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Close up shot of vaccines - 
glass bottles, ampules and 
syringe with needle. Good 
for illustration of flu shot, 
vaccination and covid-19
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Floresta vence e leva a Vila 
Manoel Sátiro à fi nal da 

Série D do Brasileiro PÁGINA 36

Fortaleza e outras 
capitais têm carreatas 
pró-impeachment PÁGINAS 8 E 9

Estados e polícias:
a quem interessa a perda 
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COMO A DISSEMINAÇÃO DE FAKE NEWS PODE COMPROMETER 
A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 CIÊNCIA&SAÚDE, PÁGINAS 24 A 27

NOVO LOTE: CEARÁ RECEBE 72.500 DOSES 
DA VACINA OXFORD/ASTRAZENECA NOTÍCIAS, PÁGINA 10
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COVID-19 O Brasil se encontra entre a esperança da va-
cina e a tragédia da segunda onda. A semana foi marcada 
por imagens de felicidade com o início da vacinação em 
São Paulo e, um dia depois, nos demais estados. A pes-
quisa, aprovação e produção de vacinas contra a Covid-19 
em menos de um ano mostram o brilhantismo de cien-
tistas ao redor do mundo. Finalmente, a luz da ciência se 
acendeu na nação de governo obscurantista. Contudo, no 
maior país cujo programa de imunização é reconhecido 
internacionalmente, a vacinação chega atrasada, a pas-
sos lentos e incertos. Uma pedra de tropeço para a vaci-
nação em larga escala é a falta de competência diplomá-
tica do Governo Federal em adquirir mais doses prontas 
e insumos para a produção local.

A esperança e a emoção não poderiam ser diferentes. Um 
pequeno alívio após dez meses sem perspectivas, acompa-
nhando a disseminação desenfreada e o número de novas 
mortes diárias crescente. Porém, a vacinação começa no des-
lanchar da segunda onda e da disseminação de nova variante, 
inclusive, no Brasil. Em poucos dias deste ano, o País viu que 

2020, na verdade, não havia acabado. O novo aumento veio 
rápido e dramaticamente pior, com cenas de caos em Ma-
naus, onde pacientes estão morrendo por falta de oxigênio.

No Ceará, cerca de 218 mil doses da CoronaVac, produ-
zida pela farmacêutica Sinovac Biotech em parceria com 
o Instituto Butantan, foram distribuídas para todos os 184 
municípios em 24 horas. Neste fi m de semana, o Estado 
recebe 72.500 doses da vacina da Universidade de Oxford, 
desenvolvida pela Astrazeneca junto com a Fiocruz. O lote 
foi produzido no Instituto Serum, na Índia, e chega com 
atraso de quase  uma semana. À inoperância do Ministério 
da Saúde se soma o desastre da atuação do chanceler Er-
nesto Araújo. A Fiocruz aguarda a liberação do IFA (Ingre-
diente Farmacêutico Ativo) pela China para produzir imu-
nizantes em solo nacional. As tratativas preocupam tendo 
em vista a desgastada relação Brasil-China. A proporção é 
infeliz: não temos vacinas sufi cientes nem para os grupos 
prioritários enquanto mil pessoas morrem por dia. O ob-
jetivo é inverter essa curva. O desafi o, nesse caso, parece 
proporcional aos desmandos de quem deve resolvê-lo. 

BRASIL ENTRE A ESPERANÇA DA VACINA E A ª ONDA 

Ana Rute 
Ramires
JORNALISTA 
DO O POVO

O cenário de impeachment no 
horizonte de Bolsonaro

Biden: a transformação 
já começou

João 
Marcelo 
Sena

Vítor 
Magalhães

JORNALISTA
DO O POVO

JORNALISTA
DO O POVO

CRISE Os 25 meses de Jair Bolsonaro no 
poder foram permeados desde o início por 
dois fatores. O primeiro é a turbulência 
provocada por ele próprio e por seus segui-
dores. Seja por declarações que tumultuam 
o ambiente político-institucional, seja por 
ações de gestão para lá de questionáveis.
O segundo ponto é, em parte, consequên-
cia do primeiro. Desde que ele chegou ao 
Palácio do Planalto, não faltaram oposi-
tores que o querem fora de lá. Na gaveta 
do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, 
repousam mais de 60 pedidos de impea-
chment. A grande parte deles protocolada 
após março de 2020, ou seja, relacionada à 
condução de Bolsonaro durante a pande-
mia da Covid-19.
Os números - mais de 215 mil mortes – es-
cancaram os erros do governo federal du-
rante a crise sanitária. O desdém à ciên-
cia, a propaganda antivacina, o estímulo 
a aglomerações e a tentativa de empurrar 
remédios ineficazes goela abaixo do povo 
são algumas das assinaturas de Bolsonaro 
na pandemia. 

HORA DA CURA O “ex-vice-presi-
dente de Barack Obama”, como lia-se 
frequentemente durante a campanha 
eleitoral nos EUA, Joe Biden (agora 
presidente) chegou à Casa Branca na 
última segunda-feira, 20. Passada a 
eleição, e a euforia da vitória, o demo-
crata já sinaliza desde o seu primeiro 
dia que não pretende ficar à sombra de 
seu predecessor.

Político com larguíssima experiên-
cia, quase 40 anos de atuação no Sena-
do, Biden chega ao poder para devol-
ver os EUA a uma certa normalidade 
com a qual a população americana e as 
nações parceiras acostumaram-se ao 
longo de décadas. Tudo isso em meio a 
desafios na saúde, economia e diversas 
searas. Não será fácil, mas a transfor-
mação já começou.

No 1° dia de gestão, o presidente as-
sinou mais de uma dezena de decretos 
executivos para reverter decisões da 
administração anterior. Dentre eles, o 
retorno dos EUA ao Acordo de Paris e à 

A crise em Manaus e o início da vacinação 
pesaram para que a popularidade derre-
tesse. Bolsonaro é o único líder mundial 
que saiu politicamente derrotado do início 
da imunização. Na última semana, o tom 
subiu e nunca se falou tanto em impeach-
ment deste governo. 
A queda da aprovação aliada à economia 
claudicante e uma possível crise social com 
o fim do auxílio emergencial começam a 
desenhar o cenário para o impedimento 
presidencial. Faltaria o contexto político. 
Portanto, a eleição para a presidência da 
Câmara daqui a oito dias, contrapondo Ba-
leia Rossi (apoiado por Maia) e Arthur Lira 
(candidato de Bolsonaro) será determinan-
te para o futuro do ocupante do Planalto.

Organização Mundial da Saúde (OMS), 
ao diálogo mundial e ao multilateralis-
mo, por bem dizer. Ele também pôs fim 
a políticas xenofóbicas de Trump, como 
o veto migratório a viajantes de países 
de maioria islâmica e a construção do 
muro na fronteira com o México. 

Biden começa a reconstruir as pon-
tes que pode e promete convencer con-
gressistas a aprovar o que não depende 
apenas dele e promete ainda engrossar 
a luta contra o negacionismo e pela va-
cinação massiva. O homem mais vota-
do da história dos EUA (81 milhões de 
votos) começa a dar nova cara ao país. 
Cabe a ele agora por ordem na casa e 
curar as feridas. A ver.

EDIÇÃO: ANA NADDAF  |  ANANADDAF@OPOVODIGITAL.COM  |  85 3255 6101

A SEMANA
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SHARON DIAS

P
esquisando moradia 
desde 2018, a geógrafa 
cearense Sharon Dias, 
33 anos, não sabia que 
seu trabalho tomaria 
um novo e desconhe-

cido rumo, quando a pandemia do 
novo coronavírus estourou. Dou-
toranda na Universidade Federal 
Fluminense (UFF), no Rio de Janei-
ro e na Universidade de Victoria, 
no Canadá, a fortalezense nascida 
e criada em um conjunto habita-
cional no Acaracuzinho, em Mara-
canaú, sentiu a necessidade de re-
formular sua pesquisa e discutir a 
relação entre pandemia e habita-
ção em comunidades mais pobres.

No dia 5 de janeiro, ela se tor-
nou a única brasileira a ter a 
pesquisa de doutorado premiada 
pela International Development 
Research Center (IDRC), com o 
trabalho relacionando a Covid-19 
e a moradia.

O POVO - Como foi receber 
o prêmio pelo International 
Development Research 
Center e ter reconhecimento 
internacional?

Sharon Dias - É um prêmio de 
pesquisa para estudantes de dou-
torado afiliados a universidades 
no Canadá, mas que podem ser 
de nacionalidades internacionais, 
como é o meu caso. Fiquei muito 
feliz com a indicação para rece-
ber o prêmio, que é voltado para 
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“A MORADIA É CENTRAL PARA 
VENCER PANDEMIAS”

financiar a coleta de dados. No 
meu caso, sobre a relação entre 
habitação e Covid, com foco nas 
comunidades em situação de pre-
cariedade habitacional, conjuntos 
habitacionais e mulheres. É o re-
conhecimento de trabalhos, não 
só meu, mas de outros doutoran-
dos que trabalham com pesquisa 
em países de desenvolvimento. É 
um prêmio que nós precisamos 
pra dar continuidade à pesquisa 
e realizar articulações comunitá-
rias para também inspirar outros 

jovens pesquisadores que, como 
eu, estudaram em escola públi-
ca, que também tiveram algumas 
dificuldades na vida, mas muito 
apoio da família.

OP - É um momento 
importante para a 
pesquisa, né?

Dias - É um reconhecimento 
muito importante que também 
coloca, eu acho, o Ceará, o Nordes-
te e o Brasil num outro patamar, 

porque a minha pesquisa não vai 
só trabalhar em identificar a rela-
ção e os impactos entre precarie-
dade habitacional e a pandemia. 
Ela busca também as soluções de 
base comunitária que são impor-
tantes para serem reconhecidas 
como lição que a academia, que o 
conhecimento científico deve tirar 
para a formulação de políticas pú-
blicas, para promover governança 
inclusiva e projetos comunitários 
de acordo com as realidades espe-
cíficas de cada comunidade.

OP - Como surgiu a ideia 
desse projeto?

Dias - Inicialmente, antes do 
contexto da pandemia, o meu pro-
jeto de pesquisa visava trabalhar 
com a experiência cotidiana de fa-
mílias em situação de precarieda-
de habitacional e famílias em con-
juntos habitacionais e como nós 
poderíamos melhorar novas po-
líticas habitacionais, desenvolver 
programas habitacionais e comu-
nitários a partir de suas vivências. 
Ano passado, quando nós fomos 
afetados pela pandemia, o meu 
projeto ganhou um novo caráter, 
incorporou também o olhar para 
essa relação entre moradia e pan-
demia, porque a moradia é funda-
mental para a saúde. Ela é onde, 
por exemplo, nós precisamos fa-
zer o isolamento no contexto da 
pandemia, ela é onde nós lavamos 
as mãos, lavamos as roupas. E aí 
eu falo nisso no contexto assim, 
bem do cotidiano, né? Quando a 
gente precisa entrar em lockdo-
wn, a moradia de novo é central. A 
moradia é central para que a gente 
possa vencer pandemias. Então, o 
meu projeto foi inteiramente re-
formulado.
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“NeSSe momeNto, com 
tANtAS vIdAS perdIdAS 

pelo brASIl, com o 
cASo drAmátIco de 
mANAuS, eSSe tem 

de Ser o NoSSo foco. 
Não que o temA do 
ImpeAchmeNt, em 

Algum momeNto No 
futuro, Não devA 
eNtrAr NA pAutA, 
ou umA cpI pArA 

INveStIgAr tudo o que 
AcoNteceu NA áreA 
de SAúde durANte A 
pANdemIA, mAS Acho 

que NeSSe momeNto, A 
geNte tIrArIA o foco 

do eNfreNtAmeNto do 
coroNAvíruS”

rodrIgo mAIA (dem-rj), presidente da 
Câmara dos deputados, sobre a abertura 
de um processo de impeachment contra o 
presidente bolsonaro. mais de 60 pedidos 
de impeachment aguardam avaliação da 

presidência da Câmara

    “depoIS de perder 
A foto, o tImINg e A 

glórIA, bolSoNAro vAI 
coNtrA-AtAcAr”

elIANe cANtANhÊde, colunista do 
jornal estado de s. Paulo

“quem decIde Se um 
povo vAI vIver NA 
democrAcIA ou NA 

dItAdurA São AS SuAS 
forçAS ArmAdAS”

JAIr bolSoNAro, presidente da 
república, voltando ao discurso ideológico, 
ao se ver acuado por cobranças e ameaça 

de impeachment

“Já vIvI tANtA coISA NeSSA vIdA, com quASe 
109 ANoS, que prefIro dAr A vAcINA pArA 
Alguém mAIS Novo, que AINdA pode vIver 

mAIS do que eu poSSo”

hIldA cÂNdIdA, moradora de rio das Flores, no sul Fluminense, ao abrir mão 
da dose a que tinha direito. Comprometeu-se a manter cuidados contra a Covid-19

“A vAcINA foI um Ato SImbólIco pArA 
AmeNIzAr e compeNSAr o geNocídIo que 

hIStorIcAmeNte foI promovIdo coNtrA A 
populAção INdígeNA”

vANuzA KAImbé, assistente social, técnica em enfermagem, primeira indígena 
vacinada oficialmente no Brasil

“como Já tIve covId e mINhA tAxA de 
ImuNIdAde é AltA, meu médIco Não 

recomeNdou, NeSte momeNto, que eu tome A 
vAcINA. vou SeguIr A cIÊNcIA”

flávIo bolSoNAro (Republicanos), senador, filho do presidente Jair 
bolsonaro, em mais uma fala que desestimula a vacinação contra a Covid-19, que 

matou mais de 210 mil no brasil

“NuNcA INdIqueI medIcAmeNtoS A NINguém. 
NuNcA AutorIzeI o mINIStérIo dA SAúde 

A fAzer protocoloS INdIcANdo oS 
medIcAmeNtoS. A SeNhorA NuNcA me vIu 

receItAr ou dIzer, colocAr pArA peSSoAS 
tomArem eSte ou Aquele remédIo. Não 

AceIto A SuA poSIção”

eduArdo pAzuello, ministro da saúde, recuando no posicionamento do 
governo de recomendar tratamento preventivo à Covid-19 com medicamentos sem 

eficácia científica comprovada

“Se A vAcINA AgorA é do brASIl, o NoSSo 
preSIdeNte teNhA A dIgNIdAde de defeNdÊ-
lA e de SolIcItAr, INcluSIve, ApoIo, pro Seu 

mINIStérIo de relAçõeS exterIoreS NA 
coNverSA com o goverNo dA chINA. é o que 

NóS eSperAmoS”

dImAS covAS, diretor do instituto butantan, cobrando ao presidente jair 
bolsonaro agilidade do itamaraty para viabilizar a vinda de matéria-prima da 

China para dar continuidade à produção do imunizante contra a Covid-19

“eStou prepArAdo prA tomAr A vAcINA, 
ASSIm que tIvermoS vAcINA pArA 

todoS. SIgo eSperANdo mINhA vez NA 
fIlA, com o brAço à dISpoSIção pArA 
tomAr ASSIm que puder. e eNquANto 

todoS Não Se vAcINAm, vou coNtINuAr 
com máScArA, Sem AglomerAçõeS e 

pASSANdo muIto álcool gel”

luIz INácIo lulA dA SIlvA (Pt), ex-presidente da república, que anunciou ter 
testado positivo para Covid no final do ano passado, quando estava em Cuba, onde 

cumpriu quarentena

“eveNtuAIS IlícItoS 
que Importem em 

reSpoNSAbIlIdAde de 
AgeNteS polítIcoS dA 
cúpulA doS podereS 

dA repúblIcA São 
dA competÊNcIA do 

legISlAtIvo”

AuguSto ArAS, procurador-geral 
da república, em nota, um dia após 
a declaração de bolsonaro sobre a 
democracia ser decisão das Forças 

armadas. na mesma nota, aras insinuou 
que o presidente pode decretar o ‘estado 
de defesa’, para preservar a ‘estabilidade 
institucional’. o estado de defesa prevê, 

por exemplo, prisão e restrições ao direito 
de reunião e ao sigilo de correspondências 

e de telefonemas. o Congresso tem dez 
dias para aprovar ou rejeitar o decreto

“Nós, militares 
das Forças 
Armadas, 

seguimos o 
norte indicado 

pela nossa 
população. Nós 
nos orgulhamos 

disso”
JAIr bolSoNAro, presidente da 

república, na quarta-feira, 20, dois dias 
após afirmar que quem decide sobre 

democracia ou ditadura são as Forças 
armadas



O presidente dos EUA Joe Biden e o vice-presidente 
Kamala Harris chegam para depositar uma coroa 

de flores na tumba do soldado desconhecido no 
cemitério de Arlington, em Arlington, Virgínia, em 

20 de janeiro de 2021.

Joe Biden toma 
posse como 46º 
presidente dos 

Estados Unidos
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“A GENTE SAIU DE ‘VAI 
MORRER NA SÉRIE C’ 
PRA ‘SOU CAMPEÃO 

NACIONAL’”

MARCELO PAZ, presidente do Fortaleza, 
rebatendo críticas de torcedores em live 

no YouTube
REPRODUÇÃO INSTAGRAM KÉFERA

“Tá lá na casa dela!!”
BONINHO, diretor da TV Globo responsável pelo BBB 21, a um 
seguidor que perguntou sobre a participação da infl uenciadora 

Kefera no programa

“QUALQUER UM 
PODERIA FAZER UM 

DOCUMENTÁRIO SOBRE 
O BABENCO. MAS 

SOBRE O MEU HECTOR, 
SÓ EU PODERIA”

BÁRBARA PAZ, atriz, sobre o fi lme 
‘Babenco - Alguém tem que Ouvir o 
Coração e Dizer: Parou’, que conta 
os últimos dias ao lado do cineasta 
Hector Babenco, que morreu vítima 

de câncer

“Voltaremos, de uma maneira ou outra”
DONALD TRUMP, ex-presidente dos Estados Unidos, no último discurso como presidente

“QUEM PERDOA É DEUS, BONINHO, NÃO”

KEFERA BUCHMANN, infl uenciadora e atriz, em réplica a Boninho

“EU FAZIA MÉDIA DE QUINZE A DEZOITO 
SHOWS EM UM MÊS. EM UM ANO, FIZ 

QUATRO. A MINHA SORTE, DE VERDADE, 
É QUE TENHO UMA ESPOSA MUITO 

ECONÔMICA E ELA CONTROLA TUDO. SE 
NÃO, O BICHO ESTARIA PEGANDO”

BELO, cantor, que disse manter as contas em dia pela habilidade 
da mulher Gracyanne Barbosa

“SEM UNIÃO NÃO HÁ PAZ. SÓ 
RESSENTIMENTO E MEDO”

“FALAR DE UNIÃO PODE SOAR 
BOBO NESTE MOMENTO. AS 

FORÇAS QUE NOS DIVIDEM SÃO 
PROFUNDAS, MAS NÃO SÃO 

NOVAS. NOSSA HISTÓRIA TEM SIDO 
UMA LUTA CONSTANTE ENTRE O 
IDEAL AMERICANO E A TERRÍVEL 
REALIDADE DO RACISMO, MEDO, 
DEMONIZAÇÃO...TUDO ISSO NOS 
SEPAROU POR MUITO TEMPO”

“A batalha é perene e a 

vitória nunca é garantida. 

Mas nossos melhores anjos 

sempre prevaleceram, se 

juntaram para avançarmos. 

E podemos fazer isso agora. 

