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NOVA LEI DE FALÊNCIAS

Mudança deve alavancar
recuperação de empresas
Regras da nova legislação passam a valer esta semana, facilitando processos e flexibilizando
financiamentos - o que irá injetar dinheiro e garantir fluxo de caixa aos negócios ECONOMIA, PÁGINA 8
esportes
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Presidente do
Ceará, Robinson
de Castro remonta
consolidação do
time na Série A

Reaplicação da
prova do Enem pode
ser requerida por
estudantes que tiveram
sintomas de Covid-19

Mesmo pressionado,
Arthur Lira
evita falar sobre
impeachment de
Bolsonaro

15 hectares de área
ambiental no Crato ficam
ameaçados por especulação
imobiliária após aprovação
de nova lei
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2.429 trabalhadores
da saúde e 273 idosos
acima de 75 anos são
vacinados no Centro
de Eventos

MERcADO ASSiNANTE: (85) 3254 1010
acesse www.opovo.com.br/falecomagente ou 99605 2273 (whatsapp)
E-cOMMERcE ASSiNATURA: assine.opovo.com.br
E-MAil: mercadoassinante@opovo.com.br

WHATSAPP DA REDAÇÃO O POVO: (85) 98201 9291
OMBUDSMAN: (85) 98893 9807 (whatsapp) ou
ombudsman@opovo.com.br (seg a sex, das 8h às 14h)

ediÇÃo de HoJe
edição fechada a 0h30
26 páginas

ISSN 1517-6819

pÁGiNas 4 e 5

2 FAROL

WWW.OPOVO.COM.BR

TERÇA-FEIRA

FORTALEZA - CEARÁ - 26 DE JANEIRO DE 2021

FALE COM O COLUNISTA: DEMITRI@OPOVO.COM.BR

ESTA COLUNA É PUBLICADA DE SEGUNDA A SÁBADO

DEMITRI TÚLIO

UM ANO DE ATAQUE À LIBERDADE DE IMPRENSA
evantamento da Federação Nacional de Jornalistas
(Fenaj) aponta que intimidações contra proﬁssionais
que atuam no dia a dia da produção de informação
no Brasil aumentou 100% na comparação com 2019.
O Relatório da Violência contra Jornalistas e a Liberdade de Imprensa será lançado, hoje, virtualmente,
no Fórum Social Mundial, pela presidente da Fenaj, Maria José

MAIS DOADORES

L

Braga. O documento, mostra que o Ceará foi o Estado do Nordeste onde mais ocorreram ataques. Foram sete casos de agressões
verbais/ataques virtuais, ameaças/intimidações, impedimentos
ao exercício proﬁssional e violência contra a organização dos
trabalhadores. O Distrito Federal, apontam os dados, é o território mais hostil para repórteres com 149 ações violentas. São
Paulo vem em segundo no ranking nacional, com 49 ocorrências.

DIVULGAÇÃO TJCE

O Projeto Ser Ponte, de transferência de renda básica para mulheres em bairros vulneráveis da
periferia de Fortaleza, está precisando de parceiros que garantam a continuação dos trabalhos
em 2021. Ano passado, durante a
primeira onda da pandemia, 50
mulheres receberam R$ 180 durante seis meses.

SOBE
PRAÇA
José de Alencar que
voltou a ﬁcar bonita
depois da reforma
feita pelo então
prefeito Roberto
Cláudio (PDT), no
ﬁnal de oito anos
de gestão.

PANIFICAÇÃO
O próximo passo do Ser Ponte
será a abertura de um Curso de
Panificação para as chefes de
famílias dos 14 territórios assistidos. O relatório das ações do
projetos estão aqui: podehttps://
drive.google.com/file/d/1wZxDOaR_BlyX1ecmP1TReeeVOLAmmijM/view.

DESCE
PERIGO
constante na faixa
de pedestre em
Fortaleza e no Ceará.
Atropelamento e
morte da médica
Lúcia de Sousa
Belém, na avenida
Dom Luiz, é mais
exemplo.

BIOSFERA
A experiência sobre a criação
do Refúgio da Vida Silvestre
Periquito Cara-suja, em Guaramiranga, e dos Postos Avançados da Reserva da Biosfera
da Mata Atlântica no Ceará
serão apresentados no Fórum
Social Mundial. Patrícia Jacaúna, gestora da APA de Baturité, é a conferencista.

