, os navegantes devem con-
sultar as informações de mau 
tempo antes de se dirigirem ao 
mar. O órgão também solicita 
que seja feita a ampla divulga-
ção às comunidades de pesca e 
esporte e recreio. As informa-
ções meteorológicas e de mau 
tempo podem ser encontradas 
por meio do aplicativo “Boletim 
ao Mar”, disponível para down-
load na internet, tanto para o 
sistema Android quanto para 
iOS disponíveis no site do órgão.

| cEarÁ | Céu claro também é previsto para os próximos dias

edIÇÃo: eduarda Talicy  |  eduardatalICy@oPoVo.Com.br  |  85 3255 6101

reais seria o salário do chefe dos 
“Guardiões do Crivella”, funcionários 
pagos para intimidar jornalistas e 
cidadãos na entrada de hospitais no rJ

dos empresários dos setor de 
alimentação buscaram empréstimos 
desde o início da pandemia, segundo 
pesquisa do sebrae e abrasel

56%

Usar máscara é sinal  
de respeito”
lady GaGa
cantora, durante discurso no mTv video music awards 
(vma) 2020. a cantora lady Gaga foi a grande vencedora 
da noite durante cerimônia que ocorreu no domingo, 30.

o cantor cearense ednardo está internado em um hospital de 
Fortaleza com quadro infeccioso. segundo nota de parentes do 
artista, ele está em recuperação e testou negativo para Covid-19. 

canTor esTá hospiTalizado

EDNARDO

dIVulGaÇÃo

a apresentadora ana maria braga foi diagnosticada com 
pneumonia no último sábado, 29, e precisou se afastar da 
programação da Globo, para se recuperar. a ausência de ana foi 
justificada por Fátima Bernardes ontem, 31.

afasTada com pneumonia

ANA MARIA BRAGA

reProduÇÃo/tV Globo

10.500
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Custo mais Caro para 

| RetomaDa | Aumento nos insumos para construção civil pesa nas contas, já que o Ceará teve 

o maior crescimento do Nordeste no custo para o setor nos últimos 12 meses. Nesta retomada, 

preços de produtos na indústria ficaram até 40% mais caros e valores aumentam na ponta

A pandemia gerou escassez 
de estoque de alguns produtos 
e os preços ficaram mais altos 
para os consumidores. A va-
riação de para os derivados de 
plástico, por exemplo, chegam 
a 40%. Outros produtos, como 
cimento, cerâmicas e louças 
sanitárias, foram os que mais 
apresentaram altas desde que a 
Capital saiu do isolamento rígi-
do (lockdown).

Essas elevações colocaram o 
Ceará como o quarto estado 
do País e o primeiro do Nor-
deste com o maior dos índi-
ces de preços da construção 
civil nos últimos 12 meses. 
De acordo com dados do Sis-
tema Nacional de Pesquisa 
de Custos e Índices da Cons-
trução Civil (Sinapi), a alta 
foi de 5,36%.

Levantamento da Câma-
ra Brasileira da Indústria da 
Construção (Cbic) revela que 
todas as construtoras cearen-
ses relataram que, durante a 
pandemia, o preço do cimento 
e do aço aumentaram nas pro-
porções mais importantes. O 
presidente da Cbic, José Carlos 
Martins, frisa que o momento é 
o mais importuno.

“Quando temos a expecta-
tiva de que a construção civil 
possa puxar a retomada do 
crescimento, alguém decide 
levar vantagem”, queixa-se. E 
complementa que isso pode se 
refletir num efeito rebote, que 
aumentaria os juros, já que es-
sas variações acontecem mes-
mo em momento de queda dos 
juros e inflação em baixa.

“Seria ruim para Brasil, em 
especial para a construção, pois 
desequilibraria todo o merca-
do. As empresas contrataram 
obras considerando uma reali-
dade. Se essa realidade é mo-
dificada, as obras ficam nova-
mente reduzidas”, diz.

Já o presidente do Sindi-
cato do Comércio Varejista de 
Materiais de Construção (Sin-
dimac), Cid Alves, destaca que, 
no varejo, alguns produtos 
estão com um patamar ele-
vado de preços. As principais 
justificativas estão relaciona-
das à paralisação da indústria 
durante a pandemia e à reto-
mada lenta do setor, apesar de 
crescente demanda na ponta.

Ele explica que acontecem 
aumentos acima do normal e 
o crescimento do volume de 
vendas no Ceará, mas que não 
existe vínculos que justifiquem 
a queda no estoque. Ele apon-
ta que o principal problema no 
momento é a questão logística, 

já que as maiores fábricas pro-
dutoras ficam localizadas em 
Santa Catarina e São Paulo. A 
disputa por commodities tam-
bém pressiona o setor.

“Agora, combinado com 
a supersafra, a cadeia de 
transporte está priorizando 
o transporte de alimentos do 
Centro-Oeste. Está faltando 
matéria prima, está faltando 
caminhão, tudo. No momento 
em que o mercado melhorou 
para o setor, com juros baixos, 
o setor foi pego com esse pro-
blema”, afirma.

Com isso, alguns materiais 
estão escassos nas pratelei-
ras, com destaque para tu-
bos, conduítes e outros de-
rivados de plástico, já que 
a produção nas fábricas de 
plástico foi suspensa para o 
setor, pela alta demanda no 
mercado internacional.

No caso das cerâmicas e 
louças sanitárias produzidas, 
em especial, nos estados do 
Nordeste, o problema é que a 
indústria está com dificuldade 
de atender a demanda. Segun-
do Alves, fábricas estão com 
três a quatro vezes mais pedi-
dos em carteira, pois tiveram 
de paralisar atividades duran-
te a pandemia.

“A cadeia da construção ci-
vil foi considerada essencial, 
mas a indústria que oferece 
a matéria prima não teve o 
mesmo privilégio em alguns 
estados”, diz.

A construção civil avançou 
1,6% em 2019, puxada princi-
palmente por edificações imo-
biliárias, segundo o IBGE. Foi o 
primeiro ano positivo do setor 
após cinco anos no vermelho. 
Em 2019, as vendas de imóveis 
aumentaram 9,7% em compa-
ração com 2018, segundo pes-
quisa da Cbic. E o desempenho 
da construção civil puxou os 
investimentos, que avança-
ram 2,2% em 2019. O segmento 
de construção respondeu por 
44% do total dessa expansão.

Patriolino Dias, presidente 
do Sindicato das Construtoras 
do Ceará (Sinduscon-CE), ava-
lia que os empresários estão 
sem entender tamanhos au-
mentos. Ele diz que o repasse 
de produtos sofreu impacto 
com as altas. As principais 
foram de materiais em PVC 
(+15%), do cimento (+20%), das 
argamassas (+30%) e do tijolo 
(+60%).

Ele ressalta que aguarda a 
normalização da oferta, sob 
risco de os aumentos serem 
repassados no valor final dos 
imóveis novos. “Tenho sido 
pressionado pelos associados, 
que não sabem o que fazer, 
pois absorver esses aumen-
tos é prejuízo na certa. Mui-
tos já têm preços combinados, 
como com a Caixa, para os que 
atendem o Minha Casa, Minha 
Vida (MCMV)”.

SAmUEL pImENTEL

samuelpimentel@opovo.com.br

Economia

edIÇÃo: bEATrIz cAvALcANTE  |  beatrIzCavalCante@oPovo.Com.br  | 

aurelIo alves/ o Povo
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truir

DemanDa reprimiDa gera 
expectativa positiva

Na retomada. Mercado

Quando 2020 iniciou, os se-
tores envolvidos na cadeia da 
construção civil esperavam por 
um ano promissor, de gran-
des resultados. A pandemia 
veio para reaver esses planos, 
mas as perspectivas positivas 
- para surpresa dos próprios 
empresários - continua para o 
varejo de produtos. Segundo a 
Associação dos Comerciantes 
de Materiais de Construção do 
Ceará (Acomac), mesmo com o 
lockdown, o setor retornou al-
tivo e espera para 2020 cresci-
mento de 30% nas vendas ante 
o ano anterior.

Para Gilberto Costa, vi-
ce-presidente da Acal Home 
Center, a perspectiva é positiva 
desde a surpresa na reabertura 
das lojas: uma demanda repri-
mida correu para comprar. Ele 
destaca que é assustadoramen-
te forte o desejo das pessoas de 
querer reformar o lar, mesmo 
com pequenas intervenções.

Esta vontade está muito li-
gada ao próprio período de 
isolamento, em que as pessoas 
passaram praticamente 24 ho-
ras dentro de casa e acabaram 
encontrando problemas, con-
certos a serem feitos.

Na retomada, outro fator fez 
a diferença: os auxílios libera-
dos pelo Governo Federal para 
a população mais pobre. Apesar 
de corresponder a valores me-
nores, serviram para clientes 
em busca de material para pe-
quenas obras.

Cid Alves, presidente do 

confiança empresarial 
sobe 7 pontos em agosto

Destaques. Setores

O Índice de Confiança Em-
presarial (ICE) subiu 7 pontos 
em agosto ante julho, para 94,5 
pontos, informou ontem a Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV). Em 
quatro meses consecutivos de 
altas, o índice recuperou 96% 
das perdas registradas nos me-
ses de março e abril, decorren-
tes da pandemia de Covid-19. 
Houve melhora na confiança em 
92% dos 49 segmentos pesqui-
sados em agosto. 

A indústria e os serviços 
mantiveram a disseminação 
de alta já vista no mês ante-
rior, com 95% e 92% dos sub-
setores com avanços, respec-
tivamente. A construção teve 
alta na confiança em 82% dos 
subsetores, enquanto o co-
mércio teve elevação em 100% 
dos seus segmentos.

“A confiança empresarial 
subiu de forma expressiva em 
agosto, dando sequência à ten-
dência de recuperação inicia-
da em maio, sob influência da 
melhora da percepção dos em-
presários em relação à situação 
presente dos negócios. Em ter-
mos setoriais, os destaques são 
a indústria e o comércio, cujos 
níveis de confiança já estão pró-
ximos aos do período anterior à 
pandemia do novo coronavírus. 
Na construção e, principalmen-
te, no setor de serviços, a reto-
mada do otimismo é semelhan-
te a dos outros setores, mas 
a percepção sobre a situação 
atual continua bastante des-
favorável, o que vem contendo 
uma alta mais expressiva da 

confiança”, avaliou Aloisio Cam-
pelo Júnior, superintendente de 
Estatísticas Públicas do Insti-
tuto Brasileiro de Economia da 
FGV (Ibre/FGV).

O Índice de Confiança Em-
presarial reúne os dados das 
sondagens da indústria, servi-
ços, comércio e construção. O 
cálculo leva em conta os pesos 
proporcionais à participação na 
economia dos setores investi-
gados, com base em informa-
ções extraídas das pesquisas 
estruturais anuais do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). 

Em agosto, pela primeira 
vez desde a crise sanitária, a 
melhora da confiança foi mais 
influenciada pela evolução da 
percepção dos empresários 
sobre o momento presente do 
que em relação ao futuro. O 
Índice de Situação Atual (ISA
-E) subiu 8,9 pontos, para 88,6 
pontos, enquanto o Índice de 
Expectativas (IE-E) avançou 
6,3 pontos, para 96,1 pontos.

O componente de deman-
da para os próximos três 
meses aumentou 5,5 pon-
tos em agosto, recuperando 
até então 91% das perdas 
de março e abril, enquanto 
o de emprego previsto para 
três meses subiu 6,3 pontos, 
resgatando 89% do que foi 
perdido. Já o item tendência 
dos negócios no horizonte de 
seis meses cresceu 8,2 pon-
tos, uma recuperação de 79% 
das perdas de março e abril. 
(Agência Estado)

QUANDo AS LoJAS 

FEcHArAm no início da 
pandemia, ainda no mês 
de março, uma profunda 
preocupação do setor de 
varejo ligado à construção 
civil se estabeleceu. 
este ano seria o marco 
de uma retomada mais 
robusta na expansão 
do setor após 2019.
No entanto, a pandemia 
trouxe um efeito contrário, 
de despertar nas pessoas 
uma necessidade de 
atenção ao próprio lar e 
de investir em conforto. 
Isso move o presidente 
da associação dos 
Comerciantes de materiais 
de Construção do Ceará 
(acomac) e da apiguana, 
lavanery Wanderley Filho, 
a esperar que o setor 
evolua na casa dos 30% 
em 2020 na comparação 
com o ano passado.

dIVUlGaÇÃo

LAvANErY Wanderley, presidente 
da acomac e da apiguana

evolução

não tem muito o que fazer, só 
repassar. Não sei até que ponto 
existe um aumento por aumen-
to, mas é muito mais por um fa-
tor externo, de custo da indús-
tria”, frisa.

Não é apenas nos grandes 
varejos que o problema existe, 
nas lojas de bairro a demanda 
é a mesma. “Por causa da pan-
demia, as fábricas fecharam e a 
logística não funcionou. Assim 
aplicamos a lei da oferta e da 
procura”, simplifica o proprie-
tário do Comercial Monte Cas-
telo, Raimundo Araújo. (Cola-
borou Thaís Mesquita)

“Os R$ 600 são 

muito importante, 

mas com o melhor 

acesso aos créditos 

e financiamentos 

foi melhor ainda”

CID aLVeS
presidente do Sindimac

Sindimac, afirma que, para os 
setores do varejo, que sofreram 
muito com o fechamento das 
lojas, a notícia é muito positiva.

“Para o varejo, é um dinhei-
ro novo que entra no mercado. 
Para a construção civil, os R$ 
600 são muito importante, mas 
com o melhor acesso aos crédi-
tos e financiamentos foi melhor 
ainda”, destaca.

Gilberto diz que, mesmo 
atendendo em plataformas di-
gitais e oferecendo a entrega, 
as vendas reduziram pelo me-
nos 30%. E com a variação de 
preços, o canal digital de co-
municação com os clientes vem 
relatando que eles estão perce-
bendo e reclamando.

“Os insumos em dólar são 
os que estão impactando nessa 
conta. No caso do revendedor, 

ele reconhece que a 
indústria que abastece o 
setor varejista enfrenta 
dificuldades para abastecer 
as lojas e por conta disso 
o preço dos produtos 
aumentaram, mas crê que 
até novembro ou dezembro 
a situação se resolva.



A convenção partidária que 
definirá candidatura do PT em 
Fortaleza foi confirmada para 
o dia 13 de setembro. A data do 
encontro, que será realizado de 
forma não presencial pela In-
ternet, foi aprovada na tarde de 
ontem em reunião da Executiva 
municipal do PT na Capital.

“Esses indicativos agora 
vão ser remetidos ao Grupo 
de Trabalho Eleitoral, para a 
definição de todas as decisões 
depois disso, como o formato”, 
explica Renan Ridley, secretá-
rio de Organização do PT For-
taleza. Segundo ele, o evento 
de ontem se focou na questão 
da convenção em si e não dis-
cutiu qualquer assunto relati-
vo à candidatura do partido.

Com a decisão, a definição da 
postura do PT na eleição deste 
ano deverá ocorrer após a do 
PDT de Cid e Ciro Gomes, com 
convenção marcada para 12 de 
setembro. Principal sigla de 
oposição no Ceará, o Pros deve-
rá fazer seu evento partidário 
antes, já no dia 7, e deve confir-
mar candidatura do deputado 
federal Capitão Wagner.

O PT chega às vésperas da 
convenção ainda sem resolver 
impasse entre grupos que defen-
dem a candidatura da deputada 
federal Luizianne Lins, colocada 
desde o início do processo, e lide-
ranças que pregam uma aliança 
com a base do prefeito Roberto 
Cláudio (PDT). Entre os defenso-
res da segunda tese, está o prin-
cipal nome do partido no Estado, 
o governador Camilo Santana.

Na semana passada, grupo 
liderado no PT pelo deputado 
estadual Acrísio Sena e pelo se-
cretário do Meio Ambiente do 
Estado, Artur Bruno, chegou a 
lançar manifesto em defesa da 
aproximação entre petistas e 
pedetistas. Eles destacam que, 
no contexto atual, a união de 
forças opositoras a Jair Bolso-
naro seria prioridade maior na 
eleição da Capital.

O grupo tenta unir ao PDT 
inclusive outros partidos da 
chamada “ala progressista” que 
ainda possuem candidaturas 
próprias. Até agora, no entanto, 
siglas como o PCdoB, PSB, PV, o 
Psol e a UP ainda seguem com 
nomes na disputa.

Já Luizianne, por outro lado, 
tem dito que só abriria mão da 
candidatura caso pedetistas 
apoiassem outro nome petista. 