A história, a fé e a razão 

mostram o caminho”

“EM MEU PRIMEIRO ATO COMO 
PRESIDENTE, GOSTARIA DE PEDIR 

QUE VOCÊS SE JUNTEM A MIM 
EM UM MOMENTO DE ORAÇÃO 

SILENCIOSA PARA LEMBRAR TODOS 
AQUELES QUE PERDEMOS NESTE 
ÚLTIMO ANO PARA A PANDEMIA”

“Os 400 mil americanos 

- mães, pais, maridos, 

mulheres, fi lhos, fi lhas, 
amigos, vizinhos e colegas 

de trabalho. Vamos honrá-

los e vamos nos tornar o 

povo e a nação que sabemos 

que podemos e devemos ser”

“APRENDEMOS DE NOVO QUE 
A DEMOCRACIA É PRECIOSA. 
A DEMOCRACIA É FRÁGIL. E 

NESTA HORA, MEUS AMIGOS: A 
DEMOCRACIA PREVALECEU! ESTE É 

O DIA DA AMÉRICA”

“Hoje celebramos o triunfo 

não de um candidato, mas 

de uma causa - a causa da 

democracia”

JOE BIDEN, presidente dos Estados Unidos, em seu 
primeiro discurso no cargo, exaltando a conciliação e 

convocando o país a enfrentar desafi os como a pandemia, 
o terrorismo e o racismo
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ENQUANTO A PANDEMIA NÃO PASSAR

SAL, PIMENTA, PÓLVORA

. VERDADE que todos já sabem. 
Diante da pandemia os governos estão 
como que de mão atadas nos demais 
segmentos. A prioridade com a saúde do 
povo é a primeira e única. Por conta disso, 
as obras estão paradas, ou andando a 
passos de lesma, nenhum projeto pode ter 
evolução. Ideias existem aos borbotões. 
Para a realidade a distância é abissal.

. A TÃO aguardada vacina é o 
único caminho viável, até que se prove o 
contrário, para tentar debelar o vírus que 
já ceifou a vida de milhares de pessoas. 
Ninguém conseguiu dele fugir, nem mesmo 
as maiores potências. Por qual razão o 
Brasil seria exceção da regra? O pior em 
tudo isso é a guerra ideológica. Chega a ser 
grotesca, para não dizer ridícula.

. BRIGASE até mesmo para se 
saber quem é o primeiro a se vacinar e 
quem receberá a primeira picada. Esta 
guerra se estende, também, aos grandes 
laboratórios. Até a Índia produziu a dela. E 
qual saber a que dará certo? Por enquanto, 
servimos de cobaias do próprio vírus, em 
nova onda que começa fazer estragos. 
Resta entregarmos a Deus nossas vidas. 

SEGREDO do sucesso do 
crescimento vertiginoso do 
Hapvida passa pelo gênio 
Cândido Pinheiro, cuja fórmula 
do sucesso não ensina a ninguém. 
Mesmo porque ser gênio é 
privilégio de raros. Cândido, 
o pai, favor não confundir, é 
aquele tipo que dorme 8 da noite 
para as 2 da madrugada já está 
em atividade, passando em 
revista tudo o que aconteceu no 
dia anterior, além do primeiro 
a chegar para dar expediente 
diário. As rédeas em seu poder 
são curtas. Enfi m, é o olho do 
dono que engorda a cria.  

CORUJÃO      

PÓ DE MICO...

 
VEM do minúsculo município de Eusébio, caso raro, quem sabe único,  
uma vice-prefeita renunciar em 18 dias de mandato. Se não for único, tem 
lugar garantido no folclore politico.

 
PODE ser que, agora, sob novo comando, a AL desengavete a CPI dos 
diplomas falsos, que fi cou mofando na gaveta do ex-Sarto Nogueira. Será o 
primeiro desafi o do deputado Evandro Leitão.

 
NEM ao menos reiniciou seus trabalhos a nova CMF terá quatro novas 
caras, prova de que o festival de licenças começou antes da prova dos 
nove. Até o fi nal do mandato surgirão umas cem. Façam as apostas.

 
FORAM perguntar ao prefeito Sarto, quantas Secretarias existem no seu 
governo. Depois das dez, teve uma crise de amnésia...

 
E O Carnaval da Saudade do Náutico, hein? No rolo das proibições decretadas, 
transformou-se em Carnaval das Cinzas. E viva o Zé Pereira, no portão da feira...

 
MORADORES de rua estão de fl ozô. Encontraram naqueles quiosques, que mais 
parecem taba de índios, novo local pra morar, com direito a toda mordomia...

 
TURISMO este ano, com a nova onda do coronavírus, papoucou com 
linha e tudo. Para desespero da turma do oba-oba que, por fina força, 
quer entra no céu à força.

 
CONSTRUÇÃO de vento em popa? Vá lá que seja. Falta o principal. Quem 
tem coragem de comprar com tanta gente cortando prego?

 
ENTRE os cientistas da Funceme e os velhos Profetas da Chuva, esses 
dão de goleada homérica.

.AGUARDEM. Está vindo aí a turma dos marmiteiros. Só entra no trabalho se 
tiver a marmita na mão. .SABEM quando terminarão com os plásticos nos restaurantes? Quando o 
Guilherme Sampaio arrancar todos os cabelos da cabeça....SÓ tem uma coisa. Se a gasolina continuar subindo pornografi camente, 
voltaremos ao tempo das carroças e carruagens. Não vai demorar..E AS vaquinhas do Iguatemi hein? Continuam usando máscaras para darem 
bom exemplo. Quem for ao shopping e não bater fotos com elas, perdeu a viagem.

DEBRUÇADO em combater a nova onda da pandemia, Camilo, sem hora pra 
comer, nem pra dormir, cabelos cada vez embranquecidos, já perdeu seis 

quilos. Se demorar mais. fará concurso para entrar numa garrafa...

DOM  DA  ORATÓRIA
COMO conselho e rapé, toma quem quer, aconselha-se ao prefeito Sarto, 
fazer urgente curso intensivo de oratória. Como o dom da palavra não é 
para todos, ainda por cima de máscara, mal se ouve o que está dizendo.

PONTO FUTURO
APOSTEM no nome de Roberto Pessoa, o rei das urnas, prefeito de 

Maracanaú, para um salto maior dentro de dois anos. Pessoa, nunca em sua 
existência, perdeu uma única eleição. Falta o principal. Aviso pregado.

QUEM PERGUNTA...
SE mal pergunto: Quero saber em qual local irei me vacinar? Outra: 

Quem já teve Covid deve ou não se vacinar. Palavra facultada ao dr. 
Anastácio Queiroz, meu anjo da guarda de jaleco.

CANDIDATO A HERÓI
ESSE papo furado de quem assumirá a Troller, que está se indo de 

Horizonte, ainda renderá muita fumaça. Quem se atreve entrar nessa 
fria, é candidato a herói.

CRIATURA & CRIADOR
BETO Studart, aquele que não erra uma, aposta todas as suas fi chas na 
gestão de Ricardo Cavalcante, a quem fez seu sucessor na Fiec. Ele vê em 

Ricardo, principalmente se deixar a timidez de lado, voos maiores.

TOMA LÁ, DÁ CÁ
COMEÇOU  farta distribuição de cargos federais por essas bandas, após a visita 
do candidato Artur Lira aqui - Ibama, Dnit e Companhia Docas já estão sob novos 

comandos. Outros seis entrarão neste rol, DNOCS é o próximo da fi la.
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| quadra chuvosa | Previsões foram 

feitas no 25º Encontro dos Profetas da Chuva 

de Quixadá, realizado neste sábado, 23, de 

forma reduzida em razão da pandemia 

Profetas da Chuva 
anunciam bom inverno 
para o Ceará em 2021
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Dona 

LurDinha 

leite, 83, 
Profetisa 
da Chuva, 
prevê um 
bom inverno 
baseada em 
experiências 
com pedras 
de sal

Pela observação de quem co-
nhece e traduz os sinais da natu-
reza, o Ceará deve registrar boas 
precipitações na quadra chuvosa 
de 2021. As previsões foram fei-
tas no 25º Encontro dos Profetas 
da Chuva de Quixadá, na manhã 
deste sábado, 23. O evento foi rea-
lizado no Paço Municipal e trans-
mitido pelo Facebook.

“Os 12 profetas aqui presentes 
previram um inverno bom. Bom 
para acima da média. Só tivemos 
um profeta que colocou abaixo 
da média. E essa previsão é mui-
to otimista, considerando que 
a ciência já deu a sua previsão e 
para mostrar que os profetas são 
independentes”, resumiu Helder 
Cortez, um dos idealizadores e 
organizador do evento.

 “Nosso encontro sempre tem de 
25 a 30 profetas. A maioria deles 
é muito idosa. Para a prevenção 
deles, alguns mandaram para 
mim e depois vou divulgar”, ex-
plica. Foram realizados ainda 
outros dois encontros: em Tauá, 
com 5 profetas, e em Orós, com 
12 profetas. Segundo Helder, a 
previsão foi a mesma, e os pro-
fetas disseram que o Ceará teria 
chuvas “na média para cima”. 

O encontro foi realizado pelo 
Instituto de Pesquisa de Violas e 
Poesia Cultural Popular do Sertão 
Central e recebe o apoio da Pre-
feitura de Quixadá e do Gover-
no do Estado através da Casa de 
Saberes Cego Aderaldo, da Fun-
dação Cultural de Quixadá, da 
Secretaria de Cultura do Estado 
(Secult) e da Secretaria de Desen-
volvimento Agrário (SDA).

Ao longo dos anos, o evento 
cresceu e é um dos instrumentos 
mais importantes para a manu-
tenção desses conhecimentos 
passados de geração em gera-
ção. “O profeta da chuva é uma 
cultura que só tem no Nordeste”, 
frisa Helder Cortez, que coorde-
na o encontro desde a criação. 
Tradicionalmente, os profetas e 
profetisas apresentam as expe-
riências que fizeram nos meses 

que antecedem a quadra. Cada 
um tem sua maneira de olhar e 
entender o que a natureza tem a 
dizer. Conhecimentos adquiridos 
e acurados ao longo da vida. 

Dona Lurdinha Leite, 83, ex-
plicou que faz experiências com 
pedras de sal representando os 
meses do ano no dia de Santa 
Luzia, 13 de dezembro. Ela conta 
o que aprendeu com o pai: “se a 
pedra desmanchar toda é por-
que o inverno vai ser bom, se 
desmanchar umas e outras não, 
é porque vai ser irregular”. Esse 
ano, a profeta diz que o inverno 
há de ser bom. 

Segundo Renato do Tapuiará, 
será um “bom inverno que vai co-
meçar aos poucos”. “Vai demorar 
um pouco. Mas em março, terá 
boas chuvas”, diz. O agricultor faz 
a previsão a partir da observação 
da casinha da maria-de-barro, 
feita em direção ao poente.

José Erismar Nobre, que ob-
serva a posição dos planetas e a 
Estrela d’Alva, diz que “vai dar 
para encher os açudes”. Erasmo 
Barreira espera que a partir do 
dia 20 de fevereiro e ao longo de 
março, haja grande recarga nos 
açudes. “Não sei se vai ser acima 
da média, mas abaixo da média 
não vai ser”, explica. Francisco 
Alves Batista prevê que o primei-
ro trimestre (fevereiro, março e 
abril) vai ser bom, já o “mês de 
maio será com menos chuvas”.

Durante o evento foi assi-
nada a ordem de serviço para 
investimento de mais de R$ 6 
milhões na construção de cin-
co sistemas de abastecimento 
de água. A obra, realizada pela 
Fundação Nacional da Saúde 
(Funasa), deve beneficiar cen-
tenas de famílias que convivem 
com problemas relacionados à 
demanda de água nas comuni-
dades em que vivem.

O prognóstico da Fundação 
Cearense de Meteorologia e Re-
cursos Hídricos (Funceme), di-
vulgado quarta-feira, 20, con-
tudo, indica 50% de chance de 
chuvas abaixo da média histórica 
nos meses de fevereiro, março e 
abril de 2021.  A Funceme aponta 
40% de perspectiva em torno da 
média e ainda 10% de possibili-
dade de as chuvas ficarem acima 
da média histórica.

ana rute ramires
ruteramires@opovo.com.br
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Fortaleza se somou ao sá-
bado de carreatas em protes-
to pró-impeachment do pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido), registradas em várias 
capitais do País. O mote do ato, 
visto nos cartazes e escutado no 
grito dos que compareceram, 
foi o fracasso na condução da 
pandemia de Covid-19 pelo mi-
litar e a lentidão na aquisição e 
distribuição de vacinas.

A concentração começou na 
Praça do Dragão do Mar, às 15 
horas, até os automóveis - po-
pulares e mais caros - saírem 
em direção ao Mercado dos Pei-
xes, na Avenida Beira Mar.

 O trânsito ficou lento durante 
a tarde. Motoristas de aplica-
tivo que rodavam por ali, por 
exemplo, tiveram de fazer des-
vios. Em meio a bandeiras de 
partidos e entidades sindicais, 
cartazes estampavam “Fora, 
Bolsonaro” e palavras como 
“democracia”.

Na Rua Almirante Jaceguai, 
em frente ao antigo Órbita 
Bar, os motoristas simpáticos 
à ideia de destituição do pre-
sidente que atravessavam o lo-
cal pediram adesivos anti-Bol-
sonaro e confraternizaram com 
os manifestantes. 

Aos apoiadores de Bolsonaro 
que passaram aceleradamen-
te ou bradando alguma palavra 
favorável ao presidente, foi gri-
tada a palavra de ordem: “Fora, 
Bolsonaro”.

Buzinas e o tilintar de pa-
nelas deram o ritmo da ma-
nifestação, acompanhados de 
músicas como “Apesar de você”, 
do cantor e compositor Chico 
Buarque. 

Vestida de jacaré, numa clara 
referência a comentário antiva-
cina do presidente (17/12/2020: 
se tomar vacina e virar um ja-
caré, não tenho nada a ver com 
isso”), a técnica de enfermagem 
Verônica Matos, 53, afirmou que 
o que mais a indigna na conduta 
do capitão reformado é a “falta 
de conhecimento” e o “deboche”, 
ao tempo em que mais de 215 mil 
pessoas morreram.

Em cima de um banco de 
concreto grafitado com o dizer 
cearense “vai ‘dá’ certo”, o se-
cundarista Arthur Sousa, 15, em-
punhava cartaz “Sai Bolsonaro, 
entra democracia”, adicionado de 
“impeachment já”. 

“Eu, na posição de jovem e de 
classe média, observo amigos que 

guinaram para movimentos de 
direita que elegeram Bolsonaro. 
Agora sinto uma mudança, meus 
amigos se decepcionaram, já mu-
daram de ideia ou têm vergonha 
de admitir”, ele disse ao o povo. 

Várias lideranças políticas da 
esquerda cearense participaram 
do ato, como o deputado federal 
José Guimarães (PT), o deputado 
estadual Renato Roseno (Psol), o 
vereador de Fortaleza Guilherme 
Sampaio (PT), o presidente do 
Psol no Ceará, Ailton Lopes, e o 
ex-vereador João Alfredo (Psol).

O presidente da Central Úni-
ca dos Trabalhadores (CUT), 
Will Pereira, estima que mais 
de mil carros compareceram 
ao protesto. Ele entende que 
este é o momento de seguir mo-
bilizando atos, de modo que a 
pressão das ruas se reflita e in-
fluencie os rumos nas Casas do 
Congresso Nacional.

A presença nas redes sociais 
e a pressão direta em cima dos 
22 deputados federais cearen-
ses e três senadores, ele pros-
segue, entrarão no roteiro das 
estratégias antibolsonaristas.

No Senado, Tasso Jereissa-
ti (PSDB), Eduardo Girão (Po-
demos) e Cid Gomes (PDT) são 
contrários ao impeachment. O 
pedetista, inclusive, vai na con-
tramão do próprio partido e do 
irmão Ciro Gomes (PDT).

Líder da Minoria na Câmara, 
Guimarães opinou que o “Brasil 
não pode suportar mais um ano 
de governo Bolsonaro, (porque) 
ele passou de todos os limites 
na questão da Covid, crise eco-
nômica, auxílio emergencial.”

Carreata por impeachment de Bolsonaro 
tem grande adesão em Fortaleza
| MANIfeSTAçãO | Ato faz ainda defesa da vacinação e é parte de mobilização nacional pela destituição do presidente

BarBara Moira

TrAJETo da carreata teve início no dragão do 
Mar e seguiu até o Mercado dos Peixes

cArlos HolAndA
carlosholanda@opovo.com.br

“Brasil não pode 

suportar mais um 

ano de governo 

Bolsonaro, (porque) 

ele passou de 

todos os limites 

na questão da 

Covid, crise 

econômica, auxílio 

emergencial”

José Guimarães (pT), líder  
da Minoria na Câmara e 
presente no ato

ediÇÃo: cinTHiA mEdEiros E João mArcElo sEnA |  CinthiaMedeiros@oPovo.CoM.Br e joaoMarCelosenaoPovo@oPovo.CoM.Br | 
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Milhares de pessoas partici-
param neste sábado, 23 de cara-
vanas em pelo menos 25 cidades 
do país para pedir o impeachment 
do presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) por sua gestão da pande-
mia e em protesto contra o atraso 
da campanha de vacinação.

Convocados por partidos polí-
ticos e movimentos sociais, cer-
ca de 500 veículos percorreram 
a Esplanada dos Ministérios e 
outras avenidas importantes de 
Brasília, com seus vidros pintados 
com frases como ‘Fora Bolsonaro’, 
‘Impeachment Já!’ e ‘Vacina para 
todos Já’, em meio a um grande 
estrondo de buzinas. O Batalhão 
de Trânsito da PM fez o acom-
panhamento do ato e nenhuma 
ocorrência havia sido registrada 
até a publicação deste texto.

Os manifestantes protesta-
ram também contra o fim do au-
xílio emergencial com a qual 68 
milhões de brasileiros - quase 
um terço da população - con-
seguiu enfrentar os efeitos da 
pandemia de abril até o final de 
dezembro. Manifestações seme-
lhantes, com caravanas de várias 
centenas de carros, ocorreram 
em pelo menos 16 capitais.

Em São Paulo, o grupo de ma-
nifestantes se reuniu em frente 
à Assembleia Legislativa (Alesp) 

e seguiu em direção à Praça 
Franklin Roosevelt. O ato foi or-
ganizado por partidos políticos, 
movimentos sociais e entidades 
sindicais. Candidatos à pre-
feitura da capital paulista em 
2020, Guilherme Boulos (Psol) e 
Jilmar Tatto (PT) participaram 
da manifestação.

No Rio, depois de se concentrar 
por cerca de uma hora no monu-
mento Zumbi dos Palmares, no 
Centro, carreata pedindo a saída 
de Bolsonaro do governo e apoian-
do a vacinação contra o covid-19 
causou lentidão no trânsito, mas 
sem registrar nenhuma ocorrên-
cia, de acordo com a PM do Rio. A 
carreata, com cerca de 100 veícu-
los por volta do meio-dia, ocupou 
uma faixa de uma das principais 
avenidas da cidade (Av. Presidente 
Vargas). Bandeiras, buzinas e gri-
tos de “Fora Bolsonaro” eram ou-
vidos ao longo do caminho.

No Recife, bicicletas e motos 
se juntaram aos manifestantes 
nos carros na manhã de sábado. 
Todos levando cartazes e faixas 
pedindo a vacinação e a saída de 
Bolsonaro. em Salvador, o traje-
to de 25 km da caravana incluiu 
ainda o trio elétrico e pedidos 
de volta do auxílio emergencial, 
além do impeachment do presi-
dente. (das agências)

| BrASIl |  Em 16 capitais como Brasília, Rio, São Paulo, Recife e Salvador, 

manifestantes pediam vacinação para todos e o impeachment de Bolsonaro

Caravanas de protestos são 
registrados em pelo menos 25 cidades

PGR pede a STF inquérito para 
apurar conduta de Pazuello

Colapso em Manaus.  Ministro da Saúde

O procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, pediu ontem 
ao STF a abertura de um inqué-
rito contra o ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, para apurar se 
houve omissão no enfrentamento 
da crise provocada pela falta de 
oxigênio para pacientes com Co-
vid-19 em Manaus.