MULHER NA PRESIDÊNCIA
Na próxima sexta-feira, 29/1, a desembargadora Nailde Pinheiro Nogueira assume o TJCE. Ela é a terceira mulher no
cargo que já teve 56 presidentes. Antes de Nailde, Águeda
Passos (1999-2000) e Iracema do Vale (2015-2017). O vice é
Abelardo Benevides.

ORÓS

PRODUTIVIDADE

Uma licitação da Prefeitura de
Orós para contratação de engenheiro, por 11 meses, chama
atenção. Em tempo de pandemia e escassez de recursos, o
Município abriu três vagas em
secretarias diferentes. Para
a de Obras, Educação e Saúde
com gasto total de R$ 403 mil.

Das 195 unidades da Justiça
no Ceará, apenas 39 alcançaram os índices mais elevados
de produtividade, em 2020,
e receberam o Selo Ouro do
TJCE. Um percentual baixo,
20%, mas um reconhecimento a quem bateu a meta.

MAIS ALERTA
No último boletim sobre a Covid-19 no Ceará há um dado
curioso. No dia 5 deste mês
foram registradas 11 mortes
em Fortaleza por causa da
contaminação do vírus. Foi o
maior número de óbitos desde
19/7/2020.

EXPOSTOS
A disputa pela vacina está
acirrada. A Associação dos
Guias de Turismo do Ceará e o
Sindicato dos Jornalistas enviaram ofício a Camilo Santana pedindo inclusão nas listas
prioritárias. Os caixas de supermercados também argumentam o fator exposição.

SELO BRONZE
Em segundo lugar ficou o
coletivo de 59 unidades judiciais, 30,25%. A maioria
das áreas, 97 setores do judiciário, ficou no bronze da
produção (49,74%). A pandemia teria atravessado a
produtividade?

FATOR COVID
Há um “empate técnico”
quando somamos as unidades
ouro/prata contra o percentual bronze de produtividade. No Tribunal do Júri, por
exemplo, teria havido queda.
Já nos Juizados Especiais,
com os juízes leigos, houve
redução de até 64% do acervo,
segundo o TJCE.

HORIZONTAIS_
Sindicato da Construção Civil do Ceará (Sinduscon), que foi bem tratado na gestão da
ex-secretária Águeda Muniz (Urbanismo e Meio Ambiente de RC), já agendou reunião com
Luciana Lobo. Quer mostrar o que espera da atual gestora.// Na Câmara de Fortaleza, o
vereador Gabriel Aguiar (PSol) lançou carta pedindo apoio para ser indicado presidente

da Comissão de Urbanismo e Meio Ambiente.//Professor Augusto César Porto, sociólogo
da Uece, protesta contra anúncio de Camilo Santana. Ele autorizou a ascensão funcional
de 6 mil servidores da segurança e para os professores, nada.// Só lembrando: E aí, você
já calculou quando será vacinado nesse pinga-pinga?

O jornalista Demitri Túlio substitui o colunista Eliomar de Lima, que está de férias

CHARGE@OPOVO.COM.BR

ENERGIA RENOVÁVEL

Braskem e a cearense
Casa dos Ventos fecham
acordo de R$ 1 bilhão
A petroquímica Braskem assinou contrato para aquisição
de energia eólica da Casa dos
Ventos, empresa cearense líder
em projetos de energia no Brasil. O acordo, estimado em R$ 1
bilhão, está vinculado à construção de um novo parque eólico e prevê o fornecimento de
energia renovável por 20 anos.
As informações são do Canal
Energia. O contrato é do tipo
PPA (Power Purchase Agreement), acordo de longa duração

CHARGE \ Clayton

com preço ﬁxo, para compra e
venda de energia limpa. Este é
o quarto contrato do tipo ﬁrmado pela petroquímica, sendo
o maior em volume adquirido
até o momento. A companhia
possui uma meta de ser carbono neutro até 2050 e reduzir
em 15% as emissões até 2030.
A Braskem poderá ter a opção
de adquirir uma participação
acionária nos parques eólicos,
possibilitando o regime de autoprodução. (Irna Cavalcante)