Na última quinta-feira, 27, ela 
se reuniu com Camilo e outras 
lideranças do partido no Pa-
lácio da Abolição e reafirmou 
seguir na disputa, destacando 
orientação do PT Nacional para 
que o partido tenha candidatu-
ra própria na Capital.

As raízes do racha são claras: 
em 2012, Luizianne tentou ele-
ger o hoje deputado Elmano de 
Freitas (PT) como seu sucessor, 
mas acabou derrotada por Ro-
berto Cláudio. A disputa foi das 
mais acirradas, com direito a 
acusações da ex-prefeita contra 
o adversário por compra de vo-
tos na reta final da campanha. 
Desde então, vereadores ligados 
a Luizianne fazem oposição ao 
prefeito na Câmara Municipal.

Na busca por uma compo-
sição entre PT e PDT, Camilo 
chegou inclusive a exonerar o 
assessor especial de articulação 
política do Estado, o ex-deputa-
do Nelson Martins (PT), no limi-
te da data estipulada pela Jus-
tiça Eleitoral. A indicação dele, 
no entanto, enfrenta resistência 
entre pedetistas, que já reali-
zam debates entre cinco pré-
candidatos desde o fim de julho.

Em meio ao racha, Luizian-
ne tem tocado agenda da pré-
campanha. Na noite de ontem, 
a ex-prefeita realizou uma ple-
nária para a elaboração do pro-
grama de governo da candida-
tura, específica para o setor da 
Saúde e com tema “defendendo 
o SUS”. O evento contou com 
participação do vereador e 
presidente do partido em For-
taleza, Guilherme Sampaio.

Segundo Renan Ridley, reu-
nião do Grupo de Trabalho Elei-
toral que definirá detalhes da 
convenção do dia 13 deve acon-
tecer até esta quinta-feira, 3.

| FORTALEZA | Executiva do partido confirmou evento para 
13 de setembro. Indefinição entre candidatura de Luizianne 
Lins e setores que defendem apoio ao PDT permanece

PT define convenção 
sem resolver imPasse 
sobre candidaTura

M
a

r
íL

Ia
 C

a
M

EL
o

/E
s

P
EC

Ia
L 

Pa
r

a
 o

 P
o

Vo

APESAR de resistência de alas dentro do PT 
que defendem aliança com PDT, Luizianne 

deve ter candidatura anunciada dia 13

CARloS MAzzA
carlosmazza@opovo.com.br
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“Foi deFinido o 
indicativo da 
convenção no 
dia 13, toda 
realizada por 
aplicativos” 

Renan Ridley, secretário de 

organização do PT Fortaleza

Pelo menos 32 policiais no 
Ceará já solicitaram licença de 
suas corporações e foram dis-
pensados para concorrer a al-
gum cargo nas eleições de 2020, 
seja de prefeito ou vereador.

Segundo dados da Polícia 
Civil obtidos por O POVO, 31 
agentes pediram afastamento 
das funções até agora “para 
concorrerem a cargos eleito-
rais neste ano”. Ao todo, são 
23 inspetores, seis escrivães e 
dois delegados.

Da Polícia Militar, somen-
te um integrante apresentou 
demanda de desligamento 
para entrar na disputa eleito-
ral. Um tenente-coronel, que 
ocupava tarefa gratificada, “se 
afastou de suas funções para 
concorrer às eleições deste 
ano”, informou a instituição.

Ainda não é possível asse-
gurar que esse número su-
pera proporcionalmente o de 

2016, últimas eleições munici-
pais realizadas.

Naquele ano, o então depu-
tado estadual Capitão Wag-
ner (Pros) foi ao segundo tur-
no contra o então candidato 
à reeleição Roberto Cláudio 
(PDT), que saiu vitorioso.

A expectativa, porém, é 
que o número de policiais-
candidatos aumente signi-
ficativamente, uma vez que 
os partidos têm até 16 de se-
tembro para fazer o registro 
das candidaturas. Previsto 
pela legislação eleitoral, o 
período de convenções co-
meçou ontem.

Em conversa com O POVO 

em julho, o governador Cami-
lo Santana (PT) avaliou que há 
em curso um processo de “po-
litização da polícia”.

Em janeiro passado, PMs 
cruzaram os braços no Ceará e 
paralisaram as atividades em 
motim que durou por 13 dias. 
Um dos líderes desse movi-
mento, o ex-deputado federal 
Cabo Sabino deve estar entre 
os egressos da corporação que 
irão concorrer a vaga no Le-
gislativo em 2020. 

HENRiquE ARAúJo
henriquearaujo@opovo.com.br

ao menos 32 policiais 
já pediram licença no 
ceará para concorrer 
| ELEIÇÕES 2020 |

Unidade 

PoPUlar

a UP anunciou 
para este 

sábado, 5, a 
realização da 
convenção 
da legenda. 
a professora 
Paula Virgínia 
Colares será 
a candidata a 

prefeita com 
o bancário 
serley Leal 
como vice 
da chapa. a 
convenção 
será realizada 
de forma 
remota





O início do período de con-
venções partidárias, ontem, 
começa também a agitar os 
cenários eleitorais em Cau-
caia e Maracanaú, dois muni-
cípios da Região Metropolita-
na de Fortaleza que possuem 
os maiores PIBs do Ceará de-
pois da Capital. As legendas 
têm até o dia 16 de setembro 
para definir como irão para o 
pleito deste ano. 

Em Maracanaú, tercei-
ro maior colégio eleitoral do 
Estado com 160 mil pessoas 
aptas ao voto, o PSDB, do pré-
candidato a prefeito Roberto 
Pessoa, tem convenção pre-
sencial marcada para a próxi-
ma terça-feira, 8. Na ocasião, 
o partido - que já possui como 
aliados o MDB, Pros, DEM, Re-
publicanos, PSL, PMN, PTB e 
PCdoB - deve divulgar os 28 
nomes dos candidatos ao car-
go de vereador.

O grupo terá como concor-
rente o deputado estadual Júlio 
César Filho (Cidadania), ex-lí-
der do governo na Assembleia 
Legislativa do Ceará (AL-CE). 
Por meio de assessoria, ele 
adiantou que tem intensificado 
as articulações para construir 
uma coligação de oposição à 
atual gestão e que o Cidadania 
aguarda a definição da conven-
ção em Fortaleza para que não 
haja choque nas datas.

O PT deve referendar a es-
colha apenas nos dois últimos 
dias da janela de conven-
ções. Segundo Daniel Baima, 
pré-candidato do partido, 
o objetivo é ir à disputa com 
coligação de três partidos. 
“Queremos fazer isso de for-
ma virtual e presencial. Já 
estamos com a Rede e o PSD 
municipal quer ficar conos-
co, embora uma solicitação a 
nível de Estado o queira com 
o Julinho (Júlio César Filho). 
Então, provavelmente, a gente 
fecha com três partidos para 
a disputa”, diz Baima.

Em Caucaia, segundo maior 
colégio eleitoral do Estado 

| REGIÃO METROPOLITANA | Apesar de ainda haver indefinições, alguns 
partidos já planejam confirmar candidaturas a partir da próxima terça-feira, 8

Definições em maracanaú e caucaia 
Devem ficar para a próxima semana

FILIPE PEREIRA
filipepereira@opovo.com.br
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com 222 mil possíveis votan-
tes, o pré-candidato a reelei-
ção, Naumi Amorim (PSD), diz 
ter consigo nove partidos no 
arco de alianças. 

A expectativa, segundo 
Naumi, é lançar candidatura 
dele e de outros 260 candidatos 
a vereador – somados todos os 
partidos aliados – na reta final 
da janela de convenções. “Es-
tamos fazendo primeiro as dos 
partidos aliados. Há 90% de 
chances de fazermos uma con-
venção virtual entre os dias 10 
e 14 de setembro”, adianta.

O deputado estadual Vitor 
Valim (Pros), licenciado do 
cargo há quatro meses para se 
dedicar à candidatura à Pre-
feitura de Caucaia, afirma que 
ainda não há datas definidas 
para a convenção. Em nota, 
ele acrescenta que “existem 
algumas questões” a serem 
resolvidas, dentre elas se a 
convenção será virtual ou pre-
sencial. “Já temos mais de seis 
partidos em nossa coligação. 
Porém, até o dia da conven-
ção mantemos o diálogo com 
todos que queiram ajudar a 

construir este projeto” diz.
Pretendendo lançar a ve-

readora Emília Pessoa na dis-
puta pelo Executivo no muni-
cípio, o PSDB realizará nesta 
quinta-feira, 3, uma reunião 
para acertar os detalhes finais 
sobre a convenção. “Estamos 
finalizando os estudos das 
normativas apresentadas do 
TRE, então até quinta estarei 
com essa data fechada para já 
acontecer a convenção na pró-
xima semana, não vou usar o 
prazo final”, adiantou Emília.

A legenda tucana mantém 
aliança com o Podemos, par-
tido do  ex-vereador e agora 
pré-candidato a vice Sílvio 
Nascimento. O partido, contu-
do, ainda não informou quan-
tos vereadores deve lançar 
para a disputa. 

O POVO tentou entrar em 
contato com Elmano de Frei-
tas, postulante do PT à Pre-
feitura de Caucaia, para saber 
detalhes dos planos dele e do 
partido quanto à convenção 
no município, mas não obte-
ve retorno até o fechamento 
desta página. 

Convenções 
partidárias
cAUcAIA 

Psd – Entre os dias 10/9 e 14/9

Psdb – Indefinido  
(reunião nesta quinta  
para definir)

Pros – Indefinido

PT – Reportagem não obteve 
resposta

mARAcANAÚ

Psdb – 8/9 (presencial)

PT – 15/9 ou 16/9  
(presencial e remota)

cidadania – Indefinido. Aguarda 
definição do partido em Fortaleza
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moroni trabalha para ficar 
ao lado de roberto Cláudio 

a posição de Camilo 
Com o raCha na 
aliança

O 
Paço Municipal nunca trabalhou seriamente com a 
possibilidade de apoio do PT. Se viesse bem, mas não 
era algo com que contasse. Sem acordo com Lui-
zianne Lins (PT), não há aliança. Primeiro, porque a 

ex-prefeita tem respaldo do partido, dos dirigentes nacionais, 
de Lula. Mesmo que não tivesse, quando tentaram atropelá-la 
não deu muito certo. Assim, como fica o governador Camilo 
Santana (PT) com sua base dividida?

Existe um roteiro padrão para governos conciliadores: 
quando a base se divide, não apoia ninguém. Foi o que 
Camilo fez em 2016. Então, repetirá o mesmo agora certo? 
Provavelmente, mas não com certeza.

Algumas diferenças: em 2016 Roberto Cláudio (PDT) tentava a 
reeleição. Agora, os governistas não têm candidato ainda. Hoje a 
animosidade com Capitão Wagner (Pros) é muito maior - basta 
lembrar do episódio resolvido entre tiros e retroescavadeira na 
paralisação dos policiais. E o Camilo de 2016 não tinha a força 
do de 2020, reeleito com votação recorde. Por isso, há no grupo 
Ferreira Gomes quem acredita que Camilo não deva - e mesmo 
não possa - lavar as mãos.

Por outro lado, a eventual declaração de voto em um candidato 
que não do PT provocará acusação de infidelidade - e irritará 
Luizianne. A postura da ex-prefeita, aliás, pode ser determinante 
no comportamento do governador. Até aqui, ela não sinaliza 
trégua com a base do prefeito. Pelo histórico e o estilo de Camilo, 
a tendência para ele seria não apoiar uma candidatura. Mas essa 
eleição talvez não se encaixe na história recente.

os entendimentos entre pdt e dem

O DEM esteve perto de fechar acordo com Capitão Wagner (Pros) 
ainda no ano passado, sinalizou que seguiria ao lado do PSDB 
na eleição em Fortaleza, mas hoje está mesmo inclinado a se 
manter na base do prefeito Roberto Cláudio (PDT). 

As forças que controlam o partido no Ceará estão abraçadas ao 
governismo há bastante tempo. Nacionalmente, a aproximação 
entre DEM e PDT vem desde antes das eleições de 2018. Ciro 
Gomes esteve perto de acordo com Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
presidente da Câmara dos Deputados, e ACM Neto, prefeito de 
Salvador, para ter o apoio do partido na eleição presidencial. 
Na última hora, o DEM e o bloco do “centrão” preferiu Geraldo 
Alckmin (PSDB). Agora, há acordo praticamente firmado para 
o PDT indicar o vice de Bruno Reis, candidato de ACM Neto 
a prefeito de Salvador. Em São Luís, o PDT sinalizou apoio a 
Neto Evangelista (DEM). A contrapartida mais imediata seria 
Fortaleza, maior prefeitura pedetista no Brasil.

Os apoios pedetistas representam esforço muito maior que o 
do DEM. Em Salvador, o PDT irá contra a base do governador 
Rui Costa (PT) para fortalecer o opositor ACM Neto. Na capital 
maranhense, o DEM é da base de apoio do governador Flávio 
Dino (PCdoB). O chamado “consórcio governista” no Maranhão 
se dividiu na Capital e Dino anunciou que não apoiará nenhum 
candidato no primeiro turno. Já em Fortaleza, o DEM está 
com os Ferreira Gomes há 14 anos. Tem o hoje vice-prefeito 
de Fortaleza, Moroni Torgan. Tanto ele quanto o presidente 
estadual, Chiquinho Feitosa, trabalham pelo acordo. Por isso 
hoje parece pouco provável a legenda seguir outro caminho: os 
interesses no DEM convergem.

O arranjo olha para mais longe. A costura entre Ciro, ACM Neto 
e Rodrigo Maia não amarra acordo para 2022, mas deixa portas 
abertas. O PDT está entregando mais do que recebe de olho em 
receber mais lá na frente. O provável apoio em Fortaleza é parte 
do pacote, mas não é o pedaço principal. O provável acordo em 
Fortaleza é peça do projeto maior dos Ferreira Gomes.

ÉRICO  
FIRMO esTa Coluna 

é publiCada 
de Terça a 

sábado

erICoFIrmo@oPoVo.Com.br
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o rumo do psdb

O ex-deputado Carlos Matos se movimenta há meses para tentar 
se viabilizar como pré-candidato, mas não parece entusiasmar 
o PSDB. Hoje o que mantém viva a perspectiva de candidatura 
própria é a defesa de que pode puxar votos para a legenda 
emplacar vereadores.

que pediu manifestação da 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR). Em linhas gerais, 
o recurso contesta o afasta-
mento por meio de uma deci-
são monocrática.

 As conversas entre o gover-
no fluminense e o Planalto 
haviam cessado desde que 
Witzel e o presidente Jair 
Bolsonaro passaram a brigar 
publicamente, há pouco me-
nos de um ano. O motivo foi a 
pretensão de Witzel ser can-
didato a presidente em 2022. 

Ontem, no Twitter, Castro 
anunciou a reaproximação. 
“Recebi agora há pouco uma 
ligação do senador Flávio Bol-
sonaro, que se colocou à dis-
posição para ajudar o Estado 
na renovação do Regime de 
Recuperação Fiscal. Diálogo! 
Todos pelo Rio!”, escreveu.

Em nota, Flávio afirmou que 
o governador afastado “estava 

se recusando a reconhecer que 
o Rio não fez o dever de casa”. 
“Parece que o Cláudio vai adotar 
outra postura, mais humilde, 
realista e colaborativa”, disse.

Ontem, em entrevista à 
CNN, Witzel disse que Castro 
está “fazendo o papel dele” ao 
tentar se aproximar do Pla-
nalto. “Sempre estive à dis-
posição do Governo Federal, 
nunca fechei as portas.” Witzel 
também afirmou que não tinha 
a intenção de disputar a Presi-
dência em 2022, contrariando 
declarações anteriores. “Meu 
objetivo era seguir junto e for-
marmos uma nova liderança 
política no País.”

Na entrevista, ele afirmou 
que nomeou até dois secretá-
rios por indicação de Flávio. O 
senador retrucou, pelo Twit-
ter, dizendo que não pediu 
nenhum espaço no governo 
estadual: “Além de traidor e 
psicopata, (Witzel) é mentiro-
so!” (Agência Estado)

Três dias após o afasta-
mento de Wilson Witzel (PSC), 
o governador em exercício do 
Rio, Cláudio Castro (PSC), e a 
família Bolsonaro explicita-
ram um processo de apro-
ximação. Castro anunciou 
ontem ter conversado por 
telefone com o senador Flávio 
Bolsonaro (Republicanos-RJ). 