Neste mês, dezenas de pacien-
tes morreram devido à falta de 
abastecimento do oxigênio medi-
cinal na região, diante do aumen-
to vertiginoso no número de casos 
e internações.

O pedido de Aras é uma res-
posta à representação feita por 
partidos políticos, que aciona-
ram a PGR sob a alegação de que 
Pazuello e seus auxiliares têm 
adotado uma “conduta omissiva”.

Ao comunicar a abertura 

de inquérito, Aras considera 
“possível intempestividade” 
nas ações de Pazuello, indi-
cando que o ministro pode ter 
demorado a reagir à crise em 
Manaus. O próprio governo já 
admitiu ao STF que a pasta sa-
bia desde 8 de janeiro que havia 
escassez de oxigênio para os 
pacientes em Manaus, uma se-
mana antes do colapso.

O ministro da Saúde pode res-
ponder nas esferas cível, admi-
nistrativa e criminal, caso seja 
comprovada sua omissão.

A PGR quer que Pazuello pres-
te depoimento para apresentar 
explicações sobre a sua atuação. 
Aras também enviou os autos à 
Polícia Federal para “adoção das 
medidas investigativas cabíveis”. 
(Agência Estado)
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O Estado do Ceará recebeu 
carregamento com 72.500 doses 
da vacina da Oxford/AstraZene-
ca, produzidas pelo laboratório 
indiano Serum, na noite des-
te sábado, 23. Os imunizantes 
chegaram em voo cargueiro às 
22h06min no Aeroporto Interna-
cional de Fortaleza.

O governador Camilo Santa-
na (PT), o secretário da Saúde do 
Estado, dr. Cabeto e o prefeito de 
Fortaleza José Sarto (PDT) acom-
panharam o descarregamento do 
voo G39086. A Polícia Federal (PF) 
também esteve no local.

Os volumes terminaram de 
ser descarregados às 22h17min. 
Camilo Santana afirmou que esta 
é “mais uma etapa importante” 
para a imunização no Estado 
e, na sequência, agradeceu aos 
profissionais que trabalharam 
no transporte das doses. As va-
cinas da Oxford/AstraZeneca 
chegaram ao local de armazena-
mento às 22h55min.

Camilo declarou ainda que o 
Governo do Estado foi aconselha-
do a usar todas as doses que che-
garam em Fortaleza neste sábado. 
Isso porque o tempo necessário 
para aplicação da segunda dose é 
de três meses, período suficiente 
para a chegada do próximo lote.

As doses da vacina de Oxford/
AstraZeneca saíram do Rio de 
Janeiro (RJ) para São Paulo (SP). 
No estado paulista, foram enca-
minhadas para os demais esta-
dos brasileiros.

De acordo com Sarto, a distri-
buição de parte desse novo lote 
para o município de Fortaleza 
será importante para dar conti-
nuidade ao “ritmo célere de vaci-
nação das pessoas que compõem 
os grupos da primeira fase do 
plano de imunização”.

O prefeito declarou, em pu-
blicação nas redes sociais pou-
co antes do desembarque dos 
imunizantes, que a Prefeitura 
de Fortaleza começou hoje a va-
cinar os profissionais que atuam 
nos postos de saúde na aten-
ção primária. A expectativa, 
de acordo com Sarto, é que 15,7 
mil pessoas sejam vacinadas só 
neste sábado. No sexto dia de 
vacinação contra a Covid-19, o 

| COvId-19 | Imunizantes chegaram em voo cargueiro na noite 

deste sábado no Aeroporto de Fortaleza. Camilo Santana José Sarto 

acompanharam o desembarque

Ceará recebe carga com 72,5 
mil doses da vacina de Oxford

Ceará já aplicou 33.689 doses da 
vacina CoronaVac.

Sede da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) - que liberou hoje 
a distribuição da vacina, o Rio 
de Janeiro foi o primeiro estado 
contemplado, recebendo 185 mil 
doses. Além das mais de 72 mil 
doses que chegaram ao Ceará, 
outras 132,5 mil foram desti-
nadas ao Amazonas. São Paulo, 
com 501.960 doses e Minas Ge-
rais (190,5 mil) são os estados 
que estão recebendo mais imu-
nizantes neste remessa.

A partir de amanhã, os demais 
estados devem receber as doses 
da vacina. De acordo com o Minis-
tério da Saúde, foram encomen-
dadas 100 milhões de doses da 
vacina Oxford/AstraZeneca para 
serem distribuídas ainda no pri-
meiro semestre. Segundo a pasta, 
2 milhões de doses começaram a 
ser entregues ontem.

A Fiocruz prevê receber a ma-
téria-prima para a produção da 
vacina de Oxford no Brasil “por 
volta do dia 8 de fevereiro”, segun-
do a presidente da fundação, Nísia 
Trindade Lima. A previsão inicial 
era de que os insumos, vindos da 
China, chegassem ainda este mês. 
Com isso, a Fiocruz negocia a im-
portação de um 2º lote do imu-
nizante, enquanto a fabricação 
nacional não começa. (colaborou 

Gabriel Borges)

FCo Fontenele

primeiro lote da vacina de oxford chegou 
a Fortaleza no fim da noite de ontem

em seu sexto dia de 
vacinação contra a Covid-19, 
o Ceará já aplicou 33.689 
doses da vacina CoronaVac. 
trabalhadores de saúde na 
linha de frente do combate 
à pandemia constituem a 
maioria dos vacinados (30.880 
doses), seguidos pelos idosos 
institucionalizados (1.701 
doses) e indígenas (1.108 doses). 
Esses são considerados grupos 
prioritários pela maior exposição 
e vulnerabilidade à doença.

O levantamento preliminar 
foi consolidado às 12h20min 
deste sábado, 23, pela 
Secretaria de Saúde do Ceará 
(Sesa) a partir dos dados 
informados pelas secretarias 
municipais de saúde de 177 
municípios cearenses — 96,1% 
do total (184). Apuiarés, 
Assaré, Carnaubal, Granjeiro, 
itatira, Mauriti e Penaforte não 
informaram sobre o andamento 
da vacinação.

O imunizante produzido no 
instituto Butantan, em São 
Paulo, chegou ao estado na 
segunda-feira, 18, dando 

início à campanha de 
vacinação. No total, o Ceará 
recebeu 218 mil doses da 
CoronaVac pra vacinar 109 
mil pessoas, já que são 
necessárias duas doses para 
cada uma. 

de acordo com a Sesa, 
posteriormente, dados com o 
registro de vacinado nominal 
e individualizado serão 
disponibilizados no novo Sistema 
de informações do Programa 
nacional de imunizações (SiPni) 
- módulo Covid-19 do Ministério 
da Saúde.

O Ceará é o sétimo estado 
em número de vacinados, 
ficando atrás de: São Paulo 
(123.634); Bahia (78.586); Rio 
Grande do Sul (74.586); Rio 
de Janeiro (58.465); Paraná 
(57.200); e Pernambuco 
(34.336).

no Brasil, segundo o 
consórcio de veículos de 
imprensa que contabiliza dados 
da Covid-19, 528.288 pessoas 
já receberam primeira dose da 
vacina contra o coronavírus. 
(com agências)

Ceará já aplicou 
33.689 doses de vacina 

BAlANçO

rubens rodrigues
rubensrodrigues@opovo.com.br
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Aplicantes do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) impe-
didos de fazer o primeiro dia de 
prova por superlotação das salas 
podem decidir se irão ao segundo 
dia de aplicação, neste domingo, 
24. Todos os que se sentiram pre-
judicados podem fazer o pedido 
de reaplicação pela página do par-
ticipante entre os dias 25 e 29 de 
janeiro. O candidato deve relatar 
o ocorrido e não precisa apresen-
tar documento de comprovação. 
As informações são da assessoria 
do Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep).

As provas serão reaplicadas 
nos dias 23 e 24 de fevereiro para 
os pedidos deferidos. Data na qual 
também farão o exame: candida-
tos que enfrentaram outros pro-
blemas de logística, como falta de 

energia elétrica; que manifesta-
ram estar com Covid-19; Pessoas 
Privadas de Liberdade (PPL); e 
os inscritos do estado Amazonas, 
onde o governo suspendeu o exa-
me por conta da crise sanitária.

De acordo com a assessoria 
do Inep, o inscrito impedido de 
realizar a 1ª parte do exame tem 
a opção de decidir se vai ou não 
à 2ª. “Ele pode optar por fazer a 
prova neste domingo, 24, ou fazer 
reaplicação dos dois dias (em fe-
vereiro)”, afirma assessor do Inep, 
“O importante é o participante 
fazer o pedido da reaplicação. 
Ele não tem a obrigatoriedade de 
comprovar. Com o relato, o Inep 
consegue averiguar internamen-
te, conferindo as atas de sala e 
identificando as situações”.

Os estudantes que participa-
rem da segunda prova do Enem 

neste domingo terão cinco ho-
ras para resolver questões de 
matemática e de ciências da na-
tureza. Encerrada a aplicação 
do Enem impresso, o gabarito 
das provas objetivas deverá ser 
divulgado até dia 27 e, as notas 
finais, no dia 29 de março. 

Além do documento oficial de 
identificação com foto e da cane-
ta esferográfica de tinta preta, 
fabricada em material trans-
parente, a máscara de proteção 
facial passa a integrar a lista de 
itens obrigatórios a serem leva-
dos pelos candidatos aos locais 
de prova.

Nos dias 31 de janeiro e 7 de 
fevereiro será realizada pela pri-
meira vez, ainda em formato pi-
loto, uma edição digital do Enem 
para 96 mil candidatos.(Com 
agências)

Candidatos barrados no primeiro dia de Enem 
podem escolher se irão neste domingo
| 2º dIA | Segundo o Inep, estudantes que se sentiram prejudicados podem fazer o pedido de reaplicação do exame 

entre os dias 25 e 29 deste mês. Provas aplicadas hoje terão questões de matemática e ciências da natureza 

Correção on-line
acompanhe a correção das questões de 
Matemática e Ciências da natureza do segundo 
dia de provas do enem neste domingo, 24, às 
20 horas, nas redes sociais do o povo online.
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primeira prova do enem 
aconteceu dia 17
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O anúncio feito pelo Banco do 
Brasil de que pretende lançar nes-
te ano um programa de demissão 
voluntária (PDV) para desligar 5 
mil funcionários e fechar mais de 
361 unidades de atendimento no 
País expôs uma situação que tem 
se tornado mais comum nas ci-
dades brasileiras: o encolhimento 
da rede física de atendimento das 
instituições bancárias. Em cinco 
anos, mais de 3,5 mil agências fe-
charam as portas no Brasil. Des-
tas, 38 fi cavam no Ceará.

Dados do Banco Central mos-
tram que, até dezembro, a rede 
bancária brasileira contava com 
19.319 agências em funcionamen-
to. São 1,3 mil unidades a menos 
do que em dezembro de 2019 e 
uma rede 15,51% mais enxuta que 
em igual mês de 2015. No Cea-
rá, o número de agências físicas 

, MIL 
| FUTURO DOS BANCOS | No Ceará, a rede de agências encolheu 

7,2%, segundo dados do Banco Central. O movimento refl ete o 
processo de diminuir custos e digitalização das instituições

IRNA CAVALCANTE
irnacavalcante@opovo.com.br

AGÊNCIAS 
A MENOS 
NO BRASIL
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JUROS

O Copom 
decidiu, na 
última quinta-
feira, 21, por 
manter a taxa 
básica de juros 
em 2% ao ano, 
na mínima 
histórica. 
Porém, alertou 
para a alta da 
inflação e o 
risco fiscal.

b
encolheu 7,2% no período, fazendo 
com que, em dezembro de 2020, 
fosse contabilizada uma rede com  
467 agências físicas ativas. 

Levantamento feito na base de 
dados do Cadastro Geral de Em-
pregos (Caged) mostra que, so-
mente no acumulado de 2020 até 
novembro, o segmento bancário 
contava com um saldo negativo de 
8.086 vagas, sendo 13,7 mil contra-
tados contra 21,8 mil desligados.

Refl exo de um corrida trava-
da pelas instituições fi nanceiras 
tradicionais para reduzir custos 
e se tornarem mais competitivas 
em um ambiente no qual o con-
sumidor está mais habituado ao 
universo digital, explica o coor-
denador do MBA de Gestão de 
Varejo da Fundação Getúlio Var-
gas (FGV), Ulysses Reis.

“A tecnologia está simplifi can-
do as operações bancárias. Hoje 
é possível fazer pagamentos ele-
trônicos pelo celular ou mesmo a 
partir de relógios inteligentes e o 
consumidor já se adaptou a este 
processo. A mudança no com-
portamento do consumidor é um 
ponto que a meu ver não cabe 
mais retrocesso. Se a pessoa pode 
resolver tudo no celular, por que 
vai enfrentar fi la de banco?”

Ele ressalta que a concorrência 
com as fi ntechs, startups do sis-
tema fi nanceiro, também acele-
raram esse processo. Sem agên-
cias físicas, os chamados bancos 
digitais ganharam mercado ao 
oferecer produtos e serviços de 
forma digital, sem burocracia e 

com taxas bem menores do que 
as oferecidas inicialmente pelos 
bancos tradicionais. “E a estrutu-
ra de uma agência física implica 
custo signifi cativo de manuten-
ção, de pessoal, que difi culta ao 
banco tradicional competir com 
as mesmas taxas”.

A professora de Economia da 
Fundação Escola de Comércio 
Álvares Penteado (Fecap), Nadja 
Heiderich, reforça que o processo 
de digitalização dos bancos é uma 
tendência mundial. No Brasil, o 
estímulo vem do Banco Central.

A própria viabilização do Pix, 
sistema de pagamentos instantâ-
neo brasileiro, por exemplo, está 
sendo, na avaliação dela, um di-
visor de águas não somente do 
ponto de vista da experiência do 
usuário, que passou a fazer trans-
ferências sem tarifas e a qualquer 
hora, como para a própria exper-
tise dos bancos, que tiveram de fa-
zer signifi cativos aportes em tec-
nologia para aderir à plataforma. 
Foi a primeira vez no Brasil em 
que o sistema fi nanceiro trabalhou 
com a mesma base de dados.

“Isso tem estimulado uma 
maior concorrência entre os ban-
cos na busca pela fi delização deste 
cliente. A questão da transferência 
foi apenas uma primeira expe-
riência, acredito que neste ano te-
remos um aprimoramento do Pix 
com a possibilidade de fazer agen-
damentos e parcelamentos. Mas a 
possibilidade de produtos que po-
dem surgir é imensa”, analisa.

E se a questão da digitalização 
responde por uma parte signifi -
cativa do processo de reestrutu-
ração das instituições fi nanceiras, 
a taxa básica de juros na mínima 
histórica, em 2% ao ano, também 
infl uencia, avalia o economista 
Marcelo Leite. “Com a taxa de ju-
ros baixa, muitos bancos estão 
investindo no corte de custos para 
poder melhorar a lucratividade”. 

agências bancárias 
fecharam no Ceará, em 
cinco anos.

38

O POVO MAIS

MAIS.OPOVO.COM.BR

Bancos vão além da 
digitalização de serviços e se 
aventuram em comércio virtual.
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O processo de digitalização 
dos bancos é bem-vindo, neces-
sário e irreversível, mas não pode 
ser a única porta de entrada e 
permanência do usuário. O alerta 
é da vice-presidente do Conselho 
Regional de Economia no Ceará 
(Corecon-CE), Silvana Parente, 
doutora em Economia Social pela 
Universidade de Madri.

Ela alerta que, para além da 
barreira cultural de uma fatia 
considerável da população, so-
bretudo, a mais idosa, que tem di-
fi culdade de se adaptar às novas 
tecnologias, é preciso considerar 
as diferentes realidades que coa-
bitam um país tão grande e desi-
gual como o Brasil.

“Eu acredito que este não é, ou 
pelo menos não deveria ser, o fi m 
das agências físicas. Nós temos 
uma grande parcela da população 
que vive em áreas onde a internet 
e o próprio acesso à renda não 
chegam na mesma velocidade”.

Ressalta ainda que não é justi-
fi cável que o cidadão mais pobre 
e, muitas vezes, que uma cidade 
inteira tenha de percorrer longas 
distâncias em busca de um aten-
dimento bancário presencial em 
outro município. “Este processo 
de reestruturação dos bancos 
não pode somente olhar a ques-
tão de reduzir custos, do lucro, é 
preciso olhar com atenção à fun-
ção social do sistema fi nanceiro”.

Para ela, essa é uma regra que 
deveria ser seguida, sobretudo, 
pelos bancos públicos. “A pande-
mia demonstrou a relevância da 
Caixa Econômica para viabilizar o 
pagamento do auxílio emergen-
cial aos mais pobres”.

Também cita a experiência da 
política de microcrédito do Banco 
do Nordeste, que é centrada na fi -
gura do agente de crédito que vai 
até o cliente e faz a análise de ris-
co do crédito, como outro exem-
plo da importância desta relação 
presencial. “E, nos dois casos, são 
bancos que conseguiram melho-
rar seus resultados. O que mostra 

Digitalização não 
deve servir de 
ferramenta para excluir

USUÁRIO

que é possível ter lucro, sem abrir 
mão de sua função social”.

No futuro, a grande tendência 
é a da especialização do atendi-
mento nas agências físicas. “Não 
vai acabar, vai mudar o foco do 
atendimento. Meios de paga-
mento, isso pode ser facilmente 
absorvido pelos  canais  digitais, 
mas as agências vão funcionar 
mais como uma espécie de con-
sultoria”, diz.

A enfermeira aposentada Lúcia 
Cordeiro, 68, torce para que um 
eventual fi m das agências físicas 
ainda esteja bem distante. “Meu 
fi lho já instalou aplicativo no meu 
celular, mas não confi o em usar, 
fi co com medo de cair em golpe”.

Ela diz que prefere resolver 
o que tem de fazer diretamen-
te na agência, ainda que isso 
implique enfrentar fi las. “Lá eu 
falo com com o meu gerente, 
digo o que preciso, estou vendo 
o que está sendo feito”. 

Já a servidora pública Lucília 
Lessa, 41, nem se lembra mais 
quando precisou ir a uma agên-
cia bancária. “Mesmo antes da 
pandemia, eu ia muito raramen-
te e somente quando não tinha 
outro jeito. Até sacar dinheiro, 
já quase não faço, porque é tudo 
tão mais rápido e prático pelo 
celular ou computador”. (Irna 
Cavalcante)

é o percentual do 
levantamento da 
Akamai Technologies, 
que possui conta em 
banco digital, mais que 
o dobro de 2019.

43%

AGÊNCIAS 

BANCÁRIAS

Evolução da quantidade de agências 
físicas em funcionamento

Canal de atendimento

Mobile banking (app no celular)

Internet banking

Autoatendimento (ATM)

POS (pontos de venda no comércio)

Agências bancárias

Correspondentes

Contact centers (por telefone)

Total de transações (em bilhões

2015 2019 2020 

2015 2019 2020 

22866

505

472
467

20713

19319

Variação em 
cinco anos

Variação em 
cinco anos

BRASIL

-15,51%

-7,52%

CEARÁ

FONTE: Banco Central

O QUE MUDOU 
NA FORMA DAS 
PESSOAS FAZEREM 
TRANSAÇÕES 
FINANCEIRAS 
NO BRASIL

FONTE: Pesquisa Tecnologia 
Bancária 2020- Febraban
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Dentro do processo de reestru-
turação dos bancos tradicionais, 
os aportes em tecnologia ganham 
robustez. Esta já era uma tendên-
cia que vinha crescendo em anos 
anteriores - na passagem de 
2018 para 2019, por exemplo, os 
aportes em novos investimentos 
na área cresceram 48%, segundo 
a Febraban -, mas que deram um 
salto signifi cativo, no ano passa-
do, em função dos novos hábitos 
adquiridos pelos consumidores 
na pandemia.