R$ 450 MILHÕES

BNDES aprova ﬁnanciamento para
exportação de aviões Embraer
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) aprovou ﬁnanciamento de R$ 450 milhões para exportação de aviões brasileiros
produzidos pela Embraer para
a companhia aérea norte-americana SkyWest Airlines. A
liberação é por meio da linha
de crédito BNDES Exim Pós
-Embarque, sendo a operação
garantida por seguro de crédito chamado Aircraft Non-Payment Insurance (ANPI), operado
pelo consórcio de seguradoras

privadas Aircraft Finance Insurance Consortium (AFIC). O
BNDES destacou a estrutura
inovadora do ﬁnanciamento,
em que, pela primeira vez, a
instituição faz uma operação
dessa natureza com seguro
privado de crédito. “Trata-se
de um marco para a fabricante brasileira e um importante
instrumento na diversiﬁcação
de garantias disponíveis para o
apoio do BNDES às exportações
do setor”, informou ontem, 25,
o banco. (Agência Brasil)
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44 foragidos da Justiça
cearense são capturados
em outros estados

PRÉ-QUADRA
THAis MesquiTA

| 2020 | 70% estavam em estados do Nordeste
diVulGAçãO/ssPds

BARBARA MOiRA

JÚliO CAesAR

DeleGaDo pondera que preferência de estados
fronteiriços é tentativa dos criminosos de se manter ,
ao mesmo tempo, próximo e distante do Ceará.

Um total de 44 foragidos da Justiça
cearense foram capturados em outros estados do Brasil em 2020, de acordo com a
Secretaria da Segurança Pública e Defesa
Social (SSPDS). Os principais destinos de
fuga dos criminosos capturados foram
estados nordestinos — apenas o Piauí,
Rio Grande do Norte e Paraíba representam mais da metade dos casos. Se contabilizados todos os estados do Nordeste,
equivalem a 70% das rotas dessas fugas.
O delegado-geral da Polícia Civil do
Ceará, Marcus Rattacaso, explica que a
presença dos fugitivos entre os estados
fronteiriços é esperado pelo órgão. “Seria
uma forma de se manter distante, por ser
outro estado, mas manter-se perto por
estar nas divisas”, pontuou em nota. No
total, 12 suspeitos fugiram para estados
nas regiões Norte, Sudeste e Sul, além de
uma fuga para o Distrito Federal.
A comunicação entre os órgãos de
cada federação, segundo Rattacaso,
possibilita a agilidade nas operações.
“Quando montamos uma operação e
precisamos de apoio, esse apoio nos é
concedido de forma expressa – e a recíproca é verdadeira”, aponta.
“Esses criminosos, que geralmente
têm uma posição de destaque na escala hierárquica (de um grupo ou organização criminosa), preferem se ausentar

do Estado, pensando que, com a fuga e a
mudança de domicílio poderão agir, sem
nenhuma pressão da Polícia para capturá-los. Ledo engano, pois, com o trabalho desenvolvido e a junção das forças, é
possível localizar e recambiar ao Estado”,
detalhou Rattacaso.
Um dos casos de maior repercussão
foi a prisão de Francisco Cilas de Moura
Araújo, 44, conhecido como “Mago”. Considerado um dos criminosos mais procurados do Ceará, ele era chefe de uma
facção criminosa em Caucaia e foi preso
em um apartamento de alto padrão em
Teresina, no Piauí, em julho de 2020. Antes da captura, a SSPDS chegou a oferecer
recompensa de R$ 10 mil para quem passasse informações, mas não foi informado
se o valor chegou a ser pago.
Mais tarde, em novembro do ano passado, a Polícia capturou o funkeiro carioca Alexandre Magno Rodrigues Vieira,
conhecido como MC Alexandre Fabuloso.
O homem foi interceptado na BR-040, no
Rio de Janeiro, quando estava a caminho
de Juiz de Fora, em Minas Gerais, local
onde faria um show. Ele é suspeito de
integrar uma organização criminosa do
Ceará e chegou a divulgar “salves” (ordens a membros da facção) em que incitava homicídios contra o grupo criminoso rival. (Leonardo Maia)

255
mi


de empregos em tempo integral ou 8,8% das horas de trabalho
em todo o mundo foram perdidos durante a pandemia, segundo
a Organização internacional do Trabalho (OiT)