O Rio depende da União 
para assuntos como o Regime 
de Recuperação Fiscal, que 
precisa ser renovado esta se-
mana para garantir o funcio-
namento da máquina do Esta-
do. Já a família do presidente 
quer ter influência no Palácio 
Guanabara.

Até dezembro, o governa-
dor terá que escolher o novo 
chefe do Ministério Público 
Estadual. A nomeação do novo 
procurador-geral de Justiça 
é considerada de interesse do 
clã Bolsonaro, já que a escolha 
pode influenciar, por exemplo, 
o andamento da investiga-
ção do esquema de “rachadi-
nha” (apropriação do salário 
de servidores) na Assembleia 
Legislativa do Rio (Alerj) - que 
alcança o antigo gabinete de 
Flávio Bolsonaro. 

Até agora, o MP tem se mos-
trado alheio a esse tipo de in-
terferência política. O atual 
chefe da Promotoria, Eduardo 
Gussem, é tido como um chefe 
que dá autonomia aos diferen-
tes grupos de promotores.

Ontem, a defesa de Witzel 
entrou com recurso no Supre-
mo Tribunal Federal (STF) para 
tentar reverter o afastamento 
determinado na sexta-feira, 
28, pelo ministro Benedito Gon-
çalves, do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ). O pedido, apre-
sentado no sábado, foi distri-
buído ontem ao presidente do 
Supremo, ministro Dias Toffoli, 

Castro se alinha ao Planalto; 
Witzel recorre ao Supremo
| Rio | Governador em exercício revelou diálogo ontem com Flávio 

Bolsonaro. Mandatário afastado tenta anular decisão que o tirou do cargo
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em entreVIsta, Witzel afirmou que 
Castro “está fazendo o papel dele” 

ao se aproximar do Planalto
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O projeto de lei complemen-
tar (PLP 170/2020) que redistri-
bui o Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza (ISSQN) 
segue para sanção do presiden-
te Jair Bolsonaro (sem partido) 
após mais de uma década de 
impasses. Se aprovada, a mu-
dança aumentará as receitas 
tributárias das cidades cea-
renses nas operações de planos 
de saúde, cartões de crédito e 
débito, consórcios e operações 
de arrendamento mercantil 
(chamado leasing). Isso porque 
o tributo passará a ser recolhi-
do onde o serviço foi prestado e 
não no local origem da empresa 
prestadora. 

Em Fortaleza, o valor pre-
visto na Lei Orçamentária 
Anual (LOA) somente com o 
imposto é superior a R$ 950 
milhões neste ano. O valor cal-
culado até ontem foi de R$ 523 
milhões, de acordo com o Por-
tal da Transparência. 

Ao longo dos anos, o que tem 
acontecido é que a fuga do 
ISS tem gerado uma assime-
tria nas arrecadações muni-
cipais, concentrando renda 
nas regiões Sul e Sudeste. 
Segundo o parecer da rela-
tora Rose de Freitas (Pode-
mos-ES), dos 40 municípios 
com maior recolhimento em 
2019, total de R$ 45,3 bilhões, 
14 são de São Paulo, somando 
R$ 24,9 bilhões. 

Ou seja, mais da metade do 
recurso apurado em todo o Bra-
sil (55%). Quem mais arrecadou 
foi São Paulo, com R$ 17 bilhões, 
seguido do  Rio de Janeiro (R$ 
6,2 bilhões) e Belo Horizonte (R$ 
1,5 bilhão).

O presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB-CE), 
Erinaldo Dantas, esclarece que 
a alíquota do ISS antes era li-
vre e hoje é de 2% a 5%. Nesse 
contexto, algumas regiões co-
locaram percentuais atrativos, 
abaixo do mínimo atual para 
captar empresas. “É o caso de 
Barueri, em São Paulo, que ofe-
recia alíquotas muito baixas e 
levou muitos empreendimentos 
para lá”, exemplifica. “Essa será 
uma cidade que irá perder caso 
a PLP seja sancionada, mas For-
taleza deverá ganhar”, analisa. 

Para o presidente da As-
sociação dos Municípios e 
Prefeitos do Estado do Ceará 
(Aprece), Nilson Diniz, ainda há 
incertezas se haverá novo veto, 
como ocorreu em 2016, mas a 
aprovação massiva no Senado 
(66 votos a favor e 3 contra), 
no último dia 27, sinaliza que o 
novo modelo passará. Ao entrar 
em vigor, a modificação será 
gradativa, iniciando a partir do 
ano que vem. 

A divisão ficaria de 33,5% do 
tributos arrecadados na origem 
e 66,5% no destino, em 2021. No 
ano seguinte, os percentuais 
seriam de 15% e 85%, até chegar 
nos 100% em 2023.

“Esses pontos estão muito 
bem definidos e esperamos que 
não encontrem brechas, pois 
há um lobby muito grande de 

alguns setores. Com a aprova-
ção, estaremos fazendo justiça”, 
afirma. “Não há como calcular 
os impactos de cada cidade, 
mas haverá para todos. Qual-
quer dinheiro que entrar, será 
bem-vindo”, pondera. A Confe-
deração Nacional de Municípios 
(CNM) estima que, quando efe-
tivada, a mudança distribuirá 
mais de R$ 10 bilhões entre as 
prefeituras brasileiras.

O economista, professor 
da Universidade de Fortale-
za (Unifor) e ex-secretário de 
Finanças de Fortaleza (Sefin), 
Alexandre Cialdini, acompa-
nha os projetos semanalmente 
e o PLP 170/2020 segue enten-
dimento do Superior Tribunal 
Federal (STF), definindo regras 
de transição que forneçam se-
gurança jurídica e permitam às 
prefeituras uma recomposição 
gradual de perdas. 

Contudo, não é o caso do Cea-
rá. “Todos os 184 municípios te-
rão ganhos potenciais e efetivos, 
o tamanho, porém, a depender 
da competência fiscal local”, 
pondera. Ele acrescenta que o 
recurso compõe o cálculo da 
Receita Corrente Líquida (RCL) e 
ajudará a amenizar os impactos 
da pandemia de Covid-19. 

“Serve como parâmetro para 
melhorar a alocação de recur-
sos gastos com educação e saú-
de”, explica. “Além disso, será 
uma receita que sequer estava 
prevista. Estaremos em ano de 
nova gestão e prefeitos terão 
um incremento”, avalia. A Sefin 
informou que não se pronun-
ciará sobre a assunto até que a 
lei seja sancionada. 

| REFORMA PARA PREFEITURAS |  O Senado aprovou que o Imposto sobre Serviços (ISS) passará 

a ser cobrado pelo município onde está o cliente, mas falta a sanção do presidente Jair Bolsonaro

Municípios do Ceará 
ganham com mudança no ISS

bruna Damasceno
bruna.damasceno@opovo.com.br

edIÇÃo: beatriz cavalcante  |  beatrIzCavalCante@oPovo.Com.br  |

Todos os 184 

municípios terão 

ganhos potenciais 

e efetivos, o 

tamanho, porém, 

a depender da 

competência fiscal 
local”

alexandre cialdini, 
economista, professor da Unifor 
e ex-secretário da sefin

As gestões municipais 
precisam se preparar

Adequação. Incremento exigirá controle

O economista, professor 
da Universidade de Fortale-
za (Unifor) e ex-secretário de 
Finanças de Fortaleza, Ale-
xandre Cialdini, avalia que a 
mudança no ISS (se sanciona-
da) será uma forma de “justiça 
tributária territorial e respei-
to ao contribuinte residente”. 
Pondera, no entanto, que o in-
cremento que virá do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN) precisará de 
acompanhamento para asse-
gurar a destinação do recurso. 

“As cidades serão benefi-
ciadas, mas vai depender da 
interlocução que o gestor terá 
com as secretarias da Fazenda 
(Sefaz) e de Finanças (Sefin) e 
Receita Federal. Uma gover-
nança interfederativa fiscal vai 
balizar esse processo”, explica 
a necessidade circularem as 
informações com o fisco esta-
dual e Receita Federal. 

Desta forma, conseguirão 
mapear quais empresas são 
locais a realizar a cobrança 
para garantir que o dinheiro 
chegue ao cofre do município 
correto. Ele sugere, também, 
que as cidades elaborem um 
cadastro fiscal que contemple 
as novas atividades, adap-
te a legislação locais do ISS e 

promovam a capacitação, trei-
namento, orientação dos audi-
tores fiscais.

Cialdini frisa que a implan-
tação progressiva dará tem-
po para adequação. O Projeto 
também cria o Comitê Gestor 
das Obrigações Acessórias 
do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza e tem a 
competência de adotar medi-
das que congreguem os muni-
cípios e estabeleçam um meio 
de pagamento uniformizado. 
Assim, funcionará como um 
comitê que padronizará os 
procedimentos de uma com-
pensação dos créditos do ISS 
no prazo final até 2023.

Quando presidiu a Associa-
ção Brasileira dos Secretários 
de Finanças (Abrasf), ele conta 
que foram elaboradas várias 
propostas para corrigir dis-
torções tributárias. Para ele, 
responsáveis por alimentar 
a desigualdade econômica. A 
cobrança do ISS era uma delas. 

Cialdini afirma que o cerne 
da questão está na proteção 
dos municípios e no equilíbrio 
federativo entre eles, preser-
vando a natureza do domicílio 
para os serviços de planos de 
saúde e médico-veterinários; 
de administração de fundos, 

consórcios, cartões de crédito 
e débito, carteiras de clientes 
e cheques pré-datados; e de 
arrendamento mercantil (lea-
sing). (Com informações do 

jornalista Jocélio Leal) 

do tributo no 
destino seria a 
alíquota em 2021. 

66,5%

seria a alíquota 
no segundo ano, 
até chegar a 
100% em 2023.

85%
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Enviado ontem pelo Gover-
no Federal ao Congresso Na-
cional, o projeto da Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO) 
de 2021 modificou a previsão 
do valor do salário mínimo do 
ano que vem para R$ 1.067 ao 
invés de R$ 1.079. Essa redu-
ção ocorre devido à queda da 
estimativa do Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
(INPC), decorrente da retração 
do consumo ocasionada pela 
pandemia do novo coronavírus.

A inflação, que conforme 
prospecção do Ministério da 
Economia em abril termina-
ria o ano em 3,19% foi modi-
ficada para 2,09%. O salário 
mínimo é corrigido conside-
rando apenas o INPC desde o 
início do governo Bolsonaro. 
Entre 2011 e 2018, o cálculo era 
feito levando em conta tam-
bém o crescimento do PIB.

“O novo salário mínimo hoje 
é baseado apenas pelo rea-
juste inflacionário, então se 
você tem uma perspectiva de 
uma inflação em um patamar 
menor, consequentemente 
você tem um reajuste menor 
no salário mínimo”, avalia Ri-
cardo Coimbra, economista e 

| OrçAMENtO |  Proposta para o salário mínimo do 

próximo ano foi de R$ 1.079 para R$ 1.067

Retração do consumo na 
pandemia impacta salário 
mínimo menor para 2021

Orçamento terá R$ 136,765 bi 
para Saúde, menor que 2020

Previsão. Despesas

Com gastos turbinados neste 
ano devido à pandemia do novo 
coronavírus, o Ministério da 
Saúde terá um Orçamento mais 
enxuto em 2021. Considerando 
as despesas totais, a pasta deve 
receber R$ 136,765 bilhões no 
ano que vem, segundo a pro-
posta enviada ontem pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro.

O Orçamento deste ano 

autoriza R$ 138,959 bilhões, 
descontados os gastos extraor-
dinários da Covid-19. 

As despesas discricionárias, 
que incluem despesas e investi-
mentos, aumentarão no Minis-
tério da Saúde. A previsão é de 
R$ 16,348 bilhões em 2021, con-
tra R$ 15,828 bilhões no autori-
zado no Orçamento deste ano. 
(Agência Estado)

Déficit primário é previsto 
em 3% do PIB em 2021

Resultados. Expectativas

O Projeto de Lei Orçamen-
tária (PLOA) de 2021, apresen-
tado ontem pelo Ministério da 
Economia, prevê uma trajetó-
ria de melhora nos resultados 
primários do Governo Central 
nos próximos anos, mas uma 
estagnação seguida de piora 
do desempenho nominal em 
proporção do Produto Interno 
Bruto (PIB).

De acordo com o documento, 

após o tombo histórico a 11% do 
PIB em 2020 devido à pandemia 
de Covid-19, o déficit primário 
de 2021 será de 3% do PIB, di-
minuindo para 2,3% do PIB em 
2022 e 1,8% em 2023.

Já o déficit nominal, após o 
recorde de 14,9% do PIB neste 
ano, deve ficar estagnado em 
6,3% do PIB em 2021 e 2022, pio-
rando para 6,6% do em 2023. 
(Agência Estado)

Parlamentares 
criticam valor 
proposto

Redes sociais

Nas redes sociais, par-
lamentares de oposição se 
manifestaram contrários ao 
valor do salário mínimo pro-
posto pelo Governo Federal 
para 2021. A cifra de R$ 1.067 
foi anunciada no Projeto de Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(PLOA) para o próximo ano.

“O governo Bolsonaro, 
inimigo do povo, enviou ao 
Congresso o projeto de lei 
orçamentária com salário 
mínimo de R$ 1.067. Isso 
significa que Bolsonaro não 
dará aumento real para o 
salário mínimo em 2021, pre-
judicando milhões de tra-
balhadores e aposentados”, 
publicou o deputado federal 
Orlando Silva (PCdoB-SP) em 
sua conta no Twitter.

Na mesma rede social, o de-
putado federal Glauber Braga 
(PSOL-RJ) também destacou 
a decisão do governo federal 
de conceder reajuste somen-
te com base na inflação. “Mais 
um absurdo de Bolsonaro: 
pelo segundo ano seguido, ele 
envia ao Congresso Nacional 
uma proposta de salário míni-
mo sem aumento real”, disse o 
parlamentar.

O deputado federal Gil 
Cutrim (PDT-MA) reforçou as 
críticas ao valor apresenta-
do. “O governo propôs salário 
mínimo de R$ 1.067, sem rea-
juste acima da inflação, em 
um Brasil que castiga quem 
vive com o mínimo. É tris-
te ter que lutar contra essas 
propostas, quando a gente 
deveria estar lutando para 
dar mais oportunidade para 
o nosso povo”, afirmou o par-
lamentar em publicação no 
Twitter. (Agência Estado)

vice-presidente da Associação 
dos Profissionais de Investi-
mentos Nordeste (ApimecNE). 
Ele explica que a atual regra 
do mínimo não permite ganho 
real, ou seja, consiste apenas 
em um dispositivo para man-
ter o poder de aquisição dos 
trabalhadores em relação ao 
ano anterior.

A crise econômica que o 
País vive em decorrência da 
pandemia pode ser considera-
da também fator de influência 
na mudança do reajuste. “Se 
você tem uma crise com re-
tração do consumo, isso aca-
ba impactando no preço dos 
produtos. Se os produtos têm 
menor elevação dos preços, a 
inflação também fica menor e 
isso causa diretamente uma 
elevação menor do salário mí-
nimo. Com um índice menor,o 
salário do ano que vem não 
tem muitas necessidades de 
mudança. É feito para manter 
o poder de compra”, pondera 
Ricardo Coimbra.

Apesar de ser R$ 22 maior 
que o valor do salário mínimo 
em vigor neste ano (R$ 1.045), a 
proposta pra 2021 é R$ 12 me-
nor que a inicial. “Com altera-
ção no reajuste previsto, você 
vai ter uma diferença lá na si-
tuação previdenciária, o que 
não necessariamente gera a 
possibilidade de realocação de 
dinheiro”, explica.
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Economia

Ceará de olho na aTração de empresas da área de logísTiCa

O
trabalho de atração de investimentos para o 
Ceará não parou, apesar das dificuldades pro-
porcionadas pela pandemia. Ontem, no O POVO 
Economia, o presidente da Agência de Desen-
volvimento Econômico (Adece), Eduardo Neves, 
destacou que as reuniões com empresários con-

tinuam ocorrendo de forma remota.

Entre as áreas com potencial para a vinda de novas empre-
sas está a de logística. Com o crescimento exponencial das 

vendas online e o aumento da demora para as entregas, al-
guns grupos estão criando unidades regionais para facilitar 
o envio das encomendas. Uma dessas bases está sendo ne-
gociada para o Ceará.

Neves ressalta que o Brasil não deixou de ser um País interes-
sante e que ainda existem oportunidades. A vantagem do Estado, 
na avaliação do presidente da Adece, é que vinha sendo construí-
da uma estrutura, através do Cinturão Digital e dos hubs aéreo e 
portuário, o que pode ajudar na vinda de novas empresas.