O Itaú informou, por exemplo, 
que até o terceiro trimestre do 
ano passado conseguiu ampliar 
em 73% as funcionalidades en-
tregues em suas aplicações e sis-
temas, no comparativo com igual 
trimestre do ano anterior, e fe-
chou 272 agências físicas no País.

O próprio Banco do Brasil 
encerrou 67 unidades no ano 
passado. Mas ressalta que 
este movimento veio dentro 
do processo de reestrutura-
ção para especialização do 
atendimento, que teve sua ex-
pansão iniciada em 2017 com 
a criação de agências e es-
critórios de negócios digitais. 
Para este ano, está prevista 
a abertura de 14 escritórios 
leves digitais, que se somam 
aos dois já existentes em Bau-
ru (SP) e Recife (PE).

Também informa que, des-
de abril, o aplicativo do banco 
ganhou mais de 4,7 milhões de 
usuários, totalizando 19,4 mi-
lhões, com uma média diária de 
crescimento 273% maior do que 
no período anterior à pandemia.

No planejamento do Brades-
co do ano passado, estava pre-
vista redução de 1.100 agên-
cias, sendo que 700 devem 
ser convertidas em satélites 
ou unidades de negócio e 
400 encerradas. Destas, 
683 já haviam sido efetiva-
das até setembro, quando 
foi divulgado o balanço do 

terceiro trimestre.
E mesmo com as longas 

fi las que se formaram em 

frente às agências em milhares 
de cidades, a Caixa Econômi-
ca Federal também conseguiu 
avançar consideravelmente 
em seu processo de transfor-
mação digital. No ano passado, 
em função do aplicativo Caixa 
Tem, criado para atender ao 
auxílio emergencial, a institui-
ção registrou a abertura de 105 
milhões de contas digitais gra-
tuitas. Deste total, 35 milhões 
foram para pessoas que não 
eram bancarizadas.

Com a mudança, as transa-
ções com meios de pagamentos 
digitais passaram a representar 
no terceiro trimestre, 80,4% de 
participação no total de transa-
ções efetuadas, excluindo-se 
aquelas realizadas nas unidades 
lotéricas, correspondentes Caixa 
Aqui e rede parceira compartilha-
da. Em igual período, foram aber-
tos dois programas de demissão 
voluntária (PDVs), mas a institui-
ção não informou o quantitativo 
de adesões, embora tenha sido 
questionada sobre isso.

Já no Banco do Nordeste, 
no ano passado, o Programa 
de Incentivo ao Desligamento 
(PID) contou com a participação 
de 133 empregados. Mas, ne-
nhuma agência foi fechada no 
período. A instituição também 
informou que não há previsão 
de novos programas de desliga-
mento ou fechamento de agên-
cias até o momento.

Por outro lado, os investi-
mentos em tecnologia devem 
seguir com força. Em 2020, 
foram lançados, dentre outros 
produtos, aplicativos como o 
BNB Agro e o do Crediamigo, 
além de aportes para automa-
tização de contratações e no-
vas plataformas de crédito. 

 Para 2021, a instituição 
informou que deve trabalhar 
com atenção à ampliação de 
canais de atendimento, por 
meio de parcerias com cor-
respondentes bancários, e à 
implantação do Open Banking. 
(Irna Cavalcante) 

Menos unidades, mais 
investimento em tecnologia

REESTRUTURAÇÃO

2015 2016 2017 2018 2019

20% 28% 35% 40% 44%

32% 24% 32% 20% 19%

18% 16% 14% 12% 11%

14% 15% 15% 16% 14%

8% 9% 7% 5% 6%

6% 7% 5% 5% 5%

3% 2% 2% 2% 1%

55,7 65,4 73,2 81,1 89,9

OUTROS DADOS

Em função da pandemia, 
os canais digitais 
representaram 74% do total 
das transações pesquisadas 
em abril de 2020. Alta de 
10 p.p. em relação a janeiro



No período entre 
janeiro e abril 
do ano passado, 
as transações 
bancárias 
realizadas por 
pessoa física pelo 
celular cresceram 
22%.

A pesquisa também mostrou que o 

mobile banking torna-se cada vez 

mais um canal chave para contratação 

de produtos e transações fi nanceiras, 
com crescimento acentuado em 

operações de investimentos (alta 

de 114%), contratações de seguros 
(133%) e depósitos virtuais (327%).

Os bancos aumentaram 

em 48% os investimentos em 

tecnologia, puxados tanto por 
software, como por hardware. 
O investimento total cresceu 24% 

Novas fronteiras tecnológicas, como 
a inteligência artifi cial, são exploradas 
pelas instituições fi nanceiras, com 
foco na conveniência para o cliente 

e na oferta de novos modelos

de atendimento 

Já as 
transações 

feitas em 
agências 

caíram 

53%
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OLÍCIAS  

É como se a pergunta feita ao 
governador cearense no Roda 
Viva, motivada por um fato es-
pecífi co, se voltasse para todos 
os outros governadores do País 
em forma de incerteza, no caso 
de a proposta prosperar.

  Para esta reportagem, O 

POVO ouviu dois pesquisado-
res em segurança pública que 
convergiram na análise de que 
as propostas comprometem a 
ascendência dos governado-
res sobre as tropas. A história 
recente mostra uma caracte-
rística de insubordinação pre-
sente nos quartéis.

No Ceará, três motins foram 
levados a cabo: 1997, 2011-2012 
e 2020. Há pelo menos 23 anos 
o Brasil todo assiste a eventos 
paredistas movidos pelas for-
ças de segurança, numa mos-
tra de que a relação delas com 
os Executivos é historicamen-
te permeada de delicadezas.

“Eu acredito que a 
gente teria mais crises 
na relação das polícias 
com os governadores. 
É atribuição 
constitucional deles”

CLEYTON MONTE, 
PESQUISADOR DO 
LEPEM-UFC

“Eu duvido que o 
Supremo Tribunal 
Federal permita que essa 
mudança se consolide, 
porque ao que me parece, 
essa é uma questão 
constitucional”

RODRIGO PRANDO, 
PROFESSOR DE CIÊNCIA 
POLÍTICA DA UNIVERSIDADE 
MACKENZIE

“Eu acredito que a gente te-
ria mais crises na relação das 
polícias com os governadores. É 
atribuição constitucional deles, 
da mesma forma que o presiden-
te é o comandante em chefe das 
Forças Armadas, o governador é 
o estágio máximo das PMs”, co-
menta Cleyton Monte, cientista 
político e pesquisador do Labo-
ratório de Estudos sobre Política, 
Eleição e Mídia (Lepem-UFC). 

Para ele, que comenta outro 
ponto da proposta, criar nas PMs 
a patente dos generais resultaria 
numa tentativa de equiparação 
com as forças federais. Ques-
tionado se os quartéis virariam 
espaços de formação política, 
Monte responde que sim, pois, 
conforme indaga: “Quem o go-
vernador escolhe para coman-
dar as tropas? Quem entende 
que tem lealdade ao governo”.

“A partir do momento que 
você abre um processo de vo-
tação, o comandante é quem 
terá mais simpatia junto à 
tropa. Os comandantes elei-
tos dentro de uma lista tríplice 
já serão potenciais políticos, 
aquela figura com apoio dessa 
tropa já é potencial candidata 
a cargos públicos.” 

Monte encerra com um 
questionamento: “A que tipo 
de Polícia a gente quer dar 
autonomia? No formato que 
a gente tem, sob controle, já 
é difícil. É a polícia que mais 
mata no mundo - e a que mais 
morre. Como você vai ter o 
controle dessas ações se o co-
mandante-geral vai ter rela-
ções políticas?”

Pesquisa feita pelo Fórum 
Brasileiro de Segurança Públi-
ca em agosto de 2020 mostra 
que a adesão a Jair Bolsonaro 
(sem partido) nas fileiras das 
polícias militares é de 41%. 
Ciente disso, o presidente faz 
acenos a esse segmento. Já no 
exercício do cargo, é comum 
que compareça a cerimônias 
de novos profissionais, num 
gesto de deferência.  

“Então, qualquer elemento 
que leve à diminuição do poder 
dos governadores em relação 
às polícias militares teorica-
mente vem favorecer o gover-
no Bolsonaro, o próprio presi-
dente Bolsonaro. Com relação 
a essa questão, eu duvido que 
o Supremo Tribunal Federal 
permita que essa mudança se 
consolide, porque ao que me 
parece, essa é uma questão 
constitucional”, assinala o so-
ciólogo Rodrigo Prando, cien-
tista político da Universidade 
Mackenzie (SP).

O POVO tentou contato com 
o ex-secretário Nacional de 
Segurança Pública, General 
Theophilo. Ele foi titular da 
Senasp na gestão do ex-minis-
tro Sergio Moro (Justiça e Se-
gurança Pública). As ligações 
não foram atendidas.

O programa Roda Viva com 
o governador Camilo Santana 
(PT) esquentava naquele junho 
de 2020 e um dos tópicos explo-
rados, era evidente, dizia res-
peito ao motim de fevereiro do 
ano passado no Ceará, mobili-
zado por parte das forças de se-
gurança pública do Estado. Em 
especial por policiais militares, 
insatisfeitos com a tabela de sa-
lários que recém havia sido en-
viada à Assembleia Legislativa 
(AL-CE) pelo Executivo. 

Indagado algumas vezes pela 
bancada do programa, o petis-
ta denunciou o quanto pôde o 
processo de “partidarização da 
polícia”, sublinhando que não 
anistiaria nenhum daqueles 
amotinados, o que disse consi-
derar um erro de assembleias e 
do Congresso Nacional em epi-
sódios passados. 

Em dada altura, foi pergun-
tado pelo jornalista Érico Fir-
mo, do O POVO: “O senhor tem 
autoridade, hoje, sobre a Polícia 
do Ceará?” O petista respondeu: 
“Não tenho dúvida disso. Nós 
temos o comando da Polícia...”

O Ceará completa no próximo 
dia 18 de fevereiro um ano desde 
o início do amotinamento rei-
vindicatório que transformou a 
rotina local por 13 dias.

É em meio ao simbolismo 
de quase um ano da data que 
defl agrou um movimento que 
atraiu holofotes nacionais e in-
ternacionais que, em Brasília, 
são dados os primeiros passos 
de uma movimentação que, via 
lei orgânica, pretende alterar a 
dinâmica de nomeações (ver in-
fográfi co) para os comandos da 
policias militares, dos corpos de 
bombeiros e das polícias civis. 

Defi nição de lista tríplice para 
que os governadores, só a par-
tir disso, defi nam qual dos três 
escolhidos ocupará os cargos de 
comando. Este, por sua vez, se-
ria destituído somente por meio 
de razões justifi cadas. Caso con-
trário, dois anos de mandato. 

No caso da Polícia Civil, o 
delegado-geral poderia ser no-
meado pelo governador, caben-
do a este último escolher entre 
os que estão em estágios mais 
altos na carreira. Contudo, para 
que haja dispensa, além da ex-
posição de motivos, a escolha 
haveria ainda de ser submeti-
da às assembleias legislativas, 
numa votação por maioria ab-
soluta dos deputados.

A proposta de garantia de 
autonomias às tropas é, em evi-
dentemente contrapartida, uma 
perda para os governadores no 
aspecto da autoridade constitu-
cional que possuem sobre essas 
tropas, vinculadas aos Executi-
vos estaduais.

CARLOS HOLANDA
carlosholanda@opovo.com.br

| POLÍTICA E SEGURANÇA | 

Projeto de lei liga 

alerta de governadores 

sobre possibilidade de 

perda de autonomia 

sobre tropas estaduais. 

Politicamente, o fator 

Bolsonaro eletriza 

questão
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| PROJETOS | , Opostos, Capitão Augusto 

prega reformas na PM como evolução 

e Renato Roseno relativiza o proposto

Deputados divergem 
sobre alterações 
nas forças de segurança

BÁRBARA MOIRA

UMA das críticas à proposta é de que ela 
criaria menos obstáculos para motins 
como o de 2020 no Ceará

Candidato a presidente da Câ-
mara dos Deputados, Capitão Au-
gusto (PL-SP) é o principal advo-
gado da proposta. Da “bancada da 
bala”, ele é o relator do substitutivo 
de um projeto levado à discussão 
em 2001 que impõe as alterações. 
Existia um acordo com o presiden-
te da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
para que a proposta fosse votada 
ainda no ano passado, mas a ur-
gência da pandemia de Covid-19 
“atropelou” a matéria.

Conforme disse ao jornal Estado 
de S. Paulo, há trechos da propos-
ta sobre os quais não há consenso, 
como padronização de uniformes 
e viaturas. O POVO enviou men-
sagens ao celular do parlamentar 
bolsonarista, que não respondeu.

Augusto afi rmou à publicação 
paulista que líderes assinaram re-
querimento para que o texto vá à 
votação ainda neste semestre. Esse 
é um perfi l de pauta que divide Ba-
leia Rossi (MDB-SP) e Arthur Lira 
(PP-AL), os dois candidatos à Presi-
dência da Casa com mais viabilida-
de de chegar ao cargo.

O emedebista entende que a dis-
cussão sobre o texto é inoportuna. 
Lira, que tem apoio de Bolsonaro 
na sucessão de Maia, já expressou 
que o projeto entra na pauta desde 
que haja apoio da maioria dos líde-
res da Casa.

Um ponto que gera controvér-
sias no texto refere-se às promo-
ções. Os militares que sejam réus 
judicial ou administrativamente 
não seriam impedidos de serem 
promovidos. A participação em 
milícias, o abuso da força ou a 
corrupção, desse modo, pode-
riam ser premiadas com aumen-
to de salário. Para Lira, é raro 
um PM que não esteja na mira de 
inimigos na Justiça.

Deputado estadual pelo Psol e 
presidente da Comissão de Direitos 
Humanos da Assembleia Legislati-
va (AL-CE), Renato Roseno consi-
dera ser necessária a aprovação de 
uma lei orgânica que permita um 
avanço modernizante na estrutura 
militar. Isso não signifi ca caminhar 
no sentido da autonomia das for-
ças policias, destaca.

“Seria a unifi cação das atri-
buições policiais. Hoje as po-
lícias são divididas entre a de 
ostensividade e a investigativa. 
Seria promover a unifi cação do 
ciclo. A gente tinha que cami-
nhar para outro rumo, o da des-
militarização, com corpo bem 
formado, coisa que o Brasil não 
fez em 1988 (ano da Constituin-
te)”, assinala o deputado.

Ainda de acordo com o parla-
mentar, a autonomia no coman-
do das tropas buscada pela base 
bolsonarista não contemplará os 
anseios dos trabalhadores da se-
gurança pública. “Pode ocorrer si-
tuações esdrúxulas em que a socie-
dade queira alterar o comando de 
determinado Estado e não se possa 
fazer por isso.”

Ainda segundo ele, caminhar 
de fato no rumo de alguma evolu-
ção é estabelecer como foco uma 
política que planeje a formação, a 
carreira, o fi m do assédio moral, 
a assistência psicossocial, a prote-
ção ao profi ssional e à família e a 
boa remuneração.

Para esta reportagem, O POVO 

tentou entrevistar Capitão Wag-
ner (Pros), líder político da cate-
goria de policiais militares cea-
renses e principal opositor ao 
grupo governista no Estado. A 
assessoria do parlamentar afi r-
mou que ele estava ocupado em 
reunião. (Carlos Holanda)

Rafael Alcadipani é membro do 

Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública (FBSP), professor de 

Gestão Pública e pesquisador 

em Segurança Pública na 

Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

Em conversa com O POVO, ele 

refl etiu sobre as propostas 
de lei orgânica que ensaiam 

entrada no Congresso:

O POVO - Os projetos não 

exatamente tiram dos 

governadores o comando sobre 

as PMs e o Corpo de Bombeiros, 

mas impõem restrições às 

nomeações e às destituições 

de chefes dessas corporações. 

Quais seriam as repercussões 

práticas dessa mudança?

Rafael Alcadinapi - Na prática, 

faz com que os governadores 

percam controle das forças 

policiais. Essas iniciativas 

atendem aos interesses 

corporativos das forças 

policiais, não dão resposta à 

sociedade, não respondem ao 

governador.

OP - Os motins do Espírito Santo 

(2017) e, mais recentemente, 

do Ceará, são sintomáticos de 

um processo de politização das 

polícias militares. A nomeação 

de comandantes-gerais 

mediante lista tríplice acentua 

essa tendência?

Rafael - Os comandantes-

gerais iam fi car fazendo muito 
mais política para fazer parte 

dessa lista-tríplice do que fazer 

gestão da polícia em benefício 

da sociedade. A gente já tem 

um quadro inconcebível da 

ativa que se candidata a cargos 

públicos. 

OP - E o que se cria a partir 

disso?

Rafael - A PM passa a se 

transformar, basicamente, em 

partido político. Tende a querer 

agradar os policiais, a contrapor 

de forma inadequada os chefes 

de Executivo, a só olhar para si 

mesma.

BATEPRONTO
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A criação do Sistema Único de Se-
gurança Pública (Susp) compartilhou a 
responsabilidade sobre a segurança pú-
blica entre todos os entes da federação, 
incluindo os municípios. A proposta do 
deputado Capitão Augusto (PL-SP), que 
prevê a diminuição da autoridade dos 
governadores sobre as polícias militares 
e os corpos de bombeiros, atua no senti-
do contrário, ou seja, na “federalização” 
das polícias sob forte viés militarizado.

Sob o ponto de vista operacional, 
pensar a segurança pública a partir 
de um comando unificado em um país 
de proporções territoriais tão grande 
é adotar uma visão míope do proble-
ma. Cada estado da federação possui 
suas especificidades, exigindo um 
monitoramento atento e minucioso 
sobre os fatores geradores da violên-
cia e da criminalidade.

Embora possamos contestar deter-
minados aspectos das atuais políticas 
de segurança, a melhoria delas não virá 
minando os poderes dos governos es-
taduais, mas sim por meio do fortaleci-
mento das micropolíticas, da integração 
ainda maior com as prefeituras tendo 
em vista a adoção de medidas preven-
tivas. A saída passa por uma descentra-
lização radical e não pelo seu contrário.

Sob o ponto de vista institucional, 
trata-se de uma proposta desproposi-
tada que serviria apenas para alimen-
tar a clivagem entre os policiais e os 
governadores, cuja ascendência sobre 
as tropas seria colocada perigosamen-
te em questão de forma permanente. O 
motim da PM ocorrido em fevereiro de 
2020 no Ceará é uma mostra do quão 
arriscado é um projeto como esse para 
a sociedade ainda que venha recheado 
de boas intenções.

Por óbvio que o Governo Federal tem 
muito a contribuir na área da seguran-
ça pública. Um exemplo recente disso é 
a inserção do Ceará no Plano de Forças-
Tarefas Susp de Combate ao Crime Or-
ganizado, uma articulação institucional 
coordenada pelo Ministério da Justiça e 
Segurança Pública que permitirá ações 
integradas e cooperativas entre as po-
lícias da União e dos Estados nas áreas 
de inteligência, análise, monitoramento 
e investigação.

Como se vê, muito pode ser feito em 
se tratando de inovações institucionais 
e de políticas públicas no campo da se-
gurança. Diminuir a autoridade dos go-
vernadores, contudo, passa longe de ser 
uma medida efi caz.