1,479


trilhão de reais a arrecadação de impostos e contribuições
federais em 2020 - a cifra é o pior resultado anual desde 2010

Funceme prevÊ cHuvas atÉ amanHã
O primeiro dia útil da semana começou com chuva em Fortaleza. As
precipitações de janeiro ainda são consideradas pré-quadra chuvosa. As chuvas
de ontem, 25, foram ocasionadas por nuvens sobre o Ceará e grande parte do
Nordeste, formadas por influência da borda norte do Vórtice Ciclônico de Altos
Níveis posicionado sobre a Bahia. O Ceará segue com condições favoráveis de
chuva em todas as macrorregiões até amanhã, 27, segundo a Fundação Cearense
de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Covid-19

imunização

Biden veta entrada de
viajantes do Brasil

China libera insumos
para vacina do Butantan

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou ontem, 25, uma ordem executiva que restabelece a restrição de entrada no país de passageiros do Brasil. A medida suspende o efeito
da decisão tomada por seu antecessor, Donald
Trump, que dois dias antes de deixar o cargo
derrubou a proibição de entrada de viajantes do
País. A medida assinada por Biden passa a valer
hoje, 26, no mesmo dia em que a ordem assinada por Trump com a liberação de entrada estava
prevista para entrar em vigor. Não há prazo para
a proibição ser revogada. A ordem assinada por
Biden cita a variante brasileira de coronavírus.
“Com base nos acontecimentos em relação às
variantes e à propagação contínua da doença, o
CDC (Centro de Controle de Doenças) reexaminou
suas políticas sobre viagens internacionais”, diz
o texto da medida. (AE)

O envio dos insumos necessários para a produção
do próximo lote de doses da Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e pelo Instituto Butantan, foi aprovado pelo governo chinês
e deve ser realizado nos próximos dias. Nas redes
sociais, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido)
e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB),
disputaram o protagonismo na liberação da matéria-prima. O impasse diplomático ameaçava a
imunização no Brasil. “Embaixada da China nos informou que a exportação dos 5.400 litros de insumos para a vacina Coronavac”, escreveu Bolsonaro
no Twitter. 5,4 mil litros de insumos são suficientes
para 5 mi de doses. O instituto já havia demonstrado preocupação com a possibilidade de ficar sem
ingrediente ativo para dar continuidade à fabricação da vacina. Os insumos já importados terminarão no fim deste mês. (AE)

TELEVISÃO
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LiPoAsPiRAção

RePROduçãO/ TV GlOBO

NelsON AlMeidA / AFP

iNsTAGRAM THAyNARA OG

Faustão vai Deixar Globo

Doria reúne ex-presiDentes

inFluencer relembra períoDo na uti

uma era no entretenimento da TV brasileira terminará no final
deste ano. Assim que vencer seu contrato com a Globo, em
dezembro, o apresentador Fausto silva deixará de ocupar seu
posto à frente do domingão do Faustão, no ar desde 1989. uma
nova programação terá início em janeiro de 2022. A notícia foi
confirmada pela própria Globo. (ae)

No dia em que são Paulo comemorou 467 anos, o governador
João doria (PsdB) reuniu os ex-presidentes José sarney,
Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer para um ato
simbólico de vacinação contra o coronavírus. “Não é um
encontro político, mas institucional. A favor da vida e da vacina”,
disse o governador no evento em defesa da imunização. (ae)

A influenciadora Thaynara OG desabafou em suas redes sociais
sobre uma cirurgia plástica que a levou à uTi em 2020. No
depoimento, a maranhense disse sentir vergonha, mas percebeu a
necessidade de falar sobre o tema após o falecimento da
influenciadora digital de Juazeiro do Norte, liliane Amorim, no último
domingo, 24, após passar por procedimento estético similar.
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Com falhas no sistema e filas,

começa vacinação

no centro de eventos

| Balanço | Mesmo com a espera em filas e problemas no sistema de agendamento,
o primeiro Centro de Vacinação da Capital, no Centro de Eventos, imunizou 2.429
trabalhadores da saúde e 273 idosos no primeiro dia de funcionamento
DEIsa GaRCêz/EsPECIal PaRa O POvO