Adece

A Adece se transformará em uma 
agência de fomento, podendo virar 
uma fintech no futuro. Eduardo Ne-
ves destaca que o processo é de mé-
dio prazo, podendo durar uns dois 
anos. A documentação está sendo 
preparada para ser encaminhada ao 
Banco Central.  

AGÊNCIA DE FOMENTO
RÁDIO

O POVO Economia 
da Rádio O POVO 
CBN (FM 95.5), 
a partir das 14 

horas, de segunda 
a sexta.

TV
Você pode assistir 

ao programa  
O POVO Economia 
também através  

do portal:  
fdr.org.br/tvopovo

FACEBOOK
Curta a nossa 

página: facebook/
opovocbnHoTéIS

NOVAS ESTRATÉGIAS
O Sistema Fecomércio-CE promove 
quinta-feira um webinar para discu-
tir a retomada da área hoteleira no 
estado. O evento é aberto ao público e 
será transmitido, a partir das 17 horas, 
pelo Youtube da instituição. Devem ser 
apresentadas novas ações, com apoio 
do Senac, para auxiliar nos protocolos 
de higiene e segurança sanitária.  

reTomAdA

Das 11 cadeias produtivas identifi-
cadas pela Adece, existem blocos de 
atividades que paralisaram e outros 
com mais chance de avançar no pós
-pandemia, e as energias renová-
veis estão no grupo dos setores com 
maior potencial de crescimento. Ou-
tro segmento que chama atenção é o 
de calçados: a previsão era de, pelo 
menos, seis meses para a retomada 
da área calçadista, mas as empresas 
já sentem a melhora.  

O dólar voltou a subir, com 
renovadas preocupações sobre 
a situação fiscal do Brasil, que 
persistiram após o governo en-
tregar ao Congresso a proposta 
de Orçamento para 2021, que 
prevê déficit primário de R$ 
237,3 bilhões no ano que vem 
para o setor público consolida-
do e ainda rombo acima de R$ 
150 bilhões em 2022 e 2023. 

Com a nova alta, a moeda 
norte-americana fechou agos-
to acumulando valorização de 
5,05%, a maior desde março, 
quando disparou 16% em meio 
ao início da pandemia do coro-
navírus e das medidas de dis-
tanciamento social. Em 2020, a 
divisa dos EUA sobe 36,6%.

O dólar à vista fechou em 
alta de 1,21%, cotado em R$ 
5,4806. O real teve o segundo 
pior desempenho ante o dólar 
nesta data, perdendo apenas 
para o rand da África do Sul No 
mercado futuro, o dólar para 
outubro, que nesta segunda-
feira passou a ser o contrato 
mais líquido, fechou em alta de 
1,98%, cotado em R$ 5,4980.

Para o diretor de Tesoura-
ria do Banco Daycoval, Paulo 
Saba, o principal fator a in-
fluenciar as cotações no câm-
bio, o imponderável, é a ques-
tão fiscal no Brasil. “É o fiscal 
e a movimentação política em 
torno do fiscal. O misto disso 
está fazendo preço e vai conti-
nuar em setembro”, diz ele. 

“A apresentação do Projeto de 
Lei Orçamentária Anual (PLOA) 
2021 foi a pontinha do iceberg”, 
complementou. Neste ambien-
te, Saba acredita que o dólar 
deve continuar pela frente na 

Dólar fecha agosto 
com alta de 5,05%, a 
maior desde março

| mErcado financEiro | 

faixa de R$ 5,40 a R$ 5,60. 
“O mercado não vai largar 

esse osso para já, enquanto 
não tiver um pouco mais claro 
sobre como o governo equili-
bra despesas e receitas. O fis-
cal é o que tem predominado 
nas mesas de operações. Em-
presas vão esperar para ven-
der câmbio”, disse.

A analista de moedas e 
mercados emergentes do ban-
co alemão Commezbank, You-
Na Park-Heger, também está 
pessimista com o real e obser-
va que a moeda brasileira deve 
seguir depreciada até 2021, em 
meio a uma série de riscos, que 
vão desde a forte piora fiscal 
do Brasil, em ritmo mais in-
tenso que outros emergentes, 
às dúvidas sobre os rumos da 
atividade econômica em meio 
ainda ao crescimento dos ca-
sos de coronavírus, o que por 
sua vez pode exigir mais au-
mento de gastos do governo. 
“Não esperamos que o real se 
recupere ao menos até o pró-
ximo ano.” (Agência Estado)

reAIS é a cotação do 
dólar no fechamento 
de ontem.

5,48

O Escritório do Represen-
tante Comercial dos Estados 
Unidos (USTR, na sigla em 
inglês) confirmou ontem a re-
dução da cota de importação 
isenta de tarifas de aço se-
miacabado do País, de 350 mil 
toneladas métricas para 60 
mil toneladas métricas até o 
fim de 2020. As cotas para ou-
tros tipos de produtos de aço 
foram mantidas, bem como as 
impostas sobre o aço mexica-
no. Já aqui no País deixou de 
vigorar cota de 750 milhões de 
litros de etanol para importa-
ção com tarifa zero. 

A magnitude do corte nor-
te-americano foi adiantada 
no sábado pelo presidente do 
Instituto Aço Brasil, Marco 
Polo Lopes. No mesmo dia, o 
Ministério da Economia e o 
Itamaraty emitiram nota con-
junta comunicando a redução, 
sem especificar volumes.

De acordo com o USTR, a 
mudança responde aos im-
pactos da crise do novo coro-
navírus sobre os produtores 
de aço americanos. Uma nova 
rodada de conversas entre as 
partes ocorrerá em dezem-
bro, de acordo com o USTR, 
para ficar a cota para 2020. 
“Neste momento, esperamos 
que as condições de mercado 
tenham melhorado”, pontua o 
órgão em comunicado.

Na nota, o representante 
comercial dos EUA, Robert 

Lighthizer, agradeceu ao 
ministro de Relações Exte-
riores, Ernesto Araújo, pelo 
que chamou de “diálogo 
construtivo”. “As discussões 
entre os Estados Unidos e o 
Brasil sobre o fortalecimen-
to de nossas relações co-
merciais para o futuro estão 
indo bem. Nossas conversas 
bem-sucedidas sobre este 
assunto comprovam o valor 
do envolvimento sincero e de 
boa fé entre os parceiros co-
merciais”, diz Lighthizer.

E a cota de importação para 
todos os tipos de aço mexica-
no, ao contrário do brasilei-
ro, não sofreu alteração por 
parte do governo america-
no. Segundo o comunicado, 
Washington vai consultar o 
país latino em dezembro de 
2020, para discutir o setor à 
luz das condições de merca-
do da época.

Em relação à cota para o 
etanol, que sofria pressão 
dos Estados Unidos para ser 
renovada e dos produtores 
nacional para que fosse en-
cerrada, não foi prorrogada 
no prazo e, com isso, perdeu a 
vigência. Diante do cenário de 
eleições bastante disputadas 
nos EUA, Donald Trump perde 
frente aos interesses dos pro-
dutores norte-americanos. 
(Com Agência Estado)

| comércio | A diminuição da cota de importação 

isenta de tarifas do aço semiacabado do Brasil foi 

confirmada e os EUA perderam em cota do etanol

eUa cortam no aço 
para o Brasil, que volta 
com tarifa no etanol

As discussões entre 

os Estados Unidos 

e o Brasil sobre o 

fortalecimento de 
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comerciais para 

o futuro estão 

indo bem. Nossas 

conversas bem-

sucedidas sobre 
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do envolvimento 

sincero e de boa fé 

entre os parceiros 

comerciais”

robert Lighthizer, 
representante comercial  
dos eua

creScImeNTo

PIOR QUE “PIBINHO”

O resultado da economia brasilei-
ra este ano nos faz sentir saudade 
do “PIBinho” de 2019.  Hoje, o IBGE 
divulga os resultados do segundo 
trimestre, mas analistas antecipam 
que o País deve entrar oficialmente 
em recessão, com um recuo na eco-
nomia de quase 10%. Embora o con-
sumo tenha melhorado, a indústria 
e a área de serviços ainda precisa-
rão de tempo para se recuperarem.

Pelas projeções do Ipece, o Ceará 
sentirá um recuo menor nos in-
dicadores, o que não significa que 
também não perceberá os efeitos 
da recessão em várias atividades.

CALÇADOS E ENERGIA

INdIcAdor

NOVAS EMPRESAS
A boa notícia é de que, mesmo em meio 
ao caos, há gente nova nascendo, e em-
presas também. Pelo Indicador de Nas-
cimento de Empresas da Serasa Expe-
rian, foram abertas 219.749 mil empresas 
no Brasil somente em maio - esse cres-
cimento foi de 12,8% em relação a abril, 
quando foram criados 194.882 novos 
negócios. O Sudeste concentrou o maior 
número de novas empresas (110.868), 
enquanto os números do Nordeste apon-
tam 30.131 companhias abertas. 

eSTreIA

ESTÚDIO O POVO
Hoje, a partir das 14 horas, es-
treia o Estúdio O POVO, novo pro-
grama da tarde da Rádio O POVO/
CBN. O programa trata de econo-
mia, saúde e variedades.

GráFIcAS

CRESCIMENTO  
DA DEMANDA

As empresas do setor gráfico estão es-
perançosas com o início do calendário 
eleitoral. O presidente do Sindigráfica, 
Fernando Hélio, destaca que uma melho-
ra na demanda já é percebida. O desafio 
está no fornecimento de matéria-pri-
ma: com o dólar alto, têm faltado alguns 
itens importantes, como papel e tinta 
utilizados no setor de embalagem.
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A Polícia Federal deflagrou 
ontem, 31, uma megaopera-
ção com o objetivo de com-
bater o tráfico de drogas e 
a lavagem de dinheiro pra-
ticados por integrantes do 
Primeiro Comando da Capital 
(PCC) com atuação em 19 Es-
tados e no Distrito Federal. 
Foram emitidos 422 manda-
dos de prisão e 201 de busca 
e apreensão pela Justiça de 
Belo Horizonte, que ordenou 
também o bloqueio de até R$ 
252 milhões em contas in-
vestigadas. No Ceará, foram 
cumpridos 13 mandados de 
busca e apreensão e 22 man-
dados de prisão.

A Operação Caixa Forte 2 
revelou, segundo a PF, que 
parte do lucro obtido com o 
tráfico de drogas era desti-
nada ao pagamento de uma 
mesada a membros da fac-
ção que atualmente estão 
presos, incluindo aqueles 
detidos em unidades fede-
rais, consideradas de segu-
rança máxima. Os valores 
eram canalizados para inú-
meras contas bancárias do 
grupo. O bloqueio envolve 
valores em 252 contas.

A polícia diz que a opera-
ção, que considera a maior já 
realizada contra facções no 
País, atinge integrantes do 
alto escalão, mas os nomes 
dos envolvidos não foram 
divulgados. Não foi infor-
mado, por exemplo, se um 
dos beneficiários da referi-
da mesada é o líder máximo 
da facção, Marcos Willians 
Herbas Camacho, o Marcola, 
atualmente detido na Peni-
tenciária Federal de Brasília. 
Ele e outros 21 integrantes 
da facção foram transferidos 
para as unidades federais 

em fevereiro de 2019.
Para cumprir os manda-

dos, a PF mobilizou 1,1 mil 
agentes, por meio de uma 
força-tarefa que envolve 
também a Polícia Civil de 
Minas Gerais, a Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) e o 
Departamento Penitenciário 
Nacional (Depen). A ope-
ração ocorreu nos seguin-
tes Estados: Acre, Alagoas, 
Amazonas, Ceará, Goiás, 
Minas Gerais, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Pará, 
Pernambuco, Paraíba, Para-
ná, Rio de Janeiro, Rio Gran-
de do Norte, Roraima, Ron-
dônia, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e São Paulo, 
além do Distrito Federal.

Entre os 422 mandados de 
prisão, 172 tinham como alvo 
pessoas que já se encontra-
vam presas. Isso ocorreu em 
31 estabelecimentos prisio-
nais de 14 Estados. A situa-
ção não impede que esses 
suspeitos respondam por 
um novo crime e, em caso de 
condenação, tenham o tem-
po de pena elevado. Segundo 
a corporação, a ofensiva tem 
como base dados obtidos na 
primeira fase da Caixa Forte, 
que identificou os responsá-
veis pelo chamado Setor do 
Progresso do PCC, dedicado 
à lavagem de dinheiro do 
tráfico de drogas. Membros 
recebiam valores mensais 
por ter ocupado cargos de 
relevo na organização crimi-
nosa ou executado missões 
determinadas pelos líderes, 
como assassinatos de servi-
dores públicos.

Segundo o coordenador da 
operação, delegado Alexan-
der Castro, as transferências 
aos integrantes da facção 

| CAIxA FortE II | Valores 

mais altos eram pagos aos que mataram agentes públicos. Força-tarefa que mirou as finanças 
da facção cumpriu 13 mandados de busca e apreensão e 22 mandados de prisão no Ceará 

Operação da PF bloqueia 
R$ 252 mi do PCC e mira 
mesada paga a presos

divulgação / ComuniCação soCial PF

cErcA DE 1.100 policiais federais foram mobilizados 
para o cumprimento de 623 ordens judiciais 

edição: SílviA bESSA  |  silviabessa@oPovo.Com.br

tinham três critérios. “Os 
valores variavam de acordo 
com os motivos pelos quais 
os integrantes da facção fo-
ram enviados ao sistema 
penitenciário federal. Então 
se ele foi remetido ao siste-
ma penitenciário federal por 
pertencer à facção crimino-
sa, recebia ‘x' por exercer al-
gum cargo de relevo na fac-
ção, ‘2x' se executou alguma 
missão da facção e recebia o 
valor ‘3x' por ter matado al-
gum servidor público”, disse.

Para garantir o recebi-
mento do “auxílio”, os inte-
grantes do grupo indicavam 
contas de terceiros não per-
tencentes à facção para que 
os valores, oriundos de ati-
vidades criminosas, ficas-
sem ocultos e supostamente 
fora do alcance do sistema 
de justiça criminal, informou 
a corporação. Segundo a Po-
lícia Federal, foram identifi-
cadas 220 empresas ligadas 
ao PCC, das quais 179 conti-
nuavam em uso durante as 

investigações.
Os presos são investigados 

pelos crimes de participação 
em organização criminosa, 
associação para o tráfico de 
drogas e lavagem de dinheiro, 
cujas penas combinadas po-
dem chegar a 28 anos de pri-
são, informou a PF. A quanti-
dade de mandados cumpridos 
com sucesso e o total de di-
nheiro efetivamente bloquea-
do nas contas não foi infor-
mado até a noite de ontem.

A corporação diz ainda 

Leilão de carros de luxo de Gegê e de Paca tem quase três mil visitas
Criminosos executados no Ceará 

Treze dias depois da aber-
tura do leilão virtual ele-
trônico para vender quatro 
carros de luxo que perten-
ciam aos criminosos Gegê do 
Mangue e Paca nenhum dos 
veículos tinha sido negocia-
do. São duas Land Rover SVR 
4x4 e duas BMW X6 avalia-
das em R$ 1.308.549,00. Os 
dois faccionados – ambos da 
cúpula paulista do Primeiro 
Comando da Capital (PCC), 
foram emboscados, assassi-
nados e parcialmente incen-
diados no Ceará. Em 2018, 
seus corpos foram encontra-
dos na floresta de uma re-
serva indígena no município 
de Aquiraz, na Região Me-
tropolitana de Fortaleza.

Gêge do Mangue (Rogério Je-
remias de Simone) e Paca (Fa-
biano Alves de Souza) teriam 
sido executados, de acordo com 
as investigações das polícias Ci-
vil, Federal, do Ministério Pú-
blico do Ceará e de São Paulo, 
porque estariam levando uma 
vida nababesca fora das prisões 
comandadas pelo prisioneiro 
Marcos Willians Herbas Cama-
cho – o Marcola – principal che-
fe do PCC no Brasil.

Mesmo foragidos, os par-
ceiros Gêge do Mangue e Paca 
viajavam a “negócio” da fac-
ção pelo Brasil, Paraguai e 
Bolívia. No Ceará, eles encon-
traram tranquilidade para 
ter até casa de praia no con-
domínio de luxo Alphaville, 
no Porto das Dunas, em Aqui-
raz. Um dos endereços de in-
vestimento da elite cearense 
e de estrangeiros. Aqui, em 
alguns períodos do ano, os 
criminosos passavam tem-
poradas com esposas e filhos. 