‘Federalização’ 
pode gerar caos

PONTO 

RICARDO MOURA
Sociólogo e colunista do O POVO 
de Segurança Pública

DE VISTA
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Darlan Candido

“Nós estamos 
serviNdo de 
laboratório 
para o vírus”

Em março de 2020 foi feito o sequenciamento 
genético do vírus que infectou o primeiro paciente 
conhecido que apresentava a Covid-19 no Brasil. O 
trabalho, feito em tempo recorde, levou 48 horas 
e demandou todo o esforço e dedicação de 78 mu-
lheres e homens da ciência, dentre eles, um cea-
rense: Darlan da Silva Candido, 28 anos, natural 
de Quixeramobim, graduado em Farmácia pela 
Universidade Federal do Ceará (UFC) e doutoran-
do da Universidade de Oxford, no Reino Unido.

Desde então, Darlan tem se dedicado a estudar 
o novo coronavírus e suas variações. É que com 
o espalhamento da epidemia ao redor do mundo 
e a infecção de milhões de pessoas, aconteceram 
várias mutações genéticas no vírus, um fenômeno 
comum em organismos vivos.

As mutações que acontecem no SARS-CoV-2 
são alterações frequentemente acidentais no ma-
terial genético, o que faz com que haja novas va-
riantes, cepas ou linhagens dele. Desde o início da 
pandemia, os cientistas têm catalogado variantes 
em pelo menos 30 países, sendo que em um só país 
pode haver dezenas de linhagens distintas.

O assunto ficou em evidência na semana 

O jovem cientista do interior 
do Ceará que participou do 
sequenciamento do novo coronavírus 
está trabalhando para entender a 
nova linhagem que causou um novo 
pico de casos e mortes no Amazonas

BarBara Moira

flavia.oliveira@opovo.com.br
Flávia oliveira

passada, quando a falta generalizada de oxigênio 
hospitalar em Manaus atingiu patamar de tragé-
dia. O colapso do sistema de saúde aconteceu com 
o aumento vertiginoso dos casos de Covid-19, e a 
suspeita é de que uma mutação tornou o vírus mais 
transmissível e contribuiu para a aceleração do 
contágio no Amazonas.

Os primeiros indícios de que essa nova varian-
te estava em circulação vieram quando o Japão 
anunciou, no dia 10 de janeiro, que havia encon-
trado a linhagem em viajantes que estiveram 
no Brasil e voltaram ao país. Dois dias depois, a 
Fiocruz Amazônia, unidade técnico-científica da 
Fundação Oswaldo Cruz no Amazonas, concluiu 
que a mutação tinha de fato origem no estado.

Apesar da evidente importância da investi-
gação genômica, pesquisadores apontam que 
o Brasil sequenciou apenas 0,024% dos casos 
confirmados no país. O índice é menor que o de 
países emergentes, como Índia (0,042%), Méxi-
co (0,096%) e África do Sul (0,256%), embora o 
Brasil tenha uma quantidade de casos confir-
mados muitas vezes maior. Entre as hipóteses 
apontadas estão a dificuldade na importação dos 
reagentes, o custo elevado dos insumos e equi-
pamentos (agravado pela alta do dólar) e a fal-
ta de profissionais habilitados para esse tipo de 
trabalho fora da região Sudeste.

No momento, Darlan está em São Paulo. Tra-
balha junto a outros pesquisadores para tentar 
entender quais as características da variante do 
Amazonas. Os estudos podem ajudar a explicar a 

explosão de casos de covid-19, mas as mutações 
não são a única causa para esse aumento. A falta 
de medidas de prevenção como o distanciamento 
social, relaxado tanto pelo poder público quanto 
pela população, a negligência no uso de máscaras 
e a simples higiene das mãos também têm parcela 
significativa de responsabilidade.

o povo - Qual o motivo das mutações? É algo 
comum dos vírus?

Darlan candido - Sim. Todos os seres vivos, 
quando replicam o seu material genético, podem 
sofrer mutações. A mutação nada mais é do que 
um erro na hora de fazer a cópia do material ge-
nético, que é o DNA ou o RNA, e codifica todas 
as informações para as células. É como se você 
tivesse uma carta e quisesse fazer a cópia dela 
à mão. Das palavras dessa carta, cada letra que 
você erra é como se fosse uma mutação. De uma 
forma bem simples, é o que a mutação represen-
ta. Nós também passamos por mutações, e elas 
causam doenças genéticas, como por exemplo, o 
câncer. A diferença é que os vírus, e principal-
mente, os vírus de RNA, que é o caso do novo co-
ronavírus, mutam muito mais rápido. É por isso 
que a gente se preocupa em fazer a vigilância ge-
nômica desses vírus, porque as mutações ocor-
rem com muito mais frequência.

op - Quantas mutações ocorrem em média 
para o novo coronavírus?

ediÇÃo: Érico Firmo  |  eriCoFirMo@oPoVo.CoM.Br  |  85 3255 6101
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a mutação na linhagem do 
novo coronavírus encontrada 
em Manaus está localizada na 
proteína Spike, que interage 
com um receptor das células 
humanas e abre caminho para 
que o vírus invada o corpo e 
cause a Covid-19.

darlan fez mestrado em 
imunologia na USP e 
atualmente está no doutorado 
em zoologia em oxford, onde 
se especializa em estudos de 
epidemias virais. a entrevista 
das Páginas azuis do o povo 
no dia 14 de novembro de 
2020 fala de sua trajetória.

estudos preliminares de 
cientistas da África do Sul 
afirmam que pessoas que já 
tiveram covid-19 podem ser 
infectadas novamente pelas 
variantes do vírus. 

CONTÁGIO

HISTÓRIA

VARIANTES

significativo para todos. Quanto maior o número 
de pessoas infectadas, maiores são as oportuni-
dades para o vírus mudar.

op - Então essas variantes podem colocar 

em risco a eficácia das vacinas?

Darlan - Por enquanto, não temos nenhuma 
evidência de que alguma dessas variantes não 
seja coberta pela vacina, mas sim, existe essa 
possibilidade. É o que acontece com a influen-
za, o vírus da gripe. Como a influenza muta duas 
vezes mais rápido do que o novo coronavírus, 
precisamos tomar a vacina contra ela todos os 
anos. Se o vírus da covid-19 passar a acumular 
muitas mutações em regiões importantes para a 
resposta imune contra o vírus, aí sim pode ter 
um efeito em relação à vacina.

OP - Com o que você está 
trabalhando agora?

Darlan - Estamos focando em Manaus por-
que é a principal questão a ser respondida no 
momento. A Inglaterra já fechou as fronteiras 
para o Brasil, América do Sul e Portugal, de-
vido à mutação. Estamos tentando entender a 
dimensão do problema de Manaus, o que signi-
fica para o Brasil e para o mundo, assim como 
esperamos também dar mais informações so-
bre como a pandemia está ocorrendo em outras 
regiões do País. É urgente.

com o tempo e outras seguir adiante. As linha-
gens que foram introduzidas no Ceará no iní-
cio da pandemia eram diferentes do restante 
do Brasil, algo que pode estar relacionado às 
ligações internacionais de voos. Em relação à 
linhagem de Manaus, estamos vendo um cresci-
mento muito rápido. Estamos preocupados com 
ela porque os estudos sorológicos, ou seja, de 
anticorpos, estimaram que até ¾ da população 
já havia sido infectada pelo novo coronavírus. 
Então a gente não esperava ver essa situação 
novamente lá, o que levanta questões sobre se 
essa linhagem se transmite mais rápido ou cau-
sa reinfecções. Por enquanto, são apenas hipó-
teses, ainda está sendo estudado.

op - Qual o papel do isolamento social nas 

mutações do vírus?

Darlan - Hoje, no mundo, temos quase 100 mi-
lhões de pessoas infectadas. Se a mutação ocorre 
quando o vírus está se multiplicando dentro do 
indivíduo infectado, temos aí uma chance de 100 
milhões para o vírus sofrer uma mudança signi-
ficativa para a transmissão, tratamento, nível de 
gravidade da doença ou mesmo para a eficácia de 
uma vacina. Quando não seguimos as medidas 
de distanciamento social, não usamos máscaras, 
não higienizamos as mãos e depois, nos infecta-
mos, nós estamos servindo de laboratório para 
o vírus, ou seja, dando mais uma oportunidade 
para ele sofrer uma mutação e causar um efeito 

Darlan - Estimamos que haja de duas a três mu-
tações por mês. No mundo inteiro, já existem mais 
de 800 linhagens do novo coronavírus. A gente pre-
cisa se assustar por causa disso? Não. Nós só clas-
sificamos as linhagens de acordo com as mutações 
para entendermos a diversidade que está circulan-
do. E isso quer dizer que todas as linhagens são de 
interesse ou perigosas ou que alguma coisa de mui-
to importante mudou? Não. Na verdade, na maioria 
delas, não tem diferença nenhuma em relação à que 
foi encontrada na China no começo da pandemia. No 
entanto, é a partir desse catálogo de diversidade que 
a gente consegue identificar as linhagens que têm 
potencial, seja porque estão transmitindo a doen-
ça mais rápido ou porque causam uma gravidade 
maior de Covid-19.

op - Temos visto muito destaque em relação 

à linhagem descoberta no Amazonas. 

Podemos ter também uma aqui no Ceará, nos 
mesmos moldes?

Darlan - Não há indícios ainda, mas pode sim, 
ter uma linhagem nova no Ceará, assim como 
em qualquer outro estado do Brasil. Precisa-
mos sequenciar mais amostras recentes do nos-
so estado para entender a diversidade genética 
circulante. No momento em que o vírus começa 
a circular em uma população diferente, as mu-
tações começam a acontecer. E dependendo das 
características da transmissão naquela popula-
ção, algumas mutações podem ser eliminadas 



UMA DOENÇA 
CHAMADA 
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Vivemos dois surtos: um 
causado pelos contágios de Co-
vid-19 e outro, pelo excesso de 
informações, algumas precisas 
e outras não, o que torna difí-
cil encontrar fontes idôneas e 
orientações confiáveis quando 
as pessoas mais precisam de 
orientação.

O surto de conteúdos falsos 
foi chamado pela Organiza-
ção Pan-Americana de Saúde 
(Opas) de “infodemia”, por “se 
referir a um grande aumento 
no volume de informações as-
sociadas a um assunto especí-
fico, que podem se multiplicar 
exponencialmente em pou-
co tempo devido a um evento 
específico, como a pandemia 
atual”, segundo definição da 
entidade. Nessa situação, sur-
gem rumores e desinformação, 
além da manipulação de infor-
mações com intenção duvido-
sa. Na era da informação, esse 
fenômeno é amplificado pelas 
redes sociais e se alastra mais 
rapidamente, como um vírus.

Com o início da campanha 
de vacinação em todo o País na 
última terça-feira, 19, algumas 
situações de recusa à Corona-
Vac já foram registradas e ou-
tras tantas devem se multipli-
car, como o caso dos idosos em 
um asilo do Rio de Janeiro que, 
após discussão com a família, 
decidiram não receber a vaci-
na. Foram os únicos dentre 154 
residentes que preferiram abrir 
mão da proteção. O motivo ale-
gado foi o medo — não se sabe 
ao certo de que.

Seria apenas um caso isola-
do se a desinformação e o obs-
curantismo não fizessem parte 

Ela geralmente é transmitida pela internet e tem a 

capacidade de contaminar milhões de pessoas ao 

mesmo tempo. Saiba como se proteger do vírus da 

ignorância em meio à pandemia de Covid-19 e a 

campanha nacional de vacinação

FLÁVIA OLIVEIRA
flavia.oliveira@opovo.com.br
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C&S 01

C&S 01

COMPROVA

Projeto 
Comprova é 
coalizão de 
jornalistas de 
28 veículos de 
comunicação 
brasileiros 
voltada a 
descobrir e 
investigar 
informações 
falsas sobre 
políticas 
públicas e a 
pandemia de 
Covid-19

da agenda pública. Apenas para 
citar os casos mais recentes, em 
dezembro, o presidente Jais Bol-
sonaro questionou os possíveis 
efeitos colaterais das vacinas 
contra o coronavírus, tomando 
como exemplo a da Pfizer/BioN-
tec, e afirmou que não há garan-
tia de que ela não transformará 
quem a tomar em “um jacaré”. 
“Se você virar Super-Homem, se 
nascer barba em alguma mulher 
aí, ou algum homem começar a 
falar fino, eles (Pfizer) não têm 
nada a ver com isso. E, o que é 
pior, mexer no sistema imuno-
lógico das pessoas”, continuou.

O aplicativo TrateCov, lança-
do pelo Ministério da Saúde na 
visita que o ministro Pazuello 
fez a Manaus, foi retirado do ar 
na quinta-feira, 22, uma semana 
depois. O motivo foram as críti-
cas sobre os protocolos de aten-
dimento recomendados pela 
pasta responsável pela saúde no 
País. O app orientava profissio-
nais a receitar o chamado “tra-
tamento precoce” com remédios 
sem comprovação científica de 
eficácia contra a Covid-19, como 
a cloroquina e ivermectina.

“Já perdi a conta de quantas 
vezes esses tipos de mentira 
chegaram até mim, afinal, as 
pessoas ainda são muito mal 
informadas. Eu geralmente 
nem gasto energia com tama-
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“Ela disse que 

não vacinava 

nenhum dos 

fi lhos porque 
‘adoecer era 
engrandecedor’”
Relato do médico Ivo Castelo 
Branco sobre o que ouviu de 
uma francesa

nhas baboseiras, pois eu não 
tenho tido tempo sequer de ler 
os artigos científicos. Mas, me 
revolta profundamente saber 
que a desinformação vem do 
Ministério da Saúde, que deve-
ria se pautar pela ciência e não 
pelas ideologias”, critica o mé-
dico infectologista Ivo Castelo 
Branco, professor da Faculdade 
de Medicina da Universidade 
Federal do Ceará (UFC) e coor-
denador do Projeto Avisa, em 
parceria com o Instituto Butan-
tan, que está acompanhando 90 
famílias fortalezenses durante 
um ano e meio para analisar o 
impacto na saúde pública das 
pessoas assintomáticas ao novo 
coronavírus.

“O movimento antivacina 
existiu desde o primeiro imu-
nizante. Sou formado há mais 
de quatro décadas, mas nunca 
me esqueci da resposta de uma 
francesa à pergunta que eu 
fiz sobre a vacinação do filhi-
nho dela que estava com mo-
nonucleose. Ela disse que não 
vacinava nenhum dos filhos 
porque ‘adoecer era engran-
decedor’. Aquilo me deu uma 
revolta”, lembra.

“Está passando da hora de 
as pessoas sofrerem algum 
tipo de consequência por atos 
como esses — se bem que a 
Justiça de vez em quando age 
nesses casos, ao exigir a obri-
gatoriedade da imunização em 
prol do coletivo. Mas penso que 
vamos conviver muito tempo 
ainda com esse tipo de proble-
ma. Afinal, se o próprio poder 
público espalha a ignorância e 
não acontece nada, como po-
demos ter expectativas de mu-
danças?”, questiona.



C&S 02

C&S 02

Grupo da USP cria mensagens de 
áudio para combater informações 
falsas sobre vacinas

As vacinas alteram o DNA 
humano e causam homossexua-
lidade, autismo, infertilidade e 
implantam um nanochip 5G nas 
pessoas. As máscaras podem 
causar câncer. Vinagre é melhor 
do que álcool em gel. A cloroqui-
na salvou todo o continente afri-
cano das mortes por covid-19. 
As vacinas vão matar as pes-
soas porque é uma estratégia 
para reduzir a população.

Essas afirmações são com-
partilhadas pela internet des-
de o início da pandemia e têm 
como veículo preferencial os 
aplicativos de troca de mensa-
gens como o WhatsApp. Indig-
nados com tantas mensagens 
recebidas nos grupos de família, 
um grupo de alunos e docentes 
da Faculdade de Ciências Far-

macêuticas de Ribeirão Preto 
(FCFRP) da Universidade de 
São Paulo (USP) resolveu criar 
o Vidya Academics, coletivo de 
divulgação científica. Em parce-
ria com o site de ciências Pretty 
Much Science, eles lançaram um 
manual das fake news do coro-
navírus para mostrar as princi-
pais mentiras que estavam cir-
culando sobre a pandemia.

Com o passar dos meses e 
o desenvolvimento das vacinas 
contra o coronavírus, o grupo per-
cebeu que era preciso mudar o 
foco e defender a vacinação. Além 
do manual de fake news e vaci-
nas, os acadêmicos escolheram 
justamente a ferramenta mais 
utilizada pelos disseminadores de 
mentiras, os áudios de whatsApp.

“Eu acompanhava desde 2019 

os grupos antivacina. Quando 
começou o desenvolvimento dos 
imunizantes para a covid-19, 
eles aumentaram a produção 
na ordem de mais de 300%. Era 
uma verdadeira fábrica”, lembra 
Wasim Syed, estudante de gra-
duação da Faculdade de Ciên-
cias Farmacêuticas e integrante 
da União Pró-Vacina.

“Os áudios que gravamos 
para o WhatsApp têm de dois 
a três minutos e buscam dar 
explicar de forma acessível. 
Grande parte das fake news que 
saem sobre vacinas e corona-
vírus são disseminadas por áu-
dios enviados por pessoas que 
estão conversando com alguém 
da família. Isso viraliza muito 
mais do que vídeos e qualquer 
informação correta”, explica. 

RESPOSTAS

mil pessoas 
chegavam a ser 

alcançadas pelas 
postagens falsas 
mais populares, 
apontou o MIT



mil postagens no 
Twitter foram 

analisadas por 6 
agências independentes 
de checagem no estudo 

do MIT 




a mais de chance existe de uma 

notícia falsa viralizar do que 
uma notícia verdadeira, 

mostrou estudo do Instituto de 
Tecnologia de Masachussetts 

(MIT) publicado ano passado na 
revista Science

%
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Entrei para o Projeto Com-

prova em março do ano passado. 

Nesse mesmo mês, fi quei doen-
te mas sem saber se estava com 

infl uenza ou o novo coronaví-
rus porque a recomendação era 
procurar atendimento médico 
apenas em casos de insufi ciência 
respiratória (naquela época, nem 
as autoridades entendiam direito 
a pandemia, muito menos a po-
pulação). No isolamento do meu 
quarto e sem ter muito o que fa-
zer além de tossir, acompanhei 
as notícias e as redes sociais. Foi 
aí que percebi que a fábrica de 
lorotas que funcionou a todo va-
por na campanha presidencial de 
2018 estava montando uma nova 
linha de produção. 

Já como jornalista do O POVO 

no Comprova, vivi dias bons e 

outros nem tanto. Os bons ti-
nham a ver com conseguir pro-
vas incontestes de que um post 
compartilhado por milhares de 
pessoas era mentira. Só que nos 
dois dias (em média) que levá-
vamos para entrevistar espe-

cialistas, analisar montagens 
e ler estudos e dados, dezenas 
de informações falsas eram pu-
blicadas. Claro. Inventar uma 

Minha experiência como 
checadora de conteúdo falso

PONTO DE VISTA

FLÁVIA OLIVEIRA
Jornalista do O POVO no Comprova

mentira dá menos trabalho do 
que provar a verdade. 

Segundo uma pesquisa pu-
blicada na revista da Sociedade 
Americana de Medicina Tropical 
e Higiene, uma única postagem 
se espalhou em países como o 
Irã, ainda nos primeiros estágios 
da pandemia, e causou aproxi-
madamente 800 mortes e 5.876 

internações. A desinformação 
dizia que ingerir altas quanti-
dades de metanol curaria o co-
ronavírus, levando a uma onda 
de pessoas se intoxicando com 
o álcool. Além das mortes, 60 
pessoas fi caram totalmente 
cegas em consequência da 
prática.

Mentir sobre um candi-
dato A ou B e infl uenciar o voto 
de alguém é grave, mas espalhar 
uma invencionice sobre a pan-
demia é muitas vezes pior: pode 
custar uma vida. 

“Os algoritmos 

contribuem para 

que as pessoas 

recebam mais 

do mesmo e se 

convençam aos 

poucos”

SÉRGIO LÜDTKE, 
JORNALISTA 



O POVO - Qual a mudança nas fakes 
news relacionadas à pandemia, desde 
o começo dela, em comparação com o 
atual momento?