ana RuTe RaMiRes
ruteramires@opovo.com.br

No primeiro dia de vacinação
no Centro de Eventos, que sedia
o primeiro Centro de Vacinação
Contra Covid-19 de Fortaleza,
todas as pessoas que agendaram e compareceram ao local
foram vacinadas. Conforme a
Prefeitura, foram imunizados
2.429 profissionais de saúde
das 13h às 21 horas. A vacinação
de idosos a partir de 75 anos começa na quarta-feira, 27. Contudo, 273 idosos dos 400 que,
por falha do sistema, conseguiram agendar para ontem, 25,
foram vacinados.
Erros na plataforma de
agendamento da vacinação
permitiram o agendamento errôneo de 863 idosos para o Centro de Eventos ontem e hoje. A
pasta recomenda que os idosos
que conseguiram agendar antes da data correta aguardem
contato para fazer remarcação
Conforme a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a aplicação
nesse grupo será feita nas residências dos pacientes ou em
drive-thrus de vacinação.
De acordo com o coordenador da Rede de Atenção Primária e Psicossocial da SMS, Erlemus Soares, todos os idosos que
acabaram agendando a vacinação para ontem e que foram até
o local foram vacinados. “Houve um problema no sistema. A
gente orientou a essas pessoas
para que não viessem, até por
uma questão sanitária para evitar aglomeração, mas aqueles
que porventura vieram, a gente
abriu um drive-thru e eles estão
sim sendo vacinados. A gente não está voltando ninguém”,
informa. Uma equipe da secretaria está entrando em contato
com essas pessoas por e-mail,
WhatsApp e ligação telefônica
para alertar que elas não devem
comparecer ao local hoje.

nO PRiMeiRO Dia de vacinação no Centro de Eventos
foram vacinados 2.429 profissionais de saúde

Liberadas no último domingo, 24, por meio do site Vacine
Já, as vagas para trabalhadores
da saúde receberem a primeira
dose da vacina contra a Covid-19
no Centro de Eventos esgotaram.
Foram mais de 24 mil agendamentos para sete dias, completos no próximo domingo, 31.
“Estamos planejando novas
fases para podermos abrir novos centros durante a semana. E
com certeza durante esta semana estaremos abrindo novas vagas para que os profissionais da
saúde possam realizar o agendamento com conforto”, afirma
o coordenador. O agendamento
para idosos, porém, segue normalmente. “Nesse momento,
não tem número de vagas (para
a vacinação das pessoas com
mais de 75 anos)”, afirma.
O coordenador explica que o
cadastro em algum dos 116 postos de saúde da Cidade é válido
para receber a vacina. No local
de vacinação, é feita uma análise de informações que faltem
ou que estejam desatualizadas. “(Quem já tem cadastro no
posto precisa fazer) só o agendamento e confirmar alguns
dados, como CPF, data de nascimento e e-mail, que são dados
importantes”, complementa.
Pelo menos 86 mil idosos a
partir de 75 anos deverão ser
vacinados. A partir dos cadastros recebidos via aplicativo e
site, a Prefeitura deverá organizar uma rota de vacinação
para as imunizações em domicílio. A capacidade logística

permite a visita de 2.100 casos
por dia, de acordo com a titular
da SMS, Ana Estela Leite.
Para aqueles que não têm
acesso à internet e ainda precisam realizar o cadastro para
posterior solicitação da vacinação em casa ou por drivethru, Soares indica que um familiar deles dirija-se a algum
posto de saúde. Na unidade de
saúde, a pessoa será orientada
a procurar o Núcleo de Atendimento ao Cliente. É preciso
ter em mãos informações pessoais desses idosos, como CPF,
endereço e CEP.
Além disso, 18.153 pessoas
foram vacinadas entre os dias
18 e 24 de janeiro, abrangendo
profissionais da linha de frente
do combate a pandemia e idosos acima de 60 anos que residem em Instituições de Longa
Permanecia (ILPI).(Colaborou
Gabriela Custódio)