A casa onde Gegê do Man-
gue e Paca descansavam no 
litoral cearense, avaliada em 
R$ 1,3 milhão, e quatro veícu-
los com alto valor de mercado 
são, hoje, peças de um leilão 
judicial. Quem quiser investir 
para revender ou arrematar 
para desfilar nos carros que 
pertenciam aos dois poderá 
fazê-lo até 15 deste mês. 

O juiz federal Francisco 
Luís Rios Alves (32ª Vara) 
autorizou, em 19/8, a aber-
tura do leilão para venda dos 
quatro veículos e do imóvel 
no Alphaville. Até o começo 
da noite de ontem, 2.727 in-
ternautas haviam visitado o 

Foto: reProdução/Hasta PúbliCa

bmw X6, modelo 2017/2018, é um dos bens 
que podem ser arrematados

que a Caixa Forte 2 é um marco 
na atuação da PF. “A operação 
visa a quebrar a parte finan-
ceira da organização crimino-
sa. Não estamos mais no viés 
de prender membros de esca-
lões inferiores da organização 
ou apenas apreender drogas”, 
disse o delegado e coordena-
dor geral de Repressão a Dro-
gas e Facções Criminosas da 
Polícia Federal, Elvis Secco. 
Conforme o delegado, outras 
operações semelhantes vão 
ocorrer. (Agência Estado)

mais caro é uma Land Ro-
ver (Range) no valor de R$ 
366.010,00. Já com valor de 
desconto de 25% em relação 
à média de preço do merca-
do e da tabela da Fundação 
Instituto de Pesquisas Eco-
nômicas (Fipe).

A Range Rover é uma SVR 
4x4 5.0 S/C V8, a gasolina, de 

cor preta, quatro portas e 
modelo 2017/2017. Ela tem ar 
condicionado, vidro elétrico, 
trava elétrica, ABS, câmbio 
automático, rodas de liga 
leve, bancos de couro, kit 
multimídia, direção assisti-
da e air bag. 

No lote de carros con-
fiscados do PCC tem ainda 

outra Land Rover 4x4, ano 
2017/2017, avaliada em R$ 
244.330,00 e duas BMW 
X6, modelo 2017/2018, com 
valores unitários de R$ 
349.104,50.

A casa no Alphaville tem 
lance inicial de R$ 1,3 milhão. 
De acordo com a Delegacia de 
Repressão às Organizações 
Criminosas (Draco) do Ceará, 
a ex-residência de descanso 
de Gegê e Paca foi comprada 
por R$ 2 milhões. O imóvel foi 
posto em nome de um “laran-
ja” e o pagamento foi feito em 
dez cheques de R$ 200 mil. 

Os parceiros de crime 
também teriam comprado 
outros imóveis. Segundo as 
investigações da Draco, eles 
teriam comparado casas no 
Alphaville do Eusébio. Além 
de um bangalô na praia do 
Uruaú, em Beberibe, no va-
lor de R$ 1,1 milhão. Em For-
taleza, no bairro Cocó, área 
de alto valor imobiliário, te-
riam adquirido apartamen-
tos. A “sociedade paralela” 
incomodou os chefões do 
PCC e resultou na execução 
de Gegê do Mangue e Paca. 
(Demitri Túlio)

site da Hasta Pública, plata-
forma digital que gerencia os 
lances dos automóveis, para 
olhar o lote dos “carrões”.

Diferente de abril/março 
deste ano, quando o primei-
ro leilão não deu em nada 
por falta de pretendentes, 
oito compradores se habili-
taram até ontem. O veículo 
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Nove dias após rompimen-
to de tubulação da barragem 
de Jati — trecho da obra da 
transposição do rio São Fran-
cisco —, trabalho de recupe-
ração foi concluído. A partir 
de hoje, “perícia independen-
te” será iniciada para apurar 
a causa do ocorrido. Na sex-
ta-feira, 21, 2 mil moradores 
do município foram evacua-
dos. “Os que propiciaram ou 
permitiram que o acidente 
ocorresse, que deram causa 
ao prejuízo, certamente se-
rão responsabilizados para 
ressarcir o Governo Federal”, 
afirmou Rogério Marinho, mi-
nistro do Desenvolvimento Re-
gional (MDR), em vídeo publi-
cado nas redes sociais.

A investigação será feita 
pela empresa RHA Engenharia 
por meio de aditivo a um con-
trato já existente da Codevasf 
– vinculada ao ministério – 
relativo à segurança de barra-
gens. Segundo o ministério, “o 
valor e a solução de engenha-
ria para reparar a estrutura 
danificada ainda dependem da 
perícia técnica e da elaboração 
do projeto”.

Conforme a pasta, os testes 
de entrega de águas do Eixo 
Norte do Projeto São Francisco 
ao Cinturão das Águas do Ceará 
(CAC) não foram comprome-
tidos e continuam. De acordo 
com a Secretaria dos Recursos 
Hídricos (SRH), será possível 
ter uma previsão de quando as 
água chegarão ao Castanhão 

depois que os testes forem 
concluídos. “Aí caberá decisão 
do MDR em decidir a vazão de 
água que será liberada, a par-
tir de então teremos um pra-
zo definido para a chegada ao 
Castanhão. O que será em um 
prazo, mais ou menos de 2 me-
ses”, informa.

Todos os moradores, resi-
dentes no raio de 2 km da bar-
ragem, já retornaram aos imó-
veis. Na ocasião, o órgão federal 
informou que a evacuação da 
população do entorno da bar-
ragem foi feita de forma pre-
ventiva e que não havia risco 
de rompimento da barragem. 
“O ministério expediu uma re-
comendação técnica baixando 
o nível de risco do local para o 
nível 2. Quando está no nível 3 
é que precisa ser evacuada. No 
nível 2, é quando não há risco 
de alagamento. Com isso, as 
pessoas puderam voltar com 
segurança”, conforme Felipe 
Esmeraldo, da assessoria ju-
rídica do município de Jati. 
Ele afirma que foi ofertado 
atendimento de assistência 
social e saúde para a popula-
ção. MDR autorizou repasse 
de R$ 100,6 mil para assistên-
cia das famílias.

A fisioterapeuta Kamilla Be-
zerra Dantas, 25, foi uma das 
moradoras que saiu às pressas 
após os avisos de risco de ala-
gamento. “Todo mundo ainda 
tem um pouco de medo, receio. 
Ninguém sabe como vai proce-
der até terminar a obra. Fala-
ram que a barragem não tem 
risco de romper. Querendo ou 
não, foi um susto muito grande, 
fica aquele medo, a inseguran-
ça. Mas agora está um pouco 
mais tranquilo”, relata. 

AnA rute rAmires
ruteramires@opovo.com.br

Causas de rompimento 
em Jati devem ser 
apuradas em até 21 dias

| TrAnSpoSIção | As obras de 

recuperação foram concluídas 
| EDuCAção InfAnTIl | Atividades 

presenciais estão autorizadas a partir de hoje. Decreto prevê 

que funcionários façam teste PCR para Covid-19

Por testes, algumas escolas 
adiam retorno para próxima 
semana

Fabio lima

pArQuinHos não podem ser utilizados 
na volta das atividades presenciais

Instituições de ensino par-
ticular do Ceará estão autori-
zadas a voltar às aulas presen-
ciais da creche e pré-escola a 
partir desta terça-feira, 1º, 
com 30% da capacidade, desde 
que a cidade esteja na fase 4 do 
Plano de retomada do Estado. 
No entanto, com o extenso 
plano de retomada apresen-
tado pelo Governo, algumas 
escolas na Capital optaram 
por postergar o retorno para 
próxima semana. 

Conceição Viana, diretora e 
proprietária do Colégio Lucê, 
decidiu reabrir somente na 
próxima terça-feira, 8, mesmo 
com toda a estrutura montada 
para começar hoje. A decisão 
ocorre porque representante 
ainda não está com o resultado 
da testagem dos funcionários. A 
equipe escolar passou pelo pro-
cedimento no último domingo e 
deve receber o resultado em até 
cinco dias. 

De acordo com a Secreta-
ria da Saúde do Estado (Sesa), 
foram repassados mais de 6 
mil kits para a testagem da 
rede particular. Desses, 2.790 
coletas foram feitas nas uni-
dades, somente no último fi-
nal de semana.

“Não voltamos (hoje) por 
não estarmos com o resultado 
dos testes dos profissionais em 
mãos. Se soubéssemos, tería-
mos providenciado. Mas a gen-
te foi pego de surpresa”, comen-
ta Conceição, que não esperava 
liberação da educação infantil 
neste momento. 

O Colégio Maria Ester tam-
bém deve permanecer sem au-
las presenciais até 8 de setem-
bro. Nos próximos dias, conta 
Bruna Ene, diretora adminis-
trativa da Educação Infantil, 
a instituição deve ajustar os 
últimos detalhes para receber 
os primeiros estudantes após 
quase um semestre de aulas 
remotas devido à pandemia do 
novo coronavírus.

“A partir do momento do 
anúncio, foi pouco tempo até a 
volta. Foram mais para testar 
todos os funcionários. Decidi-
mos o dia para dar tempo de 
receber o resultado dos testes, 
se reunir com as equipes, pas-
sar os últimos ajustes, ter a res-
posta dos pais e ter o momento 
de conscientização com as fa-
mílias”, comenta Bruna. 

“É importante que os pais 
confiem no trabalho que a es-
cola vai fazer. Desde o início, 
a gente dialoga com eles para 
sustentar o trabalho que a es-
cola está fazendo”, diz Concei-
ção Viana. A diretora salienta 
ainda que os responsáveis que 
suspenderam contrato duran-
te a pandemia podem retornar 
tão logo achem adequado.  

O Colégio Darwin volta na 
quarta-feira, 2. Sávio Paz, dire-
tor da instituição, ressalta que 
as escolas têm o mesmo pro-
tocolo desde julho e já atendem 
as exigências. Para ele, a única 
surpresa foi a obrigatorieda-
de de teste dos profissionais. 
Os últimos educadores devem 
passar pela testagem hoje. 

Na instituição, um manual 
de retorno foi desenvolvido sob 
a supervisão de uma médica in-
fectologista e distribuído para 
a comunidade escolar, com 
detalhamento das medidas de 

prevenção, como higienização e 
distanciamento, necessárias na 
rotina presencial. Para man-
ter as aulas síncronas, foram 
adquiridos computadores, mi-
crofones de lapela profissionais 
para uso pelos professores, cai-
xas de som, webcam, tripés e 
smartphones. 

De acordo com o Sindica-
to dos Estabelecimentos Par-
ticulares de Ensino do Ceará 
(Sinepe-CE), ainda não é pos-
sível quantificar as escolas que 
retornam nesta semana ou na 
próxima. O levantamento deve 
ser feito nos próximos dias.

ÍtAlo cosme 
opovo@opovo.com.br

Decidimos o dia 

para dar tempo de 

receber o resultado 

dos testes, se reunir 

com as equipes, 

passar os últimos 

ajustes, ter a 

resposta dos pais e 

ter o momento de 

conscientização 

com as famílias”

bruna ene, do  
Colégio maria ester
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Sim, é Verdade, o ministro cearense do STJ, Raul Araújo, 
toma posse (virtual), hoje, no Tribunal Superior Eleitoral.

Sim, é Verdade, o Ceará não tem mais representante no TCU, 
Bahia, Paraíba, Alagoas, Maranhão, um cada.

Sim, é Verdade, o papa Francisco acaba de nomear dois novos 
bispos nascidos aqui para dioceses em Goiás e Amazonas.

Sim, é Verdade, o arcebispo dom José Antônio, que já pediu 
aposentadoria, aguarda substituto.

Sim, é Verdade, o mesmo acontece com sucessor do 
cardeal de Brasília, dom Sérgio Rocha, que foi  
bispo-auxiliar de Fortaleza.

Sim, é Verdade, o Ceará tem mais trabalhadores com 
carteira assinada do que beneficiários do Bolsa Família.

No IbIza, carioquense Júlia ramos e Silva, 
com Sávio Nascimento. (by evando)

Em crUz

Dois dos homens mais ricos do Ceará, século passado, foram 
Carlos Jereissati e José Carneiro.

Coincidência é que um partiu aos 47, enquanto o 
imobiliardário deixou este mundo aos 74.

No LUGar

Partinte Evandro Pedro Pinto presidiu Conselho Fiscal da 
Casa do Ceará em Brasília.

Seu substituto deverá ser bancário de Iguatu Antônio 
Assunção.

mÊS Do TIJoLo

Victor Frota Pinto estabelecendo para outubro Colóquio da 
Construção.

Sediado, tal últimos, no Gran Marquise.

roNDa DoS NaTaIS

Hoje, terça, 1 de setembro: Bruno 

Girão, genro de Gláucia Jucá e 
saudoso Adriano Martins, um dos 
casamentos do Clube Volare .... Gil 

Bezerra, armador e hoteleiro, no 
caso, Marina Park .... Paulo Carvalho, 
alcunhado Canário, filho nominado 
de saudoso amigo .... Stênio Gomes 

Quinderé, neto de governador e 
bisneto do pioneiro Pedro Philomeno.

boN moT

Não exiSte um 
graNde taleNto 
Sem uma 
graNde Força 
de VoNtade. 
(Honoré de 
balzac)

| JORNALISMO | Ouvinte 

poderá conferir a programação nas frequências 95,5 FM 

em Fortaleza, 93,5 FM no Cariri, 1010 AM e pela internet  

Nova programação 
da Rádio O POVO CBN 
estreia hoje

aurelio alVeS

ÍTaLo CoriolaNo, editor-chefe da rádio 
o povo CbN, apresenta o Hora Política

A Rádio O POVO CBN vai ao 
ar neste 1º de setembro com 
novos quadros e apresentado-
res para o ouvinte sintonizado 
na programação diária. A pri-
meira novidade é o O POVO no 
Rádio, que inicia a transmis-
são local da rede às 9h. Maí-
sa Vasconcelos, em Fortaleza, 
e Farias Júnior, no Cariri, vão 
mostrar as principais notícias e 
comentar os fatos do dia. O Es-
túdio O POVO, apresentado por 
Neila Fontenele, entra às 14h e 
amplia o conteúdo do O POVO 

Economia, incorporando cultu-
ra, comportamento e política. 
Às 16h, Ítalo Coriolano inicia o 
Hora Política, programa que faz 
uma análise aprofundada do 
cenário político local e nacional. 

“Estamos sempre em busca 
de novidades na programação 
da Rádio O POVO CBN. O obje-
tivo é oferecer um jornalismo 
cada vez mais quente e afiado 
para o ouvinte”, destaca Erick 
Guimarães, diretor executivo 
de Jornalismo do O POVO. “As 
mudanças se iniciam logo no 

O POVO no Rádio, programa 
mais tradicional tanto em For-
taleza quanto no Cariri. Antes 
da pandemia, tinha um quadro 
que conectava as duas regiões 
e agora, o programa inteiro vai 
ser integrado, sob a regência de 
dois grandes âncoras”, afirma. 

“A segunda mudança é a 
criação do Estúdio O POVO 

CBN, que vai manter o foco na 
economia, mas também vai 
dar mais agilidade na cobertu-
ra do dia. E finalmente, o Hora 
Política será uma grande mesa 
redonda, onde os principais 
assuntos do cenário político 
vão ser discutidos. Vai contar 
com jornalistas da casa e con-
vidados de fora para debater 
os principais fatos políticos do 
dia, tanto locais quanto nacio-
nais. É importante ressaltar a 
importância de ter um progra-
ma como este em um ano elei-
toral, porque o ouvinte poderá 
discutir e fazer uma avaliação 
mais criteriosa dos rumos da 
campanha eleitoral, assim 
como se aprofundar nos deba-
tes sobre a cidade”, ressalta.  

Para a apresentadora Maísa 
Vasconcelos, além da nova pro-
gramação, há outros motivos 
para comemorar as mudanças. 

“É a questão da representati-
vidade, pois os ouvintes terão 
uma jornalista mulher anco-
rando o O POVO no Rádio, que 
é o ‘abre-alas' da programação 
local. O POVO como um todo 
tem buscado a diversidade em 
vários aspectos, seguindo a 
tendência que tem se tornado 
mundial nos últimos anos, e 
este é mais um exemplo da po-
sição de vanguarda que foi as-
sumida”, afirma. 

“Ao longo desses mais de 30 
anos de atividade, eu acredito 
que, sem falsa modéstia, tenho 
como um dos pontos mais fortes 
da minha trajetória a credibili-
dade. Vou tratar temas áridos, 
sim, mas com humanidade, que 
é uma característica pessoal e 

também da minha vida profis-
sional no jornalismo”, diz. 