Sérgio Lüdtke - Antes da pandemia 
chegar ao Brasil, o conteúdo era 
sempre relacionado a algum país, 
então havia muitas postagens dizendo 
que a gravidade da pandemia na Itália 
era uma farsa, por exemplo. Quando 
chegou ao Brasil e tivemos o lockdown, 
os boatos eram sobre as fraudes 
nos resultados do distanciamento 
nos países que já passaram por ele, 
para dizer que o distanciamento 
não funcionava. Depois começaram 
as postagens sobre cloroquina, que 
ainda persistem. De modo geral, todas 
essas narrativas sempre buscaram se 
alinhar com os posicionamentos do 
Trump nos Estados Unidos ou com os 
de Bolsonaro, aqui no Brasil.

O POVO - Algum fator faz com que um 
tipo de conteúdo falso seja mais ou 
menos crível e engane mais pessoas?

ENTREVISTA SÉRGIO LÜDTKE - PROJETO COMPROVA
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Sérgio Lüdtke - Sim. A peça de 
desinformação normalmente tem um 
núcleo de verdade. Ela traz alguma 
informação verdadeira mas tenta 
descontextualizar ou enviesar essa 
verdade. Isso é um fator importante 
para o resultado obtido. No entanto, 
a gente não considera que um boato 
sozinho consegue mudar a cabeça 
das pessoas. Há todo um processo 
que tem a ver com o fato de que 
estamos cada vez mais fechados em 
bolhas informativas Os algoritmos das 
plataformas contribuem para que as 
pessoas recebam mais do mesmo e 
se convençam aos poucos. Ou seja, os 
grupos disseminadores vão na onda da 
verossimilhança e da repetição. Não 
podemos deixar de mencionar também 
o trabalho árduo desses grupos para 
desacreditar o trabalho da imprensa.

O POVO - Você consegue vislumbrar 
alguma solução para esse problema 
das fakes?

Sérgio Lüdtke - Acho que passa pela 

consciência de que temos um problema 
sério e que ele leva as pessoas a tomarem 
decisões equivocadas. Essas escolhas 
erradas podem se referir a uma eleição 
ou até mesmo custar uma vida. Eu não 
gosto de ceticismo, mas não vejo ainda 
as pessoas fi cando mais preocupadas 
e alertas nesta pandemia. E em relação 
aos fortes ataques à mídia, é o tipo de 
embate que a gente não sabe quem vai 
levar a melhor. Para que a sociedade 
se conscientize, é preciso ter uma 
educação midiática desde a escola. A 
vacina contra o que estamos vendo 
hoje é a informação de qualidade, feita 
por jornalistas. Só que o jornalismo, 
sozinho, não tem condições de se 
mostrar como uma salvação. Ele precisa 
de ajuda. Se uma pessoa não confia 
em um determinado veículo, ela pode 
acessar outros. Por exemplo, há ótimas 
informações sobre a pandemia feitas por 
agências de universidades. O que não dá 
é para formar opinião tendo como base 
sites que até se disfarçam de veículos de 
imprensa mas na verdade são depósitos 
de teorias conspiratórias sensacionalistas. 

OS NÚMEROS DAS FAKE NEWS
Espere um momento e pense: 
não acredite imediatamente 
e saia compartilhando por aí;

Suspeite de conteúdos que 
causem reações emocionais 
muito fortes. As notícias 
inventadas são feitas para 
causar surpresas ou rejeição. 
Desconfi e de experiências 
pessoais;

A notícia pede para você 
confi ar, porque a “mídia” 
quer esconder o fato? 
Desconfi e;

Leia toda a matéria, não 
somente o título: muitas 
notícias falsas têm erros 
gramaticais ou de digitação. 
Também podem fazer 
afi rmações absolutas 
sem citar fontes 
ou com informações 
que se contradizem;

Pesquise o título no Google. 
Se for verdade, é provável 
que outras mídias já tenham 
compartilhado. Se for falso, 
alguns sites verifi cadores de 
dados já podem ter checado 
a veracidade, como por 
exemplo o Projeto Comprova, 
a Fato ou Fake, Agência Lupa, 
Aos fatos, Boatos.org etc.

Os peruanos (79%) são 
os que menos conseguem 
identifi car uma notícia falsa, 
seguidos pelos colombianos 
(73%) e chilenos (70%). 
Os brasileiros ocupam o 
último lugar na pesquisa, 
com 62%, logo atrás dos 
mexicanos e argentinos, 
com 66% cada;

Os principais meios para cair 
nas fake news são as redes 
sociais como WhatsApp e 
Facebook, onde, em média, um 
terço dos latino-americanos 
utilizam as plataformas online 
para se informar. Sites de mídia 
tradicionais, por sua vez, são 
utilizados por apenas 17%

49% ds mulheres confi am 
mais nos conteúdos online 
que os homens - 42%

Os jovens entre 
18 e 24 anos 

(38%) 

73% 
dos brasileiros entrevistados 
acreditam que pelo menos um dos 
conteúdos com desinformação 
é verdadeiro ou provavelmente 
verdadeiro, seguido por 
65% dos estadunidenses e 
59% dos italianos;

59% viram ao menos 
um dos conteúdos 
desinformativos sobre o 
coronavírus no WhatsApp;

O WhatsApp também foi 
a fonte mais citada para 4 das 
7 notícias falsas apresentadas 
aos entrevistados;

80% dizem que gostariam 
de receber correções de 
verifi cadores de fatos 
quando forem expostos a 
notícias falsas.

Sete em cada dez 
internautas brasileiros 
(cerca de 100 milhões de 
pessoas) acreditam em ao 
menos uma notícia falsa a 
respeito da pandemia de 
coronavírus;

FONTES: Estudo “Iceberg Digital” desenvolvido na América Latina pela Kaspersky, empresa global de cibersegurança, 
em parceria com a empresa de pesquisa CORPA. Publicado em janeiro de 2020 / Estudo “O Brasil está sofrendo 
uma infodemia de Covid-19”, realizado pela Avaaz.org, rede de mobilização social. Publicado em maio de 2020.

94% 
dos brasileiros entrevistados 
viram pelo menos uma 
das notícias falsas sobre o 
coronavírus;

COMO IDENTIFICAR 
UMA NOTÍCIA FALSA

Descubra a fonte: é uma 
corrente do whatsapp sem 
autoria? Cita uma fonte 
legítima? Pesquise o nome da 
mídia ou do autor no Google 
para ver o que mais essa 
pessoa fez e em qual mídia 
trabalha. Preste atenção se o 
site que publicou as notícias 
tem um viés fortemente 
ideológico. Sempre verifi que se 
o site da fonte é mesmo o site 
que diz ser. Há sites irônicos e 
réplicas de sites originais;

Verifi que o contexto e a data: 
algumas fake news divulgam 
informações do passado como 
se fossem acontecimentos 
atuais. Observe se o contexto 
faz sentido;

Recebeu uma foto que conta 
uma história? Você pode fazer 
uma pesquisa “inversa” de 
imagens e ver se outros sites a 
reproduziram. Salve a foto no 
seu computador e faça o upload 
no imagens.google.com ou no 
reverse.photos;

Denuncie a publicação: as 
redes sociais, como Twitter, 
Facebook, Instagram e 
Whatsapp estão melhorando 
suas políticas de checagem de 
conteúdo. Denuncie a postagem 
ou o contato (Whatsapp) 
para a própria rede social ou 
compartilhe em grupos de 
checagem de fatos.

FONTE: Manual “Coronavírus - Fake news e como identifi cá-las”, publicado 
em junho de 2020 pela Vidya Academics (USP) e Pretty Much Science.
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62% 

dos brasileiros não conseguem 
reconhecer uma notícia falsa. 
Destes, 2% nunca ouviram falar 
do termo “fake news”

Apenas 
42% dos 
brasileiros 
ocasionalmente 
questionam 
o que lê na 
internet


são os que mais usam as redes 
sociais para fi car por dentro do que 
está acontecendo em seu país ou 
região. Diferente dos internautas 
entre 35 e 50 anos, que utilizam 
mais os sites de mídia tradicionais. 
Curiosamente, quem compartilha 
mais fake news em seus perfi s e 
comentam as notícias alarmantes 
sem verifi car sua veracidade são 
os usuários entre 25 e 34 anos;

55% viram ao menos 
um dos conteúdos 
desinformativos no Facebook;
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A 
manchete da página de Economia “Preço do 

botĳ ão de gás segue em alta pressionando 
orçamento dos mais pobres” (22/1/2021) re-
vela uma das facetas de um problema que 
tem atingido os segmentos mais desfavo-
recidos da população brasileira: o aumento 

excessivo dos preços de produtos mais consumidos nas 
faixas de baixa renda. O valor médio do botĳ ão de 13 kg 
passou de R$ 81,34 para R$ 83,08 no Ceará, avanço de 2,1%, 
sendo o estado com o preço mais elevado do Nordeste.

O preço da cesta básica, por sua vez, teve elevação de 
23,37% no ano, subindo de R$ 433,64 (2019) para R$ 534,97 
(2020), representando a metade do salário mínimo do pe-
ríodo. Ao mesmo tempo, o salário mínimo variou pelo índi-
ce da infl ação, sem aumento real. O cálculo da cesta básica 
é do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese).

Este ano, o Bolsa Família, programa que atende a cerca 
de 14 milhões de famílias brasileiras, também fi cou sem au-
mento. E, no ano passado, o benefício não deu direito ao 13º 
salário, como ocorrera em 2019.

Além disso, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), a infl ação para os mais pobres foi de 6,22% 

em 2020, ante 2,74% para os mais ricos. Isso porque hou-
ve aumento signifi cativo no preço dos alimentos, que pesa 
mais no orçamento das famílias de menor renda.

A pandemia agravou a situação com o aumento do de-
semprego e a difi culdade de trabalhadores avulsos em 
manter suas atividades. O auxílio emergencial reduziu um 
pouco as difi culdades que se abateram sobre a população, 
principalmente entre os mais pobres. Porém, o programa 
chegou ao fi m, sem nenhuma perspectiva de que outro 
projeto substitua esse auxílio. 

Criado para permitir que as pessoas de menor renda pu-
dessem atravessar o período da pandemia, o resultado foi 
que a crise sanitária continuou, porém a ajuda foi suspensa, 
em um péssimo momento: quando o índice de desemprego 
chega a 14,6%, taxa recorde, que atinge mais de 14 milhões 
de brasileiros, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE).

O fato é que a situação que se apresenta para os mais po-
bres é de difi culdade ingente, que precisa merecer a aten-
ção de autoridades do Executivo e do Legislativo, de modo a 
propiciar-lhes um mínimo de segurança fi nanceira, como a 
criação de um novo programa de complementação de ren-
da ou a ampliação do Bolsa Família. 

Pressão sobre os mais pobres

EDITORIAL

lrdrumond@hotmail.com 

O ano de 2020 foi desafi ador. Pegou o mundo 
de surpresa. A potência de uma pandemia é de-
vastadora. Todos sentiram na pele. Cada um da 
sua maneira e de acordo com a sua realidade. Os 
que não estavam na linha de frente no comba-
te à Covid-19 travaram batalhas pessoais dentro 

de suas residências contra o 
medo, a ansiedade e as múlti-
plas incertezas que ainda ron-
dam o futuro.

Diante da atual dinâmica, o 
novo normal chegou trazen-
do a obrigatoriedade do uso 
de máscara, da higienização 
constante e o distanciamento 
social. As pessoas que manti-

nham rotinas de exercícios físicos acabaram sem 
alternativas. Boa parte buscou se adaptar, mas 
outra, acabou por se entregar ao sedentarismo, 
favorecendo o aumento da massa corporal e o 
aparecimento de algumas comorbidades como, 

por exemplo, a sarcopenia que é a diminuição 
progressiva da massa muscular no corpo. Este 
problema, que acontece principalmente com 
os mais idosos, está levando várias pessoas aos 
consultórios médicos.

Não sabemos o que nos aguarda em 2021, mas 
para enfrentar o novo ano de forma positiva, é 
necessário cuidar da saúde do corpo. É possível, 
sim, voltar a uma rotina de exercícios físicos com 
equilíbrio e sem descuidar da proteção individual.

O começo do ano é um ótimo momento para 
dar início a mudanças de hábitos. Dessa forma, 
a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Trauma-
tologia (Sbot) sugere a prática da musculação 
ou caminhada ao ar livre, tomando os cuidados 
devidos e o distanciamento. Manter o hábito não 
é tarefa fácil e, com o passar dos dias, muitos 
podem desanimar, mas já é chegada a hora de 
seguir em frente. É necessário ter em mente que 
são os hábitos de hoje que defi nirão a saúde que 
cada um terá no futuro. 

Um ano de mais movimento e vitalidade

Presidente da Sociedade 

Brasileira de Ortopedia 

e Traumatologia (Sbot) - 

Regional Ceará

Leonardo Drumond 

ricardo.holanda@faculdadecdl.edu.br

Nos dias atuais você, assim como milhares 
de pessoas, já deve ter usado diversos serviços 
que estão disponíveis nas chamadas “nuvens” ou 
“clouds”, indo desde armazenamento de arquivos, 
até mesmo a disponibilização de uma completa e 
complexa infraestrutura de softwares e serviços.

De fato, as nuvens oferecem 
uma série de vantagens, den-
tre elas a alta disponibilidade 
dos serviços e a transparência 
de seu uso pelos usuários. Sabe 
o que isso realmente signifi ca? 
Bem, isso indica que os servi-
ços podem estar disponíveis a 
qualquer momento para os seus 
usuários, além de boa parte da 

complexidade da gestão destes serviços fi carem 
a cargo do fornecedor (AWS, Microsoft etc.).

Segundo a International Data Corporation, até 
2023 o investimento em transformação digital 

crescerá mais de 15%, tendo como destaque o ar-
mazenamento em nuvem, sendo este um dos pas-
sos mais signifi cativos para a transformação digi-
tal das empresas. O estudo aponta ainda que 65% 
do PIB global será digitalizado até 2022, portanto, 
trata-se de algo em plena e franca expansão.

A nível local, destaco a parceria entre o Go-
verno do Estado do Ceará e uma das gigantes 
em Cloud, a AWS. Isso indica, de maneira forte, 
o direcionamento do uso das nuvens para pro-
pósitos organizacionais, públicos ou privados. 
Lembre-se: as nuvens propiciam alta disponi-
bilidade dos serviços que lá estão, ideal para a 
continuidade e ampliação segura dos negócios, 
além do fato de diminuir, de forma significati-
va, o que é necessário para a gestão de toda a 
infraestrutura envolvida.

Agora pense: o que você já utiliza que está nas 
nuvens, o que poderia estar e como isso poderia 
facilitar sua vida ou da sua empresa? 

Estamos todos nas nuvens

Coordenador dos cursos 

de graduação de Redes de 

Computadores e Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas 

da Faculdade CDL

Ricardo Holanda 
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O dia 17 de janeiro de 2021 ficará marcado na história da saúde 
pública brasileira. A agência reguladora brasileira - uma das mais 
importantes e qualificadas do mundo - autorizou a utilização no 
País das duas vacinas que serão produzidas pelo Instituto Butan-
tan e pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no combate à Covid 
19. Além disso, a Anvisa reiterou que não existem medicamen-
tos disponíveis que atuem diretamente sobre o vírus (o chamado 
“tratamento precoce”) e que, portanto, teremos que contar com a 
vacina para poder mudar radicalmente a atual situação sanitária 
do País. A ciência e a saúde pública brasileiras reafirmaram sua 
qualidade através de duas instituições centenárias que são motivo 
de orgulho para todos nós. Que isso sirva de lição para governan-
tes e profissionais de saúde que durante esse período assumiram 
posturas negacionistas e irresponsáveis atacando as recomenda-
ções da ciência e fragilizando a capacidade nacional de enfrentar 
adequadamente esta grave situação.

Depois da tragédia das mais de 215 mil mortes e ainda sob o 
impacto da catástrofe que se abateu sobre nossos concidadãos de 
Manaus, o País encontra uma oportunidade única de enfrentar a 
Covid-19 baseando sua estratégia na utilização das ferramentas 
que a ciência nos oferece: medidas de higiene pessoal, distancia-
mento social, uso universal de máscaras e, agora, as vacinas.

O Brasil dispõe de uma larga experiência em grandes campanhas 

de vacinação e tem um dos programas de imunização mais respei-
tados do mundo, o PNI. São cerca de 40 mil pontos de vacinação 
em todo o País, milhares de profissionais de saúde envolvidos e 
uma grande capacidade de mobilização da sociedade que sempre 
respondeu positivamente com uma expressiva adesão às campa-
nhas, além da vacinação de rotina.

Portanto, a partir deste momento, abre-se uma nova perspec-
tiva para a sociedade brasileira. Temos que criar uma grande 
mobilização em defesa da vida e da vacinação para todos. Nossos 
principais obstáculos no curto prazo serão superar a omissão e 
despreparo do Ministério da Saúde e do Governo Federal e criar 
uma grande mobilização na sociedade. Neste momento é impor-
tante confiar na segurança das vacinas. A principal garantia da 
segurança foi dada com a aprovação pela Anvisa, ou seja, as duas 
vacinas são totalmente seguras para uso na população e os even-
tuais efeitos colaterais são brandos e não colocam em risco a saú-
de de ninguém. Uma outra dúvida muito comum é se as pessoas 
que tiveram a doença devem se vacinar. A resposta é sim! Para que 
o vírus pare de circular teremos que atingir uma boa cobertura 
da população, para obter a chamada imunidade coletiva, por isso, 
todos dentro dos grupos prioritários definidos devem se vacinar.

Mas não nos iludamos. Termos que aguardar um tempo até que 
as vacinas aplicadas cumpram seu objetivo de proteger. Até lá de-
vemos continuar observando as recomendações da boa medicina 
e da saúde pública: manter as medidas de higiene pessoal, usar 
máscaras sempre, evitar aglomerações e manter o distanciamen-
to, e não acreditar em falsas promessa de cura. Abrace a vacina! n

José Gomes Temporão
jtemporao@uol.com.br

Pesquisador da Fiocruz, membro da academia nacional de Medicina e ex-ministro da Saúde

o Brasil e a CoviD-19: aBraCe a vaCina!
Artigo

Aviso Hoje, excepcionalmente, não será publicada a coluna ombudsman.

A preocupação atual com a natureza, constituída de fauna e 
flora, é um fenômeno que caracteriza a humanidade de hoje que 
vive no nosso planeta, ameaçado de ser destruído. Os homens são 
responsáveis, em parte, pela destruição, muito embora medidas 
de defesa já estejam sendo adotadas. O Brasil, em razão disso, tem 
sido criticado, pois o desmatamento da Amazônia que ocorre há 
muitas décadas não foi reduzido de maneira satisfatória.

As nações desenvolvidas da Europa já tiveram destruídas suas 
florestas nativas e são agora receptadoras da madeira extraída, 
clandestina e ilegalmente, das florestas brasileiras. Até mesmo o 
Vaticano está envolvido nas discussões do meio ambiente, apesar 
de não ser especialista na matéria. Assim, realizou no ano passa-
do um sínodo sobre a Amazônia, considerado por muitos católicos 
como mal orientado.

Meio ambiente é um valor inquestionável para o mundo mo-
derno, pois a poluição do planeta chega a níveis insuportáveis. 
A Santa Sé tem o direito e até mesmo o dever de colaborar com 
a causa, conscientizando o cristão para a gravidade do assunto. 
Entretanto, a hierarquia da Igreja Católica não poderia engajar-
se na defesa da Amazônia, ao lado de partidos políticos de viés 
totalitário, contra outros de orientação liberal e democrática. A 

ideologização do tema tem concorrido para o atraso da adoção de 
medidas saudáveis, tanto em favor do meio ambiente quanto em 
favor daqueles que vivem no seio da floresta.