“Estamos
planejando
novas fases para
podermos abrir
novos centros
durante a semana”
erlemus soares, coordenador
da atenção Primária da sMs

centro de eventos. Fortaleza

Atrasos, falta de informações
e emoção no 1º Centro de
Vacinação da Capital
“Mãe, tô vacinada!”. A fisioterapeuta Marcelli Gomes, 32,
comemorou logo após receber a
vacina contra a Covid-19 ontem,
25, no Centro de Eventos. A expectativa pela imunização era
enorme tanto para os trabalhadores da saúde quanto para os
idosos que receberam a primeira
dose ontem, durante o primeiro
dia de funcionamento do primeiro Centro de Vacinação em Fortaleza. O saguão, as escadas e
a calçada de uma das estradas
do equipamento foi preenchida
por filas. Muitas pessoas que
foram ontem, mediante agendamento, tiveram de enfrentar
algumas horas para finalmente
receber a vacina.
“Teve a questão da instabilidade do sistema. Continuei tentando até que consegui, e daí foi
tudo muito rápido. Fui ao posto
de saúde hoje, passei no máximo 15 minutos lá para atualizar
o cadastro do cartão do SUS.
Vim para cá, esperei um pouco
lá fora, e graças a Deus estou
vacinada, estou muito feliz”, diz
Marcelli. Ela conta que passou
pouquíssimo tempo dentro de
casa por causa do trabalho. “E
eu estou muito feliz por ser o

primeiro passo, por ser o começo do fim. É uma sensação
de esperança enorme. Estou
realmente emocionada, feliz e
motivada pensando que vai ser
mais rápido para todo mundo,
se deus quiser”, relata.
A publicitária Leonilda Cidrack, 36, conta que a mãe,
Odete Cidrack, 90, com quem
mora, ficou em isolamento total
durante todo o tempo. “Desde
agosto, estou indo trabalhar
(presencialmente), mas são semanas alternadas, e mantendo todos os cuidados possíveis
para não aglomerar”, diz. Ela
relata a confusão com o problema no sistema: “as informações
ficaram um pouco desencontradas pela manhã, a gente ficava ‘vai ou não vai?'”.
Henrique Figueiredo, 65,
psicólogo e professor universitário, conta que passou três
horas na fila. A demora se deu
para que fosse possível conferir
dados que estavam faltando.
“Eu sou da saúde e teve toda
essa confusão. Fico imaginando
se não organizarem isso, quando chegar na última instância.
A vacina é um direito nosso”, se
preocupa. (Ana Rute Ramires)
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Estado tem doses para 46,1%
dos profissionais de saúde
| VACINAS | Ao todo, chegaram ao Ceará 334,9 mil doses das vacinas.
Segundo Secretaria, 100% da meta de vacinação entre os idosos
institucionalizados será atingida com doses da CoronaVac
Gabriela Custódio
gabrielacustodio@opovo.com.br

Com a chegada do terceiro
lote de vacinas contra a Covid-19 nesta segunda-feira, 25,
o Ceará soma 334,9 mil doses
recebidas em uma semana. A
maior parte delas está sendo distribuída para os profissionais de saúde. Ontem, a
segunda remessa da CoronaVac — vacina produzida pela
farmacêutica Sinovac Biotech
e pelo Instituto Butantan —
trouxe mais 33,2 mil doses do
imunizante para o Estado.
Com a meta de vacinar
254.231 trabalhadores da área,
a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) já distribuiu 117.379
para as diferentes categorias
— o que contempla 46,1% do
total planejado. Todas as doses

voltadas para esses profissionais são da CoronaVac, sendo
86.793 da primeira remessa,
que chegou ao Estado na segunda-feira, 18, e 30.586 do
novo lote da vacina.
Em seguida estão os idosos acima de 75 anos, público
no qual serão aplicadas 72.050
doses da primeira remessa da
vacina de Oxford/AstraZeneca.
Com essa quantidade, 21% da
meta de 341,8 mil pessoas vacinadas será atendida neste momento. O terceiro grupo com
mais doses da vacina distribuídas é o da população indígena,
com 15.528 doses da primeira
remessa da CoronaVac.
Essa quantidade de doses
contempla 77,5% da meta, que é
de 20.028 vacinações. As 4,5 mil
doses restantes para chegar a
100% dos indígenas com terras
demarcadas vacinados, segundo a Sesa, serão distribuídas
de acordo com o andamento da

21%
dos idosos com mais
de 75 anos receberão
1ª remessa da vacina
de oxford/astrazeneca

vacinação no grupo.
Segundo informações da Secretaria, 100% da meta de vacinação entre os idosos institucionalizados será atingida com
as doses da primeira remessa
da CoronaVac destinadas a eles
— um total de 3.595 unidades
da vacina. De todas as doses
recebidas pelo Estado, 62,2%
(208.552 unidades) foram distribuídas. As 126,3 mil restantes
estão em estoque para segunda
dose e reserva técnica.