Dentre os destaques desta 
semana no O POVO no Rádio 
estão as séries “Luta Pela Vida”, 
sobre o Setembro Amarelo, e 
“Profissão Perigo”, que discute 
os assassinatos de motoristas 
de aplicativo. 

“Como continuação à série 
de entrevistas com os 17 pré-
candidatos para a prefeitura 
de Fortaleza, também vamos 
falar das convenções dos par-
tidos que vão escolher as cha-
pas de candidatos, que de-
vem ser iniciadas ainda nesta 
semana. Ou seja, tem muito 
conteúdo de qualidade para 
o ouvinte desde o começo do 
dia”, conclui Maísa. 

FLÁvIa oLIvEIra
flavia.oliveira@opovo.com.br
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Ceará e Fortaleza chegam ao 
primeiro Clássico-Rei da Série 
A de 2020 em bom momento. 
Enquanto o Vovô vem de três 
vitórias consecutivas — uma 
delas na Copa do Brasil —, o 
Leão está há quatro jogos sem 
perder. Além disso, os artilhei-
ros dos dois clubes vivem mo-
mentos afiados.

Do lado alvinegro, mandante 
da partida desta quarta-feira, 
2, está Vinícius, de 29 anos. Com 
oito gols na temporada, o meia
-atacante é a peça que poten-
cializa as criação do Vovô, além 
de ser bom nos chutes de fora da 
área e na bola parada. Ao lado de 
Fernando Sobral, também cos-
tuma ser efetivo nas transições 
de defesa para o ataque.

O camisa 29 no Ceará tem 16 
participações diretas para gol 
na temporada. Além dos oito 
tentos que marcou, soma ain-
da oito assistências — grande 
parte delas construídas com a 
precisão na cobrança de lances 

de bola parada. “Fico feliz com 
meu momento, poder estar aju-
dando o  Ceará dessa forma, fa-
zendo gols, dando assistência e 
vou procurar estender essa boa 
fase”, garante o meia.

Com Vina em campo, desde a 
retomada do futebol em meio à 
pandemia do novo coronavírus, 
o Ceará costuma ter melhores 
resultados. Ele participou de 12 
partidas desde o fim da parali-
sação, em julho. Destas, o Ceará 
venceu dez. As duas derrotas 
foram uma no Clássico-Rei da 
segunda fase do Estadual e ou-
tra contra o Vasco da Gama-RJ, 
quando ele entrou no segundo 
tempo, voltando de lesão.

A referência tricolor tem o 
peso da experiência: Wellington 
Paulista. O centroavante che-
gou a nove gols pelo Fortaleza 
ao marcar duas vezes diante do 
Red Bull Bragantino-SP, no úl-
timo sábado. Foi ele também o 
responsável pela quebra do je-
jum de tentos que o Leão viveu 
por cinco jogos consecutivos, 
diante do Goiás.

Aos 37 anos, Wellington 
Paulista vem superando a 
marca de 15 gols nas últimas 
três temporadas, mostrando 

que não perde o faro com o 
passar do tempo. E engana-se 
quem pensa que o centroa-
vante vive apenas de pena-
lidades. Dos nove gols mar-
cados até aqui, por exemplo, 
apenas dois foram conversões 
de cobranças de pênaltis.

Além de ser um “homem-
gol”, o camisa 9 do Leão ajuda 
na construção de jogadas e é o 
primeiro marcador do time de 
Rogério Ceni. De acordo com o 
site de estatísticas SofaScore, 
somando gols e assistências, ele 
só fica atrás de Thiago Galhar-
do e Guerrero, do Internacio-
nal-RS, e de Marinho, do Santos
-SP, em toda a Série A.

“Estou conseguindo desem-
penhar uma função tática mui-
to bem, que o Rogério pede (...) 
O mais importante é estar aju-
dando meus companheiros e na 
hora que surgir a oportunidade 
estar concluindo em gols”, resu-
miu o momento, WP9.

Na quarta-feira, 2, é prová-
vel que os dois iniciem o Clás-
sico-Rei como titulares. Ceará 
e Fortaleza se enfrentam no 
Castelão, às 19 horas, pela 7ª 
rodada da Série A do Campeo-
nato Brasileiro. 

brennoreboucas@opovo.com.br

| Brasileirão 2020 | Vina, pelo Ceará, e Wellington paulista, pelo Fortaleza, Chegam 
ao ClássiCo-Rei desta quaRta-feiRa, 2, Como peças que podem desequilibRaR em Campo

ClássiCo-Rei: 
olho neles
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wellington Paulista é artilheiro do 
Fortaleza na temporada

brenno rebouças
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vina tem se destacado com gols e 
assistências no Ceará 

Ceará e Fortaleza terão 
terceiro duelo na Série A

Era dos pontos corridos.

Ceará e Fortaleza se encon-
tram pela terceira vez na Série A 
do Campeonato Brasileiro, des-
de que a CBF instituiu o modelo 
de pontos corridos, em 2003. Os 
primeiros Clássicos-Rei de elite 
foram no ano passado, em con-
frontos de ida e volta.

A primeira e histórica par-
tida teve mando e vitória do 
Ceará. Thiago Galhardo, hoje 
destaque do Internacional-RS, 
e Felippe Cardoso, atualmente 
sem espaço no Fluminense-RJ, 
marcaram para os alvinegros. 
Juninho, que segue no Trico-
lor, descontou. 

Já no jogo de volta, o Leão 
deu o troco: 1 a 0, gol de Wellin-
gton Paulista. 

Ao contrário do ano passado, 
que viu o Castelão lotado para 
ambos os confrontos, neste ano 
o fator torcida será nulo. Em 
decorrência da pandemia do 

novo coronavírus, todos os jogos 
de futebol do País estão sendo 
realizados com portões fecha-
dos — portanto, sem público.

Nesta temporada, Ceará e 
Fortaleza já se encontraram três 
vezes e o equilíbrio segue como 
marca. Na primeira, ainda na 
fase inicial da Copa do Nordeste, 
os times ficaram no empate: 1 a 
1, gols de Osvaldo e Klaus.

Já pelo Campeonato Cearen-
se, o Fortaleza venceu por 2 a 1, 
com gols de Wellington Paulista 
e Yuri César (Bergson descon-
tou), garantindo a vantagem 
de resultados equivalentes nas 
finais — recentemente marca-
das para 30/9 e 21/10. 

O confronto mais recente (e 
mais importante) foi na semifinal 
do Nordestão. O Ceará venceu 
por 1 a 0, gol de Klaus, e avançou 
às finais do torneio — nas quais 
se sagrou campeão invicto.
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O primeiro Clássico-Rei da 
Série A de 2020 acontece nes-
ta quarta-feira, 2, válido pela 
7ª rodada da competição. Os 
técnicos Guto Ferreira, do Cea-
rá e Rogério Ceni, do Fortaleza 
chegam às vésperas da partida 
com poucos problemas nos ti-
mes, pelo menos em termos de 
lesão ou suspensão.

No Vovô, mandante da par-
tida, o treinador não poderá 
contar com o meia-atacante 
Lima. Ele completou a se-
quência de três cartões ama-
relos diante do Atlético-GO, 
após ter retardado o reinício 
de jogo, já nos acréscimos 
do segundo tempo. Foi dele 
o segundo gol do Alvinegro 
na partida, o segundo dele 
no Brasileirão. Quem tam-
bém não está à disposição 
é o centroavante Rodrigão. 
Com lesão na tíbia esquerda, 
ele segue afastado do elen-
co principal. Os dois, porém, 
costumam ser reservas.

O zagueiro Willian Klaus 

— autor da vitória alvinegra 
na semifinal da Copa do Nor-
deste — segue como dúvida. 
Ele se recupera de uma lesão 
no músculo posterior da coxa 
esquerda há duas semanas e 
o clube ainda não atualizou 
a situação do defensor. Luiz 
Otávio, ausente diante do Atlé-
tico-GO, foi apenas poupado 
pela comissão técnica e deve 
retornar ao time titular. Além 
deles, Tiago Pagnussat, Ga-
briel Lacerda e Eduardo Brock 
podem figurar entre os 11.

No Fortaleza, nenhum joga-
dor está suspenso. Pelo con-
trário. Após ficar de fora do 
jogo contra o RB Bragantino, 
o volante Juninho volta a ser 
opção para Ceni e deve reto-
mar a dupla com Felipe. Com 
isso, Marlon deve voltar ao 
banco de reservas

Se o Leão tiver desfalques, 
será no setor defensivo. O za-
gueiro Jackson e o lateral-di-
reito Tinga deixaram o jogo 
passado, ambos com lesões 

JUlIo CaeSar

Quem entra, 
quem sai 
| Desfalques | Guto Ferreira e roGério Ceni têm pouCos 

problemas para esCalar Ceará e Fortaleza para o ClássiCo 

capitães dos times no jogo passado, luiz otávio e 
Juan Quintero devem ser titulares novamente 

CBF recusa troca 
de árbitro de Ceará 
x Fortaleza

Série A. Solicitação do Tricolor foi negada

A escolha do paulista Luiz 
Flávio de Oliveira (Fifa/SP) como 
árbitro principal a apitar o 
Clássico-Rei desta quarta-feira, 
2 de setembro, não agradou ao 
Fortaleza. O Tricolor do Pici en-
trou com ofício solicitando, jun-
to à Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF), que a arbitragem 
fosse substituída. O pedido, no 
entanto, foi negado pela enti-
dade, que não viu embasamento 
lógico na solicitação.

O pedido teria sido embasa-
da em supostos beneficiamentos 
do Ceará em jogos apitados por 
Luiz Flávio. O POVO apurou que, 
no relatório enviado à CBF, pelo 
menos três jogos do Alvinegro 
em que Luiz Flávio foi o árbitro 
principal são citados: Ceará 1x1 
Paraná (pela 36ª rodada da Série 
A de 2018), Bahia 1x2 Ceará (pela 
27ª rodada da Série A de 2019), e 

Botafogo 1x1 Ceará (pela 38ª roda-
da da Série A 2019).

Em relação ao Fortaleza, o úni-
co trabalho dele nas últimas duas 
temporadas foi na sexta rodada 
do Campeonato Brasileiro do ano 
passado, quando ele foi árbitro de 
vídeo no empate do Leão com o 
Vasco por 1 a 1, no Castelão.

A entidade máxima do futebol 
brasileiro, contudo, ignorou o pe-
dido, enviando negativa sucinta 
ao clube, mantendo a arbitragem.

Formam o trio de arbitra-
gem, com Luiz Flávio de Olivei-
ra, Miguel Caetano da Costa e 
Luiz Alberto Nogueira, ambos 
também de São Paulo. O quar-
to árbitro será o cearense César 
Magalhães e o árbitro de vídeo 
designado pela CBF foi Márcio 
Henrique de Góis (SP). A partida 
será na quarta-feira, 2, no Cas-
telão, a partir das 19 horas.

na coxa (músculo posterior) 
e são dúvida. Eles já fizeram 
exame e serão reavaliados 
nesta segunda-feira, 31, pelo 
departamento médico.

Quanto ao zagueiro Juan 
Quintero, que terminou termi-
nou a partida diante do RB Bra-
gantino sentindo cãibras, não 
preocupa. Assim, se Jackson e 
Tinga ficarem de fora, a dupla 
de zaga deve ter o colombiano 
ao lado de Paulão, enquanto 
Gabriel Dias figura na lateral 
direita. (Brenno Rebouças)

O craque argentino Lionel 
Messi não se reapresentou ao 
Barcelona nesta segunda-fei-
ra, 31, dia do primeiro treino 
comandado pelo novo técnico 
do clube catalão, o holandês 
Ronald Koeman. O astro de 33 
anos já indicou que pretende 
deixar o time catalão e até já 
estaria negociando a rescisão 
do seu contrato.

No último domingo, Messi 
já não havia se reapresentado 
para os testes do novo corona-
vírus realizados pelo elenco. O 
atacante expressou na sema-
na passada o desejo de deixar 
o Barcelona, mas o clube quer 
que ele cumpra o contrato, que 
termina em junho de 2021. A 
imprensa europeia divulgou 
nos últimos dias que o jogador 
tem negociações com o Man-
chester City, comandado pelo 
técnico Pep Guardiola — que 
foi treinador de Messi e do Bar-
celona entre 2008 e 2012, quan-
do ganharam três títulos espa-
nhóis, duas Ligas dos Campeões 
e dois Mundiais de Clubes.

Na visão de Messi, a cláu-
sula de rescisão de contrato 
ainda vale. O acordo valeria 
até dez dias depois do fim 
da temporada. No vínculo 
original, a data era baseada 
em 31 de maio. Por causa da 
pandemia do novo corona-
vírus, porém, Messi entende 
que ainda é válida, porque a 
temporada acabou em 23 de 
agosto. Já o Barcelona diz 
que a cláusula expirou.

A La Liga, responsável por 
organizar o Campeonato Es-
panhol, fez seus primeiros 
comentários públicos sobre o 
caso no domingo. Em comuni-
cado, a entidade se posicionou 
a favor do Barcelona, dizendo 
que o contrato de Messi está 
em vigor e só pode ser res-
cindido com o pagamento da 
multa, fixada em 700 milhões 
de euros (cerca de R$ 4,5 bi-
lhões). A decisão sobre o caso, 
porém, deve vir de “cima”, já 
que a jurisdição é da Fifa e do 
Tribunal Arbitral do Esporte 
(TAS). (Agência Estado)

messi não se apresenta 
para primeiro treino de 
Koeman no Barcelona

Nova temporada. Astro pediu para sair

PaU barreNa / aFP

Fora dos planos do barcelona, 
arturo Vidal compareceu ao treino
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JOGOS DE 
HOJE

DESTAQUES DA AGENDA

Futebol - Série b: paraná 
x ponte preta (SportV, 
19h15min); náutico x 
FigueirenSe (SportV, 
21h30min); baSquete - nba: 
celticS x raptorS (eSPN, 
18h30min); Jazz x nuggetS 
(eSPN, 22 horas).

O início do Ferroviário na Sé-
rie C do Brasileirão está muito 
próxima do ideal para a equipe, 
que busca o acesso à segunda di-
visão nacional. Além de ocupar a 
vice-liderança do Grupo A, com 
nove pontos em quatro jogos, os 
comandados do técnico Marcelo 
Vilar têm o melhor ataque e a 
melhor da competição.

Lá na frente, o Tubarão já 
marcou dez gols, estando iso-
lado no ranking de times mais 
goleadores da terceira divisão. 
Quem vem logo abaixo é o Vol-
ta Redonda-RJ, líder do Grupo 
B, que balançou as redes em 
nove oportunidades. O arti-
lheiro coral na Série C é o meia 
Wellington Rato, com três gols 
— todos de pênalti. Em segui-
da, vem o centroavante Willian 
Lira, com dois. 

Enquanto o ataque resolve 
e garante as vitórias, a defesa 

vem segurando bem os resul-
tados construídos pela equipe 
coral. São apenas dois gols so-
fridos, marca que compartilha 
com outros quatro times: Re-
mo-PA, Imperatriz-MA, Brus-
que-SC e Criciúma-SC. Entre 
estes, porém, apenas os cea-
renses e os paraenses já com-
pletaram quatro jogos. Mara-
nhenses fizeram apenas duas 
partidas, após adiamentos em 
decorrência da pandemia, en-
quanto catarinenses tiveram 
partida com o Tombense-MG 
postergada em razão da final 
do Campeonato Mineiro.