O papa Francisco tem a justa preocupação com as questões 
sociais e ambientais. Suas ideias, contudo, são ligadas ao pensa-
mento socialista, afastando os fiéis que têm convicções mais li-
berais e democráticas. Assim é que o papa se recusou a receber 
o secretário de Estado americano, mas recebeu o ex-presidiário 
Lula, em grande estilo; não se tem notícia de que fez críticas pú-
blicas contra os crimes praticados na Venezuela, na Nicarágua ou 
em Cuba e, recentemente, silenciou em relação à legalização do 
aborto na Argentina, orientada pelo governo peronista de Alberto 
Fernández. Enquanto isso, sua santidade já fez duras críticas ao 
atual governo brasileiro, de orientação liberal e democrática, em 
relação ao meio ambiente, sabendo-se que a questão da Amazônia 
é histórica, não tendo sido possível, ainda, a adoção de uma polí-
tica que beneficie tanto o homem quanto a natureza.

Não há dúvida que os macacos devam ser bem tratados e preser-
vados nas florestas, mas também que os bebês de dois a três meses 
de idade, na Argentina, tenham direito à vida. Quando o profeta Jo-
nas se sentou à sombra de uma árvore para refletir sobre o que lhe 
acontecera em Nínive, o sol quente ressecou a planta, o que deixou 
Jonas bastante condoído. Deus, então, disse a Jonas que sua com-
paixão deveria se dirigir aos ninivitas e não à planta. n

pedro Henrique cHaves anTero 
phantero@gmail.com

Professor de Ciências Políticas

maCaCos e BeBês
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CARLOS MAZZA

QUEM POLITIZOU A VACINAÇÃO?

E
stabelecer equivalências, apontando se-
melhanças entre fatos distintos e de pouca 
conexão aparente entre si, é algo sempre 
complexo. Palavras e ações humanas são 
sempre carregadas de inúmeros subtextos, 
que quase sempre só fazem sentido quan-

do observadas dentro de um contexto maior. Aquele que 
furta um saco de arroz para alimentar a família não faz 
o mesmo que aquele que furta para obter lucro. O aluno 
de ensino básico que reage a provocações de um cole-
guinha com uma bofetada “perde a razão”, todo mundo 
sabe. Por tudo isso, quem se coloca na posição de ar-
bitrar a criação de paralelos assume sempre o risco de 
passar do ponto, de colocar como equivalentes situa-
ções que só parecem semelhantes.

Nesse sentido, a política brasileira tem vivido 
verdadeira epidemia – perdoe o péssimo timing para 
o uso da expressão – de falsas equivalências. Desde o 
aprofundamento da polarização entre o bolsonarismo 
e o petismo, surgem aos montes aqueles que buscam 
brilhar no meio termo entre os extremos da equação. 
Os tais “isentões” consideram sempre que fazem grande 

serviço pelo debate público brasileiro, como verdadeiros 
porta-vozes do bom senso e da temperança, entrando 
em discussões apenas para apontar que ambos os lados 
estão errados. E isso pode até ser verdade muitas vezes, 
mas sobram situações em que as equivalências são 
simplesmente falsas, quando não levianas.

O caso mais recente é o da insana guerra ideológica 
travada entre o presidente Jair Bolsonaro e o 
governador de São Paulo, João Doria, em torno da 
vacinação no País. Nos últimos dias, tem sido bastante 
comum ouvir políticos e analistas criticando “ambos 
os lados” da história. Politizando assunto que deveria 
ser exclusivamente de saúde pública, Bolsonaro e Doria 
estariam os dois fazendo grande desserviço ao País, de 
forma igual. A equivalência é parcialmente correta: É 
óbvio que o governador tucano tentou, ao antecipar 
a liberação da Coronavac e até transmitir a primeira 
aplicação pelas redes, extrair lucro político da história.

Agora, àqueles que dizem que ambos carregam a 
mesma parcela de culpa pela situação ter chegado 
ao ponto que chegou, deixo a pergunta: Quem 

politizou a vacinação? Observando o histórico 
do País desde o início da pandemia, me parece 
evidente que a resposta recai sobre o presidente da 
República. Desde os primeiros casos confirmados da 
Covid-19 no País, Bolsonaro já minimizou a crise, fez 
prognóstico de menos de 800 mortes – já temos mais 
de 215 mil –, chamou de “gripezinha”, boicotou máscaras 
e promoveu aglomerações.

Quando viu que as lorotas de caixões sendo enterrados 
vazios e de médicos falsificando atestados de óbito não 
iriam colar, passou a receitar hidroxicloroquina até 
para emas do Alvorada. Nada contra o medicamento 
em si, que, apesar de não ter eficácia comprovada em 
humanos, pode auxiliar no tratamento da doença. Mas 
apostar nisso como resposta prioritária do governo à 
crise, deixando de ir atrás de vacinas e sem antecipar 
problemas como o da crise de Manaus, está longe de 
ser uma gestão modelo. Bolsonaro vir agora falar 
em “vacina do Brasil”, depois de ele próprio cunhar a 
expressão “vacina chinesa do João Doria”, só pode ser 
uma piada de muito mau gosto. O País tem, infelizmente, 
gostado muito dessas.

Sem vice
Causou surpresa no mundo político a renúncia, 
anunciada semana passada, da vice-prefeita de 
Eusébio, Lucinha Feitosa (DEM). Na carta oficial 
comunicando a decisão à Câmara Municipal, 
a agora ex-vice de Acilon Gonçalves (PL) alega 
incompatibilidades entre o cargo e negócios seus 
ou de sua família. “Regras de compliance”, afirma.

Lucinha é esposa do líder do DEM no Ceará, 
Chiquinho Feitosa, empresário bem sucedido 
em diversos ramos, incluindo transporte 
público e agropecuária.

Sem vice II
O mais curioso é o timing da decisão. Eleita em 
novembro passado, Lucinha abandona o cargo 
com menos de um mês de gestão. Se havia o risco 
de tal incompatibilidade, por que ela concorreu 
ao cargo? Não era algo que já deveria ter sido 
ponderado antes mesmo da pré-campanha? 
Perguntas que a população de Eusébio gostaria 
de ter a resposta.

“Onde estão 

as outras 

vacinas? O 

Brasil vai 

precisar 

de mais 

vacinas”
João Doria

 governador de São Paulo

Amigo do meu inimigo...
Acusada de fazer dossiês de opositores do governo 
Bolsonaro, a Agência Brasileira de Inteligência 
(Abin) não tem feito lá um grande trabalho neste 
sentido no Ceará. Nos últimos meses, diversas 
pessoas críticas ao presidente, ou pelo menos 
ligadas a políticos antibolsonaristas, têm sido 
nomeadas para cargos em órgãos federais no 
Estado. Se o presidente fosse pessoalmente 
informado desses detalhes, suponho que algumas 
das indicações provavelmente seriam revertidas.

…não é meu amigo
Caso mais recente neste sentido foi a indicação de 
Barroso Rodrigues no comando do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). 
Engenherio e ex-professor da Universidade Federal 
do Ceará (UFC), Barroso foi figura muito presente em 
gestões ligadas a Ciro Gomes (PDT) no Ceará, sendo 
dos técnicos mais próximos do prefeito Roberto 
Cláudio (PDT). No ano passado, trabalho inclusive 
na campanha de José Sarto (PDT) para a Prefeitura 
de Fortaleza, na área de articulação política.
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LÚCIO BRASILEIRO

E O MEU MUNDO CAIU (TOMO II)
Continuando rol dos pro-
tagonistas da minha cabana 
cumbucana La Belle Aurore, 
prestes, agora, a desaparecer 
completamente. 

Empresário José Dias Macêdo. 

Edith Pinheiro Guimarães, que 
esteve com presidente John 
Kennedy na Casa Branca, que a 
apresentou à ex-primeira-da-
ma Eleonor Roosevelt. 

Francisco Studart, duas ve-
zes deputado federal pela 
Guanabara. 

Bebel Ramos, única filha varoa 
do colunista Ibrahim Sued. 

Poeta Otacílio Colares, um dos 
maiores sonetistas do Brasil. 

Presidente do Flamengo 
Márcio Braga. 

Florinda Bolkan, trazida pelo 
matriz Lázaro Medeiros, que es-
nobou champagne e caviar, que 

para ela arrumei, preferindo 
Canaã de tampa metálica, favo-
rita do inesquecível Mincharia. 

Presidente da Câmara Munici-
pal de Fortaleza, vereador José 
Barros de Alencar. 

Paulo O’Grady e a encantadora 
Lurdinha Pontes, daqueles que 
dormiram numa alcova dispo-
nível. 

Legenda do rádio e meu com-
padre João Ramos. 

Coronel Kurt Pessek, que servia 
na Décima Região.

Colunistas Alex e João Alberto, 
de Pernambuco, Marinês Sabóia, 
do Maranhão. 

Fundador da Faculdade de 
Medicina e líder do Partido 
Social Democrático, Walde-
mar Alcântara. 

Médico de cabeça Clidenor 
Freitas, que introduziu no 

Piauí um novo regime de in-
ternamento para portadores 
de distúrbios mentais. 

Jornalista Frota Neto e sua 
mulher diplomata, Stela Pom-
peu, que inclusive serviu na Em-
baixada de Paris. 

Presidentes do Náutico e Ideal, 
Ary Gadelha de Alencar Araripe 
e Gustavo Mateus da Silva. 

Empresário paulista Alber-
to Linhares, neto por mãe do 
proeminente advogado Adolpho 
Campello. 

Meu particular amigo Rômulo 
Siqueira, implantador da pio-
neira TV Ceará, que comercial-
mente tocou. 

Entalhador Batista e sua Mady 
Benzecry, a mais linda mulher 
da Amazônia. 

Hans Schmidtner, único 
alemão que dormiu em meu 
terreiro. 

Presidentes da Federação das 
Indústrias José Flávio Costa 
Lima, Fernando Cirino, Jorge 
Parente e Beto Studart. 

Dr. Murilo Martins e Inês, que al-
moçaram com seus futuros con-
sogros Tonzito e Anita Cavalcanti. 

Meu saudoso amigo catalão 
Ramon Diaz, que começou a pe-
recer quando perdeu filho único, 
Xavier, por leucemia. 

Notários públicos Cláudio 
Aguiar e Roberto Maia, tendo 
sucedido aos pais, Luiz Carlos e 
Carloto Pergentino. 

A grande Ignez Fiúza, que 
preencheu as melhores paredes 
da sociedade. 

Prefeito Juraci Magalhães, 
que integra minha lista dos 
cinco mais. 

Pintor paraibano feito em Barce-
lona Otto Cavalcanti e sua mulher
-empresária Margarita Solari.

EDITH Gentil Pinheiro 
Guimarães, a cearense da 
Casa Branca

AS NOTÍCIAS REPRODUZIDAS NESTA 

SEÇÃO OBEDECEM À GRAFIA DA 

ÉPOCA EM QUE FORAM PUBLICADAS.

Há 25 anos Há 45 anos Há 65 anos
1996. CEARÁ

Avicultura importa 67% 

do total consumido

Em 1995, o setor avícola consumiu 
300 mil toneladas de milho – 200 
mil toneladas foram importadas da 
Argentina e dos Estados Unidos, 67% 
do total. A produção de frango foi de 
107 mil toneladas, correspondendo 
a crescimento de 8,5% sobre 1994, 
em consequência do aumento no 
consumo per capita, segundo a Aceav. 
A produção de ovos em 1995 foi de 93 
milhões de dúzias, o que corresponde 
a um decréscimo de 2,5% em relação 
ao ano anterior.

1976. ECONOMIA

Técnico monta a 

estrutura da Bolsa de 

Valores do Ceará

A presença do citado técnico 
representa a parte inicial dos 
preparativos para o início das 
atividades da Bolsa de Valores do 
Ceará, incluindo-se a possibilidade 
de vir a ser realizado, segunda-
feira próxima, um pregão simulado 
somente para os corretores de 
câmbio locais que fazem aquela 
entidade, recebendo a orientação 
do enviado da Comissão Nacional de 
Bolsa de Valores.

1956. CEARÁ

Voltará a atividade o 

“Excelsior Hotel”

Dentro de quatro meses, Fortaleza 
contará novamente com o seu 
tradicional Excelsior Hotel. 
Fechado há mais de dois anos 
pela municipalidade, em vista das 
suas precaríssimas condições de 
higiene, vai entrar novamente em 
funcionamento o maior e mais 
central hotel da capital cearense. A 
reportagem do O POVO foi áquele 
grande edifi cio da praça do Ferreira 
e verifi cou haverem sido iniciados os 
trabalhos de readaptação do Excelsior.
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PÓ DE MEMÓRIA   

H
á um covidário, durante essa 
maldita pandemia, que pas-
sei a me afeiçoar dele. Talvez, 
porque toda a minha ansieda-
de, de alguma maneira, ainda 
se esvai por lá. O supermer-

cado. E falo de um lugar de privilégio ou “anos 
de trabalho” para ter direito a fazer mercantil.

Sim, cara leitora e leitor, (dificilmente uso 
essa expressão do Airton, do Nelson ou do 
Romeu Duarte). Ir ao supermercado duas ou 
mais vezes por semana virou uma prenda. 
Claro, o capitalismo enfiou na cabeça da gente, 
desde criança, que se não frequentássemos 
um mercantil não valeríamos nada. Ou 
quase nada dentro desse padrão margarina-
machista da vidinha. 

É semelhante, aí volto nas lembranças 
da infância, ao “lar bem sucedido”. Aquela 
em que a família bem de vida comia carne 
de primeira, quilo de patinho do açougue. 
E não ovo ou carne de lata pendurados na 
caderneta de seu Geraldo bodegueiro. Um 
gentil do Porangabuçu. 

Pois deixa eu voltar para o 
supermercado, um lugar que virou o 
único entretenimento. Mesmo perigoso 
durante o lockdown do Camilo. 

Entre as maçãs ruins do Cometa ou os tomates 
orgânicos e caros do São Luiz, tive momentos 
de fruições. No Pão de Açúcar, mercantil de 
minha infância, fui perdendo a afeição. 

Talvez, o Pão de Açúcar partiu meu coração 
quando cortou no tronco uma mangueira 
fogosa na Júlio Ventura. 

Ela rebrotou, mas minha relação, ali, 
brochou. Apagou momentos sublimes 
quando, nos tempos da ditadura, pedi à 
mamãe e a meu pai para irmos à inauguração 
do Jumbo. Acho que em 1974, no Center Um, 
na Santos Dumont. 

Porque a atração não eram os olhos 
claros do Tasso (nem sabia quem era o 
moço privilegiado), mas queria ter com a 
elefanta ou elefoa, na verdade, uma aliá. 
Acorrentada em cima de um caminhão e um 
bando de meninas e meninos infernizando a 
sensibilidade dela. Coitada. 

Mas isso já é pó de memória. Pandêmico, 
pós-convalescente da Covid-19, logo em 
março, sentia um alívio criminoso em ter 
sobrevivido e me encontrar com estranhos 
no Cometa ou São Luiz. 

Um bando de libertos, livres por alguns 

minutos. Uma hora ou o tempo de comprar 
três carioquinhas e uma cabeça de alho. Uma 
permissão para sair de casa e testemunhar 
outros vivos, mesmos mascarados. 

Sou repórter e voltei à rua em abril - calçada 
do Leonardo da Vinci, Upa da Praia do Futuro, 
Hospital do PV e Bom Jardim -, mas tinha uma 
inveja corrosiva dos entregadores de APP.    

Não da exploração fdp que são obrigados 
para escapar, mas pela liberdade de cruzar a 
Cidade inteira e vazia. 

Tinha também uma sedução pela liberdade 
das caixas do São Luiz da Santos Dumont. Ou 
de uma do Cometa da Pinto Madeira. No Dia 
dos Namorados, em meio ao desalento da 
pandemia, uma perguntou a outra o que ela 
iria dar de presente para o “boy” dela. Tive 
ciúme do rapaz invisível. 

Desejei ser o “boy” dela. Ter recebido uma 
caixa de Alpino e ser bem comido. Talvez só de 
máscara (há a fantasia de ficar só com ela no 
corpo despido), arriscando morrer de Covid-19 
e, na contramão, feliz... 

Ir ao supermercado foi um privilégio que 
ficou mais na cara. E uma alucinação no 
primeiro pico da pandemia.   

Pós-convalescente, sentia um alívio criminoso em ter sobrevivido e 
me encontrar  com estranhos no Cometa ou São Luiz

ARTE
CARLUS
CAMPOS
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TAL QUAL 
FORA DE CASA

O Ceará encara hoje, às 19 
horas, o Palmeiras-SP pela 32ª 
rodada do Campeonato Brasi-
leiro.  O confronto agora será na 
Arena Castelão, onde o Alvinegro 
tentará vencer a primeira contra 
os paulistas na temporada ini-
ciada no ano passado.

Até agora, foram três parti-
das. Na Copa do Brasil, o Pal-
meiras venceu em casa por 3 a 
0 e os times empataram em 2 
a 2 na volta. No primeiro tur-
no do Brasileirão, nova vitória 
Alviverde, por 2 a 1, no Allianz 
Parque. A chance de “troco” 
vem no Castelão.

O problema é que a campanha 
do Alvinegro dentro de casa não 
tem sido das melhores. O Vovô é 
o sexto pior mandante, com três 
derrotas e quatro empates nos 
últimos sete jogos como man-
dante na Série A. O desafi o fi ca 
ainda maior em vista de que o 
Palmeiras é o quinto melhor vi-
sitante do certame. 

Em entrevista coletiva cedi-
da, Guto Ferreira ressaltou a im-
portância de o time aproveitar 
o mando de campo, ainda que 
diante de um time forte. “Nós te-
mos que voltar a vencer no Cas-
telão, temos que nos impor (...). 
Isso é um trabalho mental para 
a gente fazer com os jogadores 
e buscar (vencer em casa). Será 
um jogo bastante difícil diante 
do Palmeiras, contra quem já fi -
zemos três partidas neste ano”, 
disse o técnico do Ceará.

O que pode contar em favor 
do Ceará são os possíveis desfal-
ques do Palmeiras. O técnico Abel 
Ferreira vinha escalando as prin-
cipais peças do time paulista em 
campo nas últimas rodadas da 
Série A, mesmo em meio a uma 
maratona de jogos para encaixar 
partidas das fases fi nais de Copa 

| BRASILEIRÃO 2020 | CEARÁ TENTA TRAZER BOA FASE COMO VISITANTE PARA O CASTELÃO DE 

FORMA A VENCER O PALMEIRAS PELA PRIMEIRA VEZ NA TEMPORADA

horacio.neto@opovo.com.br
ESPECIAL PARA O POVO
HORÁCIO NETO
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APÓS cumprir suspensão, Bruno 
Pacheco deve retornar à lateral-

esquerda do Ceará contra o Palmeiras 

Ceará 
4-2-3-1: Richard; S. Xavier, 
Luiz Otávio, T. Pagnussat e B. 
Pacheco; Fabinho e F. Sobral; 
Lima, Vina e Léo Chú; Cléber. 
Tec: Guto Ferreira.

Palmeiras
4-4-2: Weverton; Mayke, 
Kuscevic, A. Empereur e G. 
Scarpa (L. Esteves ou Viña); 
P. de Paula (P. Bicalho) e Zé 
Rafael (E. Santos); Breno Lopes, 
P. Acácio e L. Lima; Willian. 
Técnico: Abel Ferreira

Data: 24/1/2021
Horário: 19 horas
Local: Arena Castelão, em 
Fortaleza (CE)
Árbitro: Braulio da Silva Machado
Assistentes: Helton Nunes e 

Johnny Barros de Oliveira
VAR: Adriano Milczvski
Transmissão: Globo, TNT e 
Premiere; rádio O POVO CBN e 
Tempo Real em opovo.com.br/
esportes

BRASILEIRO SÉRIE A 
ROTEIRO DO JOGO

X

ter e obrigam a mim, quando faço 
os jogos, a pensar nas substitui-
ções que tenho que fazer. É pen-
sar no tempo de jogo, porque não 
há outra forma, com um plantel 
tão reduzido, de conseguir ter os 
jogadores frescos para nos dar a 
resposta máxima a cada jogo”, re-
latou o técnico português.