Dois dos três lotes que já
chegaram ao Estado são da CoronaVac. O outro, importado da
Índia, é do imunizante desenvolvido pela Universidade de
Oxford e pela biofarmacêutica
AstraZeneca. Segundo informações da Sesa, as doses de
CoronaVac são voltadas para
profissionais de saúde, idosos
institucionalizados e indígenas.
Já a vacina de Oxford/AstraZeneca será disponibilizada para
idosos a partir de 75 anos.
O primeiro lote de vacinas
chegou em solo cearense há
uma semana, na segunda, 18, e
trouxe 229,2 mil doses da CoronaVac. O segundo lote, que
assim como o primeiro já começou a ser distribuído para
o Interior, chegou no último
sábado, 23, com 72,5 mil doses
do imunizante produzido pela
Universidade de Oxford e pela
biofarmacêutica AstraZeneca e
importadas da Índia.

Fiscalização

Operação
interdita um
estabelecimento
De um total de 21 estabelecimentos visitados no domingo passado, 24, na operação
para garantir o cumprimento do decreto sanitário da
Covid-19, quatro foram autuados. Desses, dois são de
Fortaleza e dois de Caucaia,
na Região Metropolitana de
Fortaleza. No total, 17 locais
cumpriam com as regras estabelecidas para prevenção
do coronavírus, como distanciamento social e uso de
álcool em gel. Um local foi interditado por sete dias.
Na Capital, a casa de eventos Passo Fino e o Brayan
Burg Parquelândia receberam autuações na ação realizada em parceria entre a Vigilância Sanitária do Estado e
a Polícia Militar. Em Caucaia,
o Cumbuco Acqua Bech e Chico do Caranguejo também foram autuados.
Além disso, o trabalho conjunto da Agência Fiscalizadora de Fortaleza (Agefis), da
Guarda Municipal, da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros resultou em um estabelecimento interditado, 11 fiscalizações e 10 apreensões de
paredão de som.

Covid:19: o que se sabe sobre a vacinação em Fortaleza
aurelio alveS

Ä

Quantas doses de vacina
contra a Covid-19 já
chegaram em Fortaleza?

no último dia 18, a Capital
recebeu 21.500 doses do
primeiro lote da vacina
Coronavac, desenvolvidas pela farmacêutica
chinesa Sinovac em parceria com o Instituto
Butantan, destinadas para os profissionais
da Saúde atuando diretamente no
enfrentamento à pandemia e para idosos em
instituições de longa permanência.
na noite do último sábado, 23, foram
recebidas 72.500 doses da vacina oxford/
astrazeneca pelo Governo do Ceará. em
Fortaleza, estas doses serão destinadas
aos idosos acima de 75 anos. o quantitativo
destinado a Fortaleza está em definição
pela Secretaria estadual da Saúde (Sesa).
Nesta segunda-feira, 25, chegaram mais
33.200 doses da Coronavac, cuja
distribuição será dada pela Sesa.



Quem está sendo vacinado
neste primeiro momento?
a imunização em todo o
Ceará segue o cronograma
de prioridades determinado
pelo Ministério da Saúde. os

primeiros a serem imunizados são os
profissionais da Saúde que estão na linha de
frente do enfrentamento à Covid-19.
entre os dias 19 e 24 de janeiro, idosos que
vivem em instituições de longa
permanência receberam a primeira dose da
Coronavac. a expectativa é que a vacinação
de idosos acima de 75 anos tenha início
nesta quarta-feira, 27.



Tenho mais de 75 anos,
como me cadastrar para
receber a vacina?

o agendamento pode ser
feito por meio do aplicativo
Mais Saúde Fortaleza
(disponível para ioS e android) ou pelo
site vacine já (vacineja.sepog.fortaleza.
ce.gov.br). nesse momento, devem ser
fornecidos dados pessoais e é possível
escolher entre receber a dose em
domicílio ou em um drive-thru.
Para aqueles que não têm acesso a internet
ou a aparelhos como smartphones e
computadores, é possível que um parente ou
cuidador se dirija até o posto de saúde mais
próximo e cadastre o idoso