Nesta largada na Tercei-
rona, o Ferroviário acumula 
três vitórias e uma derrota. 
A missão do clube é manter o 
bom desempenho ao longo do 
primeiro turno e não decair no 
returno, como aconteceu na 
última temporada após a saí-
da do técnico Marcelo Vilar — 
que está de volta ao comando 
do time. Com nove pontos, a 
equipe precisa somar 27 pon-
tos para alcançar a média his-
tórica do quarto colocado.

barbara moira

Com o pé (e a 
mão) DirEita
| Série C | Vice-líder do grupo A, FerroViário tem 
melhores AtAque e deFesA dA terceironA

viníciuS França

viniciusfranca@opovo.com.br

gabriel Cassimiro é importante 
para o apoio na defesa e 

articulação no ataque

aLÉM  DO  HOriZONTe. SOMATÓRIO de gols de Fortaleza, Ceará e Ferroviário, final de 
semana, futebol cearense não tem do que reclamar. Total de oito ao 
todo, sem levar nenhum. 8 a 0 é goleada pra ninguém botar defeito. 
Quando se repetirá? Esperem dez anos...

 gol-colírio. DIFERENÇA de quem sabe o caminho das redes, para os que, 
diante da trave aberta, gol a mercê, é enorme. O bonzinho vê, o 
craque enxerga além do horizonte e o artilheiro antevê. Onde quero 
chegar? Gol de Wellington Paulista, por cobertura, ao ver o goleiro 
fora da área, pode ser catalogado como o mais bonito da rodada, 
quiçá do Brasileirão que só termina em 2021.

goStou & aprovou. EXEMPLO de regularidade é o caso de Vina, do Ceará. Dezesseis jogos 
pelo Alvinegro, 8 gols. Detalhe — balançou as redes em todas competições 
este ano: Cearense, Copa do Brasil, Brasileirão. Outro ingrediente. 
Por onde passou antes (Atlético MG e Bahia), nunca chegou a tanto. 

apeliDo que nÃo cola.BRAGANTINO, time ruim que dói, tem o apelido de Massa Bruta. 
Ao ser goleado pelo Fortaleza, além do baile levado no Castelão, se 
quiser trocar pra Massa Fina, pode e deve. Aliás, seu treinador, foi 
despedido após o resultado.

o carraSco.ROGÉRIO Ceni já pode ser chamado de “Carrasco” de 
treinadores, seus colegas de ofício. Nesta Série A derrubou já dois — 
Goiás e, agora, Bragantino. Recomenda-se a Guto Ferreira botar as 
barbas de molho...

 vencenDo, Sobe.ATÉ antes do jogo contra o Atlético-GO, o Ceará segurava a 
segunda lanterna do Brasileirão. Bastaram três pontos pra ele dar 
alavancada já, agora, rosnando os calcanhares do Fortaleza. Repete-se 
o bordão criado pelo inesquecível Gledson Serafim — vencendo, sobe...

 taliSmÃ.PELO sim, pelo não, Lima ao entrar no decorrer dos dois últimos 
jogos do Ceará, deixou sua marca duas vezes. Virou talismã do 
técnico Guto Ferreira. Ele de um lado, Mateus, o raio, do outro.

 pecaDo mortal.DEFENDER a tese de que Marlon, por ter entrado bem contra 
o fraco Bragantino, no posto de Juninho, dado conta do recado, já 
merece ser titular, é pecado mortal.

 peSo Do tempo.MAIS cedo ou mais tarde, Yuri César será o titular da ponta-esquerda 
do Fortaleza, barrando Osvaldo, que só entraria no transcorrer do 
jogo. Cada vez que ele entra, o Tricolor se acende. E naquela de os 
atacantes subirem pra atacar, com obrigação de descer pra marcar, 
só com fôlego de sete gatos, que Osvaldo não tem. Idade pesa.

 anDorinHaS & colibriS. DA mesma forma como estourou, com a mesma rapidez 
enterraram o assunto da badalada ida de Cléber para o Grêmio. Ficou 
alguma coisa zanzando no ar, além das andorinhas e colibris...

 conFeSSionário.MARCELO Paz, presidente do Fortaleza, é ótimo em entrevistas. 
Não joga na retranca, nem deixa sem resposta seja qual for a 
pergunta, por mais indiscreta que seja. Ficou provado (mais uma 
vez) quando posto debaixo de confissão por Sérgio Ponte, em suas 
Frias, coadjuvado por Brenno Rebouças e Tiago Minhoca. Resumo: 

 ... “FORTALEZA esteve em queda na sua receita, pela pandemia, 
perdendo 25,5% da receita de sócio-torcedor e uns patrocinadores.../// 
RECORREMOS a empréstimos. Mas não em bancos. Sim de 
conselheiros e amigos. Muitos que contava como certo, se esquivaram. 
Eu, por exemplo, emprestei do meu bolso. A CBF fez um adiantamento 
e fomos atrás.../// REMUNERAR a diretoria, nunca me arrependi. 
Ninguém hoje trabalha por amadorismo, a partir de mim, que me 
sinto bem remunerado, até deixei a direção do meu colégio. Todos 
nós damos expediente integral. Implantamos esta cultura no futebol 
brasileiro. Sem essa de trabalhar por amor ao clube... /// VENDA do 
Cebolinha pode ser explicada assim. Grêmio vai nos pagar a vista, 
mas tivemos que reduzir 8%. Do que nos toca, pagaremos o senador 
Girão., que colocou dinheiro pra bancar o prejuízo que tivemos como 
herança, em 2017. Outros investidores que nos ajudaram com menos 
de 1%. Líquido ficará para o Fortaleza, R$ 2,5 milhões. Este dinheiro 
vai nos ajudar bastante e ainda ficamos com uma ponta se o Benfica o 
negociar um dia... /// CONVERSO muito com o Ceni sobre rendimento 
da equipe, mas não dou pitaco na escalação. Longe de interferir. O 
técnico é ele. Só tomo conhecimento da escalão antes do jogo, mas 
gosto de ouvir suas preleções. São uma aula.../// NADA contra o 
Robinson, do Ceará, que é boa praça. Respeito muito a instituição 
Ceará. Nunca fiz, nem farei chacota. A parceria entre nós está indo 
muito bem. Rivalidade em campo é outra coisa. Existirá sempre. É a 
rivalidade que move as paixões. Sem ela o futebol não existiria...” 

ALAN  
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E
ste início de semana, para 
os cearenses, vem acom-
panhado de uma notícia 
reveladora da perfor-
mance do Ceará na área 
de serviços na pré-crise: 

Pesquisa Anual de Serviços (PAS) 2018, 
divulgada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) apontou 
que o Ceará foi o estado do Nordeste 
que mais cresceu no setor de serviços, 
quando se toma a série histórica entre 
2009 e 2018. Nesse intervalo, sua par-
ticipação teve um incremento de 2,1% 
em relação ao período anterior. No 
todo regional, em termos do segmento 
de serviços, a contribuição de Ceará é 
de 17,3%. É preciso acentuar que essa 
era a fotografia em 2018, portanto, an-
tes da pandemia.

O pessoal ocupado no setor, naquele 
ano, chegava a 344.534 no Ceará. Um 
total de 29.688 empresas geraram R$ 
32,3 bilhões de renda bruta, pagan-
do R$ 7,4 bilhões de salários. Em 2017, 
o Estado contava com mais de 26 mil 
empresas e 337 mil postos de trabalho. 
Além disso, comparando com o ano an-
terior, houve um aumento discreto na 
participação cearense em renda bru-
ta, que havia sido de R$ 29,6 bilhões. A 
partir desses dados se poderão aferir 
os prejuízos trazidos pela crise sanitá-
ria e pela própria crise econômica, que 
já estava em andamento quando se ini-
ciou a pandemia.

Enquanto a participação cearen-
se registrou progresso ao longo de 10 
anos, a Bahia reduziu a sua participa-
ção em 2,9 pontos percentuais. Qual a 

razão disso? Supõe-se que tenha sido a 
estratégia de atração de empresas do 
setor de serviços efetuada pelo Governo 
do Estado. Com ela, destacaram-se, em 
termos de receita bruta, as faixas com-
preendidas pelos serviços profissionais, 
administrativos e complementares, 
seguidos dos de transportes, serviços 
auxiliares aos transportes e correio. 
Vindo, por último, os serviços de infor-
mação e comunicação.

É preciso frisar que em termos de 
salário médio mensal no segmento 
de serviços, o Ceará ainda ocupa a 17ª 
posição no ranking entre os estados 
brasileiros, pagando 1,74 salário míni-
mo para os trabalhadores do setor de 
serviços. Por outro lado, o Ceará era 
o 10º no ranking do número de pes-
soal ocupado, segundo esta pesquisa 

mais recente. O que não é novidade, 
quando se vê o histórico do setor. Isso 
se aplica ao Nordeste como um todo. 
A Região pagou o salário médio mais 
baixo do País em 2018 (1,7 salário mí-
nimo), embora esse indicador tenha 
sofrido queda em todas as regiões. No 
período de 10 anos, houve recuo de 2,5 
salários mínimos para 2,3 salários, em 
2018 no cenário nacional. Mas é certo 
que houve queda desse indicador em 
todas as regiões do País na série his-
tórica analisada.

Qual seria a causa desses resulta-
dos? Os técnicos falam em baixa pro-
dutividade, deficiente educação formal, 
insuficiência de programas nacionais 
de formação e falta de organização dos 
trabalhadores. A conferir. Eis um de-
safio que é preciso enfrentar. n

Na pré-crise Ceará liderava serviços na região

foram banalizados. O multiculturalismo 
diferencialista gera conflitos. Movimentos 
identitários estão balcanizando a socie-
dade e até o conhecimento, criando epis-
temologias associadas a grupos.

Destruídos os liames entre os grupos 
vem o esgarçamento do tecido social, 
criminalidade crescente e desgaste das 
instituições. Partidos políticos, escolas, 
famílias e as instituições do Estado torna-
ram-se desacreditados pela conduta dos 
seus titulares. A curva descrita por Toyn-
bee apresenta inclinação descendente. A 
queda da civilização romana encontrou 
uma ordem na Idade Média, que estabele-
ceu uma ordem ressacralizando a cultura. 
A revanche do sagrado e islamização da 
Europa seriam o prenúncio de uma nova 
Idade Média? n

rui.martinho@terra.com.br

Steven Levitsky (1968 – vivo) e Daniel 
Ziblatt (1972 – vivo) escreveram a obra 
Como as democracias morrem. É um es-
tudo das ameaças que rondam os gover-
nos consentidos pelos governados e as 
garantias individuais. O problema é glo-

bal. Mais do que uma 
crise das democracias, 
é da crise da civilização 
ocidental, que no mun-
do globalizado assumiu 
ares de universal. Arnold 
Joseph Toynbee (1889 – 
1975) estudou dezenas de 
civilizações e registrou 
ciclos de nascimento, as-

censão e declínio potencialmente mortal. 
A pergunta: como morrem as civilizações? 
Não morrem as culturas que preservam 

suas crenças, mitos e valores. Hebreus 
sobreviveram a massacres, diáspora e es-
cravização sem perder a identidade. Chi-
neses foram invadidos, massacrados, do-
minados por diversos povos. Os mongóis 
e manchus, invasores implacáveis, foram 
assimilados pelos chineses, que preserva-
ram a própria cultura.

O ocidente está destruindo os seus mi-
tos, crenças e valores. Iconoclastas furio-
sos, de modo semelhante aos dos versos 
de Augusto de Carvalho Rodrigues dos 
Anjos (1884 – 1914), invadem o santuá-
rio da civilização e quebram a própria 
casa. O tributo aos heróis foi substituído 
por libelos. Valores, crenças e mitos são 
repudiados. O niilismo com a ajuda do 
relativismo fabrica desertos. O hedonis-
mo promove as drogas ilícitas. Os mores 

como morrem as civilizações

Historiador

rui martinho rodrigues

profdanielmaiaufc@gmail.com

O Brasil se chocou, recentemente, com 
o caso da menina de 10 anos que em vir-
tude de ter sido estuprada por um tio en-
gravidou e teve autorização judicial para 
realizar o aborto.

O caso ganhou mais evidência na mídia, 
pois foi explorado poli-
ticamente por diversos 
grupos, uns prós e outros 
contra o aborto.

Tais grupos, além de se 
manifestarem nas redes 
sociais expondo a identi-
dade da criança violenta-
da, também chegaram até 
mesmo se agredir fisica-

mente na frente do hospital onde o procedi-
mento foi realizado, em Pernambuco.

A mim, o que mais espanta é que 

nenhum dos dois lados estava verdadei-
ramente preocupado com a saúde física e 
mental da jovem criança estuprada, pois a 
impuseram um verdadeiro novo estupro, 
dessa vez social, a expondo e maximizando 
o caso a ponto de torná-lo bandeira políti-
ca, quando, na verdade, a discussão deve-
ria ser sobre como tratar essa criança dos 
traumas psicológicos que certamente car-
regará ao longo da vida ou de como pre-
venir que outras jovens não passem pela 
mesma violência.

Assim, sem tomar lado a favor ou contra 
à pratica do aborto, temos que destacar que 
o assunto é matéria de lei, ou seja, o Código 
Penal em seu artigo 128, inciso II, afirma que 
o aborto não será punido quando a gravidez 
resulta de estupro e o aborto é precedido 
de consentimento da gestante ou, quando 

incapaz, de seu representante legal, o que 
foi exatamente o caso dessa garotinha.

Dessa forma, o caso não deveria ter tido 
toda essa polêmica, afinal, a menina foi 
estuprada e pelo que se noticiou já vinha 
sendo violentada desde os seis anos, isso é 
brutal demais e por si só deveria ter des-
pertado a consciência desses manifestantes 
para preservar a criança e não utilizá-la 
como um Cristo de suas bandeiras políticas 
e ideológicas, os quais, agora, poucos dias 
após a realização do aborto legal nada mais 
fazem pela jovem vítima, mostrando que 
com ela nunca se importaram.

Esperamos que o Estado e os familia-
res cuidem dessa criança e que o Brasil 
passe a discutir e aplicar políticas sociais 
mais eficazes de proteção às crianças e 
aos adolescentes. n

estupro social

advogado, doutor 

em direito e 

professor da UFc

daniel maia

anya.ribeiro@outlook.com

Com localização geográfica estratégi-
ca situada no meio do Atlântico, a capital 
Fortaleza avança e aposta para um novo 
tempo do desenvolvimento econômico do 
Ceará a partir dos hubs - aéreo, maríti-
mo e digital - visando oportunidades de 

internacionalização e de 
posicionamento no mun-
do para o turismo e ou-
tros setores econômicos.

Fortaleza é cidade de 
povo acolhedor e cheio 
de humor e concentra a 
maior oferta de atrati-
vos turísticos, centros de 
eventos, de cultura, de 

artesanato, museus, mercados, teatros, 
shoppings, polos de gastronomia, polos 
esportivos e vários tipos de serviços turís-
ticos do Estado.

Mesmo assim, não tem sido suficien-
temente atrativa para reter os visitantes 
por um tempo diurno mais prolongado 
que lhes possibilite visitar e conhecer suas 
feiras e parques, passeios turísticos e es-
paços urbanos. É ao entardecer e à noite 
que Fortaleza se torna atraente em suas 
duas extensas orlas de praias atlânticas, 
Beira-Mar e praia do Futuro.

Do amanhecer ao final do dia, o movi-
mento dos fluxos turísticos escoa e se dis-
persa pelas praias do litoral leste e oeste. 
Sim! Isso mesmo. Os turistas vão e voltam 
em um dia das praias do Ceará para dor-
mir em Fortaleza.

Num outro olhar, o turismo que avança 
no mundo pós-pandemia é responsável, 
criativo, promove experiências e vivên-
cias, valoriza o local e envolve a partici-
pação das pessoas e dos bens materiais e 

imateriais que referendam a identidade 
do lugar, da cidade e do destino turístico.

A pandemia do século XXI tem levado 
os destinos turísticos do mundo à ampla 
reflexão, inovadora e compatível com uma 
nova sociabilidade urbana inserida na 
tecnologia digital de forma a se reinven-
tar para um tempo de desenvolvimento 
sustentável do turismo.

Para os que pretendem assumir a pró-
xima gestão do turismo de Fortaleza fica 
aqui o desafio de recriar e inovar o seu 
produto turístico de forma a posicionar 
como destino de atração nacional e in-
ternacional do entretenimento cultural, 
lazer dos esportes da terra, dos ventos 
e do mar, dotando a “cidade criativa do 
design” com identidade e atratividade e 
diferenciada frente as demais capitais do 
Nordeste e do Brasil. n

tempo de recriar o turismo de Fortaleza

arquiteta, urbanista e 

consultora especialista 

em turismo

anya ribeiro
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A armadilha moralNunca pare de sonhar

Direito é diferente de moral. Desde 
Hans Kelsen, nascido em 1881, famoso 
filósofo do Direito, isto é uma verdade. 
Este é um conhecimento debatido e ba-
tido nos primeiros anos de todas as fa-
culdades de Direito, e ainda assim, a dis-
cussão sobre o aborto legal da menina de 
10 anos, vítima de estupro, sempre recai 
sobre argumentos morais. 

O aborto em caso de estupro é um 
direito da vítima, obrigação do Estado, 
e ponto. Nenhum argumento moral de-
veria ter o poder de afastar um direito 
garantido em lei. Nenhum Estado de-
veria se submeter ao arbítrio de grupos 
religiosos. Essa foi uma conquista ain-
da na Revolução Francesa, lá pelos idos 
de 1789. 