Por outro lado, o Vovô chegará 
praticamente com força máxima 
para o confronto. Sem nenhum 
titular de fora, Guto Ferreira deve 
apenas promover a volta de Bruno 
Pacheco à lateral esquerda. O Pal-
meiras não terão Raphael Veiga, 
suspenso, e Gustavo Gomez, lesio-
nado. Além deles, outros jogado-
res devem ser poupados.

Enquanto o Alviverde se divi-
de entre Série A e Libertadores, 
o Ceará sonha com uma possível 
primeira participação na com-
petição continental. Caso vença o 
Palmeiras em casa, o Vovô pode 
chegar à mesma pontuação do Co-
rinthians-SP, oitavo colocado, com 
grande possibilidade de o Brasilei-
rão distribuir até oito vagas para a 
Liberta 2021.

do Brasil e Libertadores — com-
petições nas quais o Alviverde é 
fi nalista. Faltando sete dias para 
fi nal continental contra o Santos, 
porém, o treinador deve começar 
a poupar alguns atletas. 

O técnico palmeirense che-
gou a falar em coletiva pós-jogo, 
após o revés contra o Flamengo 
na rodada passada da Série A, 
sobre a preparação para enca-
rar o Ceará. Quando perguntado 
sobre o gerenciamento de atle-
tas, Abel afi rmou estar usando 
as substituições como forma de 
manter os jogadores “frescos”, 
diminuindo a minutagem dos 
palmeirenses em campo.

“Gestão de energia e jogar na 
máxima força todos os jogos, tem 
sido a nossa fi losofi a. Para mim, 
enquanto treinador, tem sido um 
trabalho tremendo, porque te-
mos que gerir não só o resulta-
do, mas gerir também o tempo 
de jogo dos jogadores, saber os 
jogadores que temos. Vocês sa-
bem que temos vários jogadores 
lesionados, fruto da intensidade 
e dos jogos constantes que vamos 
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de volta ao palco do acesso
| Brasileirão | No estádio ANtôNio Accioly, oNde selou retorNo à elite em 2018, 
FortAlezA reeNcoNtrA Atlético-Go em lutA por permANêNciA

Em 3 de novembro de 2018, 
o Fortaleza garantiu o retorno 
à elite do futebol nacional após 
13 anos ao vencer o Atlético-GO 
por 2 a 1, fora de casa — a cam-
panha histórica seria coroada 
com o título inédito da Série B 
posteriormente. Com boas lem-
branças na memória, o Trico-
lor reencontra o Dragão hoje, a 
partir das 18h15min, no estádio 
Antônio Accioly, em Goiânia, 
pela 32ª rodada da Série A.

Na volta ao palco de passa-
do glorioso, o Leão tem o mes-
mo objetivo: garantir presença 
na próxima edição do Brasilei-
rão. Com 35 pontos, a equipe do 
Pici tenta ampliar a margem de 
distância para a zona de rebai-
xamento e tem ao menos mais 
uma rodada de alívio devido ao 
confronto direto entre Sport-PE 
e Bahia.

Após a amarga sequência de 
oito jogos sem triunfo, o time de 
Enderson Moreira bateu o San-
tos-SP na última quinta-feira, 
21, por 2 a 0, no Castelão, e quer 
emplacar a segunda vitória con-
secutiva pela primeira vez nesta 
edição do Campeonato Brasi-
leiro. O adversário goiano está 
próximo na tabela, uma posição 
acima, mas ainda inalcançável, 
já que soma 39 pontos.

O Tricolor, porém, terá de su-
perar o retrospecto ruim como 
visitante na Série A para con-
quistar um resultado positivo. O 

afonso.ribeiro@opovo.com.br
Afonso ribeiro

Leão tem a quarta pior cam-
panha fora de casa, com oito 
derrotas, cinco empates e 
apenas duas vitórias em 15 
jogos, perfazendo aproveita-
mento de 24,4%.

“Nesse Brasileiro não tem 
jogo fácil. Todos jogos difí-
ceis, concorrentes diretos, 
que querem a mesma ambi-
ção que a gente. Temos que 
entrar mais ligados e mais 
concentrados para conseguir 
a vitória”, alertou o atacante 
Wellington Paulista, artilhei-
ro da equipe na competição, 
com oito gols.

Na tentativa de ganhar fô-
lego e embalar na reta final, o 
Fortaleza terá desfalques no 
Centro-Oeste: o lateral-es-
querdo Carlinhos, o volante 
Felipe e o atacante Romarinho 
estão suspensos, enquanto o 
zagueiro Roger Carvalho e o 
lateral-esquerdo Bruno Melo 
seguem sob os cuidados do 
departamento médico.

O lateral-direito Tinga pode 
ser improvisado no lado opos-
to, Ronald deve ganhar chance 
no meio-campo e Wellington 
Paulista pode reaparecer no 
setor ofensivo. “Ainda nos res-
tam sete finais. O professor 
deixou isso bem claro para a 
gente, para viver jogo a jogo. 
Cada jogo é uma decisão e vai 
precisar de todos os jogadores”, 
disse Juninho.

O técnico Marcelo Cabo 
também tem baixas para ar-
mar a equipe mandante. O 
Atlético-GO não poderá con-
tar com o zagueiro Oliveira e 
o volante Pereira, suspensos, 
além do lateral-esquerdo Ni-
colas e o atacante Roberson, 
lesionados. Além do quarte-
to, os meias Chico e Matheus 
Vargas testaram positivo 
para Covid-19 e cumprem 
período de isolamento — o 
segundo pertence ao Leão do 
Pici e já não poderia atuar por 
motivos contratuais.

Atlético-GO
4-3-3: jean; dudu, joão 
Victor, Éder e natanael; 
Willian Maranhão, Marlon 
Freitas e Wellington rato; 
janderson, zé roberto e 
danilo Gomes. técnico: 
Marcelo Cabo

Fortaleza
4-3-3: Felipe alves; Gabriel 
dias, Paulão, jackson e 
tinga (luiz Henrique); 
Ronald, Juninho e Mariano 
Vázquez; osvaldo, Wellington 
Paulista e david. técnico: 
enderson Moreira

Local: estádio antônio accioly, 
em Goiânia/Go
Data: 24/01/2021
Horário: 18h15min (horário de 
Fortaleza)
Árbitro: rafael traci/SC

Assistentes: Kleber lucio Gil/SC 
e Henrique neu ribeiro/SC
vAr: Heber roberto lopes/SC
Transmissão: Premiere, rádio o 
PoVo CBn, tempo real o PoVo 
online

Brasileiro série a 2020
roTeiro Do JoGo

X

jÚlio CaeSar

sem cArLinHos e Bruno Melo, 
enderson Moreira pode improvisar 

tinga na lateral esquerda
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ORGULHO DA VILA
| SÉRIE D | FLORESTA VENCE NOVORIZONTINO POR  A  E AVANÇA À FINAL EM BUSCA 
DE TÍTULO INÉDITO DA QUARTA DIVISÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

A campanha histórica do Flo-
resta na Série D do Campeona-
to Brasileiro pode ser coroada 
com um inédito título nacional. 
Neste sábado, 23, o Lobo da Vila 
Manoel Sátiro bateu o Novori-
zontino-SP por 2 a 0, no estádio 
Jorge de Biasi, em Novo Hori-
zonte (SP), no confronto de volta 
da semifi nal, e garantiu vaga na 
fi nal da Quarta Divisão.

Os gols do Verdão da Vila foram 
marcados pelos atacantes Flávio 
Torres e Núbio Flávio, ambos no 
segundo tempo. Com o empate em 
1 a 1 no duelo de ida, na Arena Cas-
telão, um triunfo simples fora de 
casa bastaria para o time cearense 
avançar à decisão da competição.

Após um primeiro tempo equi-
librado, em que as duas equipes ti-
veram chance de largar na frente, 
o Floresta construiu o triunfo na 
segunda etapa. Logo aos três mi-
nutos, Luís Soares cruzou pelo lado 
direito e Flávio Torres subiu para 
cabecear fi rme e abrir o placar.

O Novorizontino se lançou ao 
ataque em busca do empate, mas 
desperdiçou boas oportunida-
des de igualar o placar. A postura 
ofensiva deu espaço para os contra
-ataques dos visitantes, que apro-
veitaram para selar a vitória com 
Núbio Flávio, já nos acréscimos.

Garantida na Série C de 2021, 
a equipe comandada pelo técnico 
Leston Júnior tenta conquistar o 
título e aguarda o adversário. Na 
outra semifi nal, Mirassol-SP e Al-
tos-PI decidem neste domingo, 24, 
a vaga na fi nal. No duelo de ida, a 
equipe paulista venceu por 4 a 0.

Pela campanha na 

MARIA PAULA LAGUNA/ ASSESSORIA NOVORIZONTINO

FLORESTA marcou os dois gols no segundo tempo

competição — critério para defi -
nição dos mandos de campo —, o 
Floresta disputará o primeiro jogo 
em Fortaleza e fará a decisão fora 
de casa independentemente do ri-
val na decisão. As datas previstas 
pela Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) para as partidas são 
31 de janeiro e 7 de fevereiro.

O time da Vila Manoel Sátiro 
pode ser o terceiro clube cearen-
se a levantar a taça da Série D. 
Em 2010, o Guarany de Sobral foi 
o primeiro clube do Estadual a 
conquistar um título nacional, e o 
Ferroviário repetiu o feito em 2018. 
(Afonso Ribeiro)

Penúltima rodada da fase de 
grupos começa hoje

Taça Fares Lopes.

Com o fi m da primeira fase da 
Taça Fares Lopes se aproximan-
do, a quarta e penúltima rodada 
da competição tem seu início hoje 
à tarde. Caucaia e Campo Grande 
abrem os trabalhos, que terminam 
amanhã com os dois outros jogos 
acontecendo simultaneamente.

Com quatro pontos, a Raposa 
Metropolitana chega ao embate 
em busca de ascensão na tabela e 
de fi xar posição entre os classifi -
cados. Na rodada passada, o time 
conquistou vitória sobre o Paca-
jús; já o adversário vem de uma 
situação delicada. Vem de der-
rota para o Ferroviário por W.O. 
após não conseguir regularizar 
11 atletas para o confronto em 
tempo hábil. A equipe é lanterna 
do torneio com três derrotas e 14 
gols sofridos. Caucaia e Campo 
Grande jogam às 15h30min no es-
tádio Raimundão.

Já nas partidas de amanhã, o 
principal jogo fi ca por conta de 
Floresta e Ferroviário. O Ver-
dão da Vila Manoel Sátiro, que 
só atuou com reservas até ago-
ra, chega para o confronto após 
derrota por 4 a 0 diante do Icasa. 
Na terceira colocação, com seis 
pontos, o Lobo da Vila quer ven-
cer para ultrapassar o Tubarão 

da Barra na tabela. A tarefa, no 
entanto, não será fácil.

A equipe comandada por Fran-
cisco Diá não está na segunda po-
sição por acaso. Nos três embates 
que disputou até o momento, o 
time somou duas vitórias e um 
empate, tendo tomado apenas 
um tento e marcado oito. O duelo 
acontece no estádio Domingão às 
15h30min.

A rodada será concluída com 
o embate entre Icasa e Pacajus, 
marcado para o estádio Ronal-
dão às 15h30min de amanhã. O 
Verdão do Cariri protagoniza, 
até o momento, a melhor cam-
panha do certame. Líder, o time 
possui nove pontos conquistados 
em três partidas, nas quais mar-
cou dez gols e não tomou um se-
quer. Pela frente estará um Paca-
jus vice-lanterna, derrotado nos 
três jogos que fez, com oito gols 
sofridos e dois marcados.

Após o encerramento da pri-
meira fase, os quatro mais bem co-
locados avançam às semifi nais. A 
decisão do campeão do torneio es-
tadual está programada para o dia 
7 de fevereiro. O time que levantar 
a taça conquista também uma vaga 
na Copa do Brasil deste ano. (Iara 

Costa / Especial para O POVO)

Novorizontino
4-4-2: Giovanni; Felipe Rodrigues 
(Willean Lepo), Edson Silva, 
Bruno Aguiar e Reverson; Adilson 
Goiano (Diogo Sodré), Léo Baiano 
(Caio Monteiro), Pereira (Deivid) 
e Danielzinho; Cléo Silva (Mateus 
Rodrigues) e Guilherme Queiroz. 
Técnico: Roberto Fonseca

Floresta
4-3-3: Douglas Dias; Lito, William 
Goiano, Alisson e Fábio Alves; Jô, 
Marconi (Ítalo Henrique) e Thalison 
(Ronaldo); Deysinho (Luís Soares), 
Núbio Flávio e Flávio Torres (Lula). 
Técnico: Leston Júnior
Local: Estádio Jorge de Biasi, em Novo 
Horizonte/SP

Data: 23/01/2021
Árbitro: Paulo Henrique de Melo 
Salmazio/MS
Assistentes: Eduardo Goncalves 
da Cruz/MS e Leandro dos Santos 
Ruberdo/MS
Gols: Flávio Torres, aos 3, e Núbio 

Flávio, aos 50min/2T (FLO)
Cartões amarelos: Danielzinho, Léo 
Baiano e Diogo Sodré (NOV); Douglas 
Dias e Ronaldo (FLO)
Renda e público: jogo de portões 
fechados em decorrência da pandemia 
do novo coronavírus

BRASILEIRO SÉRIE D 
ROTEIRO DO JOGO
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seGUNda-feira
25/01
Zeca tenta explicar por que beijou Ritinha, mas Jeiza o interrompe e afirma que não quer 

mais saber do rapaz. Aurora comenta com Bibi que Elvira quer conhecer Rubinho. Joyce 

flagra Mira com Irene. Comandados por Rubinho, os traficantes resgatam Sabiá da prisão. 

Eurico não aceita a transição de Ivana. Jeiza e Caio se encontram por acaso e acabam se 

aproximando. Cibele guarda o exame de DNA de Ruyzinho. Caio e Jeiza se beijam.

TerÇa-feira
26/01
Zeca vê quando Jeiza desce do carro de Caio. Jeiza confessa a Cândida que gostou de ter 

beijado Caio. Joyce rejeita Ivana e Zu a conforta. Cândida comenta com Edinalva e Ritinha 

que Jeiza recebeu flores de Caio. Eurico cede em fazer um cartão de crédito para Elvira. 

Joyce decide cortar a mesada de Ivana. Simone sugere que Ivana adote o nome de Ivan. 

Ritinha conta para Zeca que Jeiza beijou outro homem. Bibi perde a negociação de armas 

com os bandidos.

QUarTa-feira
27/01
Zeca descobre que Jeiza está saindo com Caio e afirma que o relacionamento dos dois não 

tem mais volta. Ivana sofre discriminação ao procurar um emprego. Sabiá perdoa o mau 

negócio de Bibi. Ruy repreende Cibele por tentar ajudar Ivana. Alertada por Biga sobre a 

rejeição da família a Ivana, Silvana encontra uma forma de ajudar. Jeiza provoca Zeca. A 

polícia procura por Bibi, que pede asilo na casa de Silvana.

QUiNTa-feira
28/01
Aurora enfrenta os policiais e se desespera com as atitudes de Bibi. Silvana acolhe Ivana e 

promete conversar com Joyce e Eugênio. Edinalva sente ciúmes de Abel com Mere. Alessia 

desconfia do comportamento de Rubinho. Nonato vê Bibi escondida, mas não conta para 

Eurico. Zeca e Jeiza trocam ofensas. Zu dá para Ivana o dinheiro que Eugênio pediu que lhe 

entregasse. Bibi descobre que Caio está namorando Jeiza.

seXTa-feira
29/01
Irene provoca Joyce, e Ruy se irrita. Dantas atende a uma ligação de Irene no celular de 

Mira e confirma que as duas estão juntas. Rubinho arma para levar Bibi de volta para a 

comunidade. Abel lamenta o fim do noivado de Zeca e Jeiza. Orientada por Irene, Mira 

confessa a Dantas a amizade das duas. Bibi agride Carine por causa de Rubinho, e Sabiá se 

preocupa. Ruy confronta Irene. Jeiza se incomoda ao ver Zeca beijando uma mulher.

sáBado
30/01
Zeca apresenta Carla a Nazaré. Caio desconfia quando Aurora conta que Bibi sabe de seu 

namoro com Jeiza. Bibi afirma a Kikito e Sabiá que vigiará Carine. Eugênio despede Mira, 

que se muda para a casa de Irene. Ritinha insinua a Zeca que Ruyzinho poderia ser seu 

filho. Ruy defende Ivana, que se emociona com o irmão. Eurico insiste para que Junqueira 

convença Heleninha a abrir mão de seus direitos na empresa. 

GLOBO

A Força do Querer
21H30

Globo/estevam avellar

RECORD

Gênesis
21H

seGUNda-feira
25/01
Naamá diz que Deus cumpriu o que prometeu. Tali convence Cam a ir para a cidade. 

Noé chega em casa impactado pela conversa com Deus. Noé faz a arca exatamente 

da maneira como Deus o instruiu. Ele tenta alertar as pessoas, mas é caçoado. 

Cam se recusa a voltar com Noé. A multidão esbra eja contra Noé. Jafé recebe uma 

pedrada na cabeça.  

TerÇa-feira
26/01
Noé e os filhos avisam que a construção está terminada. Lúcifer incita o povo contra 

Noé. Tranquilo, Noé diz para sua família confiar nos planos de Deus. Naamá, os filhos 

e noras levam os pertences para a arca. Casais de animais de todas as espécies vão 

seguindo para a arca. Zeno fica surpreso ao ver a mudança do tempo. As nuvens 

carregadas começam a esconder o sol. Noé e sua família entram na arca, que se 

fecha. Um grande raio corta o céu. A chuva começa a engrossar.  

QUarTa-feira
27/01
Uma tempestade torrencial desaba do céu. Depois de quarenta dias e quarenta 

noites, o planeta está coberto por água. A arca finalmente ancora em terra firme. 

Dois meses se passam e Deus pede para Noé e sua família deixarem a arca. Os casais 

de animais também saem da arca. Um arco-íris surge no céu e Deus fala com Noé. O 

Senhor avisa que este é o sinal da aliança Dele com Noé e toda a humanidade. Deus 

avisa que Cam e seus descendentes se afastaram Dele, como Ninrode que iria tentar 

construir uma grande torre para unificar o povo contra o Senhor. 

QUiNTa-feira
28/01
Deus avisa que Ninrode foi um grande caçador e teria potencial para um grande 

líder. Ninrode demonstra suas habilidades na caça. Ninrode é admirado pelas 

mulheres da cidade. Na pele de um cidadão comum, Lúcifer inflama o povo a favor 

de Ninrode. Ninrode se interessa por Liba. Semíramis faz um escândalo e manda 

Liba se afastar do filho. Lúcifer fica satisfeito ao ver Ninrode falando com um 

macaco. Lúcifer vê Semíramis arrasada.  

seXTa-feira
29/01
Cilá e Assira vão até a casa de Ninrode mas são expulsas por Semíramis. Ninrode 

olha para Liba. Lúcifer fala com Semíramis. Ninrode fala sobre a ideia de construir 

uma torre. Semíramis pede a Gomer para reunir o conselho. Liba confessa para seus 

pais que gosta de Ninrode. O conselho concorda em ouvir Ninrode. Semíramis se faz 

de vítima diante de Ninrode.  
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