Mesmo os defensores da vítima crian-
ça não escapam à armadilha do debate 
moral. Digo armadilha porque a moral é 
sempre relativa, muda de grupo para gru-
po, assim como no tempo. O Estado não 
pode estar sujeito a esse tipo de incerteza. 

Políticas públicas são guiadas por crité-
rios objetivos, pela ciência, e os operado-
res do Direito são guiados pela lei. 

Então, que obscurantismo é esse que 
nos assola? Voltamos a Idade Média? Há 
quem diga que é um fenômeno comple-
tamente novo, pois ignoram as Escritu-
ras e as tradições. A Bíblia, por exemplo, 
só considera que a alma habita o corpo 
a partir da primeira respiração. Nunca 
condenou o aborto. Os advogados sa-
bem disso, porque a religião influenciou 
o Código Civil, e este apenas reconhece 
a personalidade a partir do nascimento 
com vida, sendo tanto nascer e respirar. 

Os padres e pastores devem voltar 
para as suas igrejas, realizar suas mis-
sas e seus cultos, e deixar a lei e a po-
lítica pública para um Estado laico. Es-
tranhamente, Cristo já dizia: “a Deus, o 
que é Deus; e a César, o que é de César”. 
Ou, como diria Nietzsche, numa citação 
livre e sem rigor, o único cristão que 
existiu morreu na cruz. O que existe por 
aí pode ser tudo, menos cristianismo. 
Eu gostaria de dizer que Nietzsche es-
tava errado.

Um dia desses aí prestei mais atenção 
na canção do Gonzaguinha: Nunca pare 
de sonhar.
“Ontem o menino que brincava me falou:
Que o hoje é semente do amanhã...
Para não ter medo, que esse tempo vai passar.
Não se desespere não, nem pare de sonhar...
Nunca se entregue, nasça sempre com 
as manhãs.
Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar.
Fé na vida, fé no homem, fé no que virá...
Nós podemos tudo, nós podemos mais...
Vamos lá fazer o que será...”

Interessante como alguns episódios do 
nosso cotidiano passam, sem que a gente per-
ceba o real sentido, e acontece também com 
certas letras de canções.

Essa aqui, em especial, registra um apelo, 
um convite para a gente nascer em cada dia, 
com o olhar da criança que habita em nós.

E essa criança, tão cheia de luz, é nossa es-
perança em dias melhores, em dias de empa-
tia, em dias de solidariedade.

Fé na vida ...é Deus realizando com amor os 

nossos sonhos.
Fé no Homem... são nossos incansáveis 

profissionais de saúde.
Fé no que virá... são as ações diárias de zelo 

e cuidado com o nosso pensar, sentir e agir. 
Aqui, nossa confiança em Deus se faz presen-
te, se faz presença.

E nesses tempos de isolamento social, a 
gente precisa deixar a luz do sol brilhar no 
nosso olhar. Deixar que esse olhar abrace o 
próximo, faça um afago na alma tão cheia de 
dúvidas e de medo.

Precisamos crer do amanhã, sim! 
Precisamos fazer nossa parte com maes-

tria, com aquela fé que permanece em cada 
um de nós. 

Afinal, nós podemos tudo... Nós podemos 
mais... e mais...

Então, todo dia, vamos reforçar esse convi-
te de amanhecer com fé, gratidão e amor.

Um viva!!!! À fé, à vida... E o que virá, dia-
riamente.

Vamos abrir a janela da alma e nunca, nun-
ca, parar de sonhar. E aproveitar esse espe-
táculo chamado vida. Essa oportunidade de 
fazer um bem ao nosso próximo, com simples 
palavras de afeto e gratidão.

Alessandro da Silva picanço batista Jacqueline marques melo cartaxo
alessandro.p.batista@live.comjac.cartaxo67@gmail.com
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A operadora de caixa 
– II
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Sua única função 
nesta vida: ser 
humanidade

Correspondente rede CucaCorrespondente rede Cuca

Você é uma bela 
garota! 
André Solidão 
Correspondente rede Cuca

Você é uma bela garota! 
Com suas curvas e suas formas.
Com seus cabelos crespos e lisos.
Com seus tons de pele e seus sorrisos.
Com seus “oi” e seus “adeus”.
Com seus trabalhos pesados e seus sonhos leves.
Com seus delineadores e bonés.
Com suas botas e blusas de botões.
Com suas saias curtas e seu cargo na presidência.
Com suas borboletas no estômago e suas bebidas 
no bar até tarde.
Com seus amores e desamores.
Com suas paixões particulares e seu amor a si 
própria.
Não se esqueça, garota.
Você é sim, uma bela garota!
E se alguém discordar disso, essa pessoa que se 
preocupe sozinha. 
Que se preocupe por não conseguir enxergar a 
imensidão de belezas que você carrega em si.

Yasmin novaes veras Queiroz

Precisamos falar 
sobre aborto

Correspondente rede Cuca

Toda mulher que engravida deveria ter 
condições para comprar fraldas, ter uma boa 
alimentação, viver e criar sua família em um 
lugar seguro, e também se quisessem abortar 
ter amparo para fazer isso de forma segura. 
Mas essa não é a uma realidade para todas. 
Cerca de 2.000 mulheres morrem ao ano por 
complicações após a interrupção da gravi-
dez. Se o aborto fosse legalizado, as mulheres 
que querem abortar teriam assim acesso aos 
meios seguros, diminuindo a quantidade de 
mortes por complicações após a realização 
de abortos clandestinos e sem acompanha-
mento médico. O aborto deveria ser uma es-
colha da mulher, se ela quer ou não ter filhos, 
tendo ou não condições financeiras.

Há quem considere, ainda no tempo pre-
sente, que “ser alguém na vida” é possuir 
bens materiais, reconhecimentos, títulos, e, 
sobretudo, ter. Consideram que se você tem, 
consequentemente, você é alguém na vida. 
Somos alguém a partir do momento que 
nascemos. Todos nós possuímos um nome, 
uma vida, um contexto por trás da nossa 
identidade no qual estamos inseridos, e de-
vemos respeitar nossa história e existência 
nesse lugar. Ter algo não faz você maior ou 
melhor que outras pessoas, pois, afinal, “só 
existe um tipo de gente: gente”, como um dia 
afirmou a escritora norte-americana Harper 
Lee (1926-2016). Embora muitos persistam 
em preservar essa ideia, devemos lutar con-
tra ela. Pois, no mínimo, ela é doentia e traz 
malefícios por causar dúvidas sobre o poder 
da nossa existência e o significado dela.

- Caixa livre! – Disse a operadora mais uma vez. 
Eu não sabia o seu nome, mas aquilo poderia mu-
dar. Naquele momento eu senti que toda minha 
vida poderia mudar, mas vai depender...

Me aproximei. Lentamente coloquei as mer-
cadorias sobre o caixa. Ela olhou e sorriu, ao que 
parece me reconheceu. Saudei rapidamente alguns 
conhecidos e comentei que poderia me tornar um 
candidato um dia. Rimos. Naquele momento eu 
desisti de tentar qualquer outra aproximação com 
a moça que não fosse a profissional.

Informei a ela que iria pagar no débito. O TEF 
demorou a conectar. 

- Tentar novamente – suspirou ela lendo as pa-
lavras que apareciam na tela do computador. Para 
ela eram apenas palavras de uma máquina. Para 
mim, um sinal.

- Moça – disse finalmente, eu me tremia por 
dentro de nervoso –, eu gostaria de...

Amor

Sei que, às vezes, a gente 
busca o amor em uma pessoa 
que não moveria uma pena para 
o relacionamento dar certo. O 
amor vem nos pequenos atos, 
em doações diárias, no compar-
tilhamento de sonhos. O amor 
nasce no olhar, no toque, no bei-
jo. Beijo esse que aquece a alma 
e arrepia a pele. Não busque, 
caro leitor, amor nas esquinas 
escuras, tampouco numa mesa 

de bar. Busque o amor em sua 
essência. Não se pode sentir 
o pouso de uma borboleta se 
você estiver se mexendo, ela 
não pousará. Se estiver distraí-
da, ela pousa e dá um show. 
O amor é similar ao pouso de 
uma borboleta, enquanto você 
o buscar, correndo, agitado, ele 
não aparecerá. Agora se você 
se deixar levar, ele chega e fica. 
Fica porque ele é terno, puro e 
verdadeiro. Lembre-se, amigo 
leitor, o amor é como o pouso 
de uma borboleta.

Antonio neri
Correspondente rede Cuca

Carlus Campos

Ainda me sinto em março

Quem diria que chegaríamos 
até aqui ainda nessa situação, 
saindo de casa só quando ne-
cessário, deixando o abraço de 
lado, fazendo chamada em vídeo 
para matar a saudade, tendo 
aulas online com ensino precá-
rio (ou desnivelado, ou elitista), 
perdendo aniversários, festas de 
casamento, feriados e domingos 
em família. Não é querendo ser 
pessimista, mas para mim, já 

passou o apreço por tudo, não 
vejo mais lives, não começo mais 
cursos online, estou abandonan-
do projetos e enjoando de redes 
sociais, mal posto stories porque 
é tudo sempre igual. Mas tive-
ram mudanças: a “eu do novo 
normal” não dorme sem tomar 
chá de camomila com mel, en-
quanto escuta as músicas anti-
gas da Disney com som de chuva 
pelo fone de ouvido. Mas esse 
novo normal é real mesmo? Por-
que, de certa forma, sinto que 
ainda estou em março.

Juliana Kelly
Correspondente rede Cuca
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PERFIS QUE 
COMPARTILHAM 
BOAS NOTÍCIAS, 
ARTE E ENCONTROS 
EMOCIONANTES ENTRE 
HUMANOS E PETS 
AJUDAM A TORNAR O 
USO DAS REDES SOCIAIS 
MAIS LEVE

GUIA

timeline
UM RESPIRO NA

Por causa do consumo excessivo de infor-

mação – especialmente notícias relacionadas 

à pandemia –, muitas pessoas têm se sentido 

ansiosas e esgotadas mentalmente nos últimos 

meses. Em um momento como esse, iniciativas 

que tragam alegria, conforto e esperança se fa-

zem ainda mais necessárias nas redes sociais, 

onde se encontra boa parte do noticiário nacio-

nal e internacional. Por isso, o POP! selecionou 

10 perfis no Instagram que compartilham ape-

nas conteúdos leves, focado no bem estar e em 

tornar sua timeline mais alegre. Confira:

ANA BEATRIZ CALDAS

beatriz.caldas@opovo.com.br 

O POEMA ENSINA A CAIR

RAZÕES PARA  
ACREDITAR 

O LADO BOM  
DAS COISAS

MUSEU DO ISOLAMENTO
THE GOOD  
NEWS CORONAVIRUS

(@RAZOESPARAACREDITAR)
Um dos perfis brasileiros mais queri-

dos da internet, o Razões é conhecido 

por divulgar histórias emocionantes de 

vários lugares do mundo, de ações de 

solidariedade a vídeos que mostram 

relações afetivas em suas mais diver-

sas formas. Além disso, o perfil realiza 

vaquinhas online para ajudar pessoas em 

situação de vulnerabilidade, e já trans-

formou a vida de centenas de persona-

gens cujas histórias foram contadas na 

página. Os seguidores também podem 

colaborar com o perfil e, com frequência, 

são os responsáveis pela “viralização” 

positiva dos casos, que costumam re-

sultar em ofertas de emprego, bolsas de 

estudo, auxílio financeiro e doações para 

quem mais precisa.

(@OLADOBOMDASCOISAS.OFICIAL)
Buscando estimular uma visão mais otimista 
do mundo, esse perfil também comparti-
lha histórias que emocionam e relembram 
a importância de se alegrar com pequenas 
vitórias, além de fazer uma curadoria de 
conteúdo positivo disseminado em outras 
redes, como Twitter. A ideia do projeto é 
mostrar que, mesmo com o lado negativo 
– cancelamento, ataques de ódio e notícias 
tristes – as redes sociais podem ser um lugar 
de conforto e aprendizado para todos.

Para estimular o consumo de arte mes-

mo quando museus, casas de shows e 

outros espaços culturais estão fechados, 

a analista de Relações Públicas Luiza 

Adas criou o projeto Museu do Isolamen-

to, perfil onde compartilha trabalhos 

realizados por artistas de todo o país 

durante a quarentena. De bordados a 

quadrinhos, passando por fotografias e 

colagens, o primeiro museu digital fruto 

do isolamento é uma ótima oportunida-

de para quem quer conhecer mais artis-

tas contemporâneos brasileiros – inclu-

sive, artistas interessados em “expor” 

no projeto podem enviar seus trabalhos 

através de um formulário eletrônico 

disponível no perfil.

SÓ NOTÍCIA 
BOA
Versão brasileira do 

projeto Good News, o 

Só Notícia Boa é um 

portal que encontrou 

no Instagram a maior 

parte do seu público 

cativo. Primeiro site 

oficial focado apenas em 

notícias boas no País, o 

SNB é responsável por 

reunir tudo o que sai de 

bom no noticiário em 

um só lugar. No portal 

e nas redes sociais do 

projeto, há matérias 

sobre novos remédios 

e tratamentos para 

doenças, organizações 

beneficentes, iniciativas 

que reduzem o impacto 

socioambiental e, claro, 

muitas fotos e vídeos fofos 

de crianças e bichinhos.

I

MÍDIAMOR
(@MIDIAMOR)
Numa época em que a 

maior parte dos encon-

tros presenciais segue 

impossibilitada pela 

Covid-19, o Mídiamor traz 

alento e reforça a im-

portância das conexões 

humanas entre familia-

res, amigos e mesmo des-

conhecidos. No perfil, os 

posts trazem pequenas 

grandes notícias que cos-

tumam passar desperce-

bidas: reencontros entre 

irmãos, o afeto cultivado 

entre vizinhos e relações 

entre pais e filhos são 

alguns dos temas das 

fotos e vídeos, que com 

certeza tornarão o seu 

dia mais feliz.

THE DODO 
(@THEDODO)
O conteúdo do site norteamericano The 
Dodo, há seis anos em atividade e com 
mais de oito milhões de seguidores no 
Instagram, é ideal para tornar o dia de 
amantes dos animais mais feliz. Nos ví-
deos e notícias compartilhados, é pos-
sível encontrar histórias emocionantes 
de animais que foram adotados ou se 
recuperaram de traumas e doenças e 
muitos momentos dos pets em família.

I’VE PET THAT DOG

HISTÓRIAS DE CASA
Especialistas confirmam: ficar em casa por meses a fio 

mudou completamente a relação da maioria das pesso-

as com seus lares, o que também acabou impactando 

a forma como a decoração das nossas casas nos afeta 

emocionalmente. Quem pensa em realizar mudanças 

pode se inspirar em perfis que ressaltam a relação 

emocional entre casa e inquilino, que deve ir muito além 

do gasto excessivo, como o Histórias de Casa. Lá, além 

de dicas para quem quer realizar mudanças simples e 

baratas, há uma série de relatos de moradores sobre 

cada cantinho de seus lares.

Idealizada pela portuguesa Raquel Marinho, entu-

siasta e divulgadora de poesia, a página traz posts 

diários com poemas (escritos e, às vezes, recita-

dos) escritos e traduzidos para a língua portugue-

sa, funcionando como uma pequena biblioteca do 

gênero, disponível na palma da mão. Com um apa-

nhado de autores de diversos países, o perfil é uma 

boa contribuição para quem quer conhecer novos 

autores ou se aproximar, aos poucos, da poesia.

(@THEGOODNEWSCORONAVIRUS)
Ainda que a luta contra a Covid-19 continue, muitos es-

tados brasileiros já possuem uma série de boas notícias 

para comemorar. No perfil The Good News Coronavirus 

é possível conhecer várias delas, como as matérias 

que mostram queda no número de casos e óbitos nos 

estados, pacientes com quadros delicados que foram 

curados e novidades sobre possíveis tratamentos e 

vacinas para a doença. Através de conteúdo verificado 

e com o intuito de promover bem estar mental aos 

internautas, a iniciativa é um ótimo jeito de se manter 

informado e, ainda assim, esperançoso em relação aos 

próximos meses.

(@_IVEPETTHATDOG)
Gideon é um garotinho estadunidense de 11 anos apai-

xonado por animais, especialmente cãezinhos. Nesse 

perfil, ele compartilha fotos de todos os cachorros que 

conheceu por aí – e não são poucos; até agora, o perfil 

conta com quase mil postagens –, contando também 

um pouco da história de cada bichinho. A ideia deu 

origem a um livro infantil chamado “Pet That Dog”, 

que estimula crianças a se conectarem com o mundo 

animal de maneira responsável. 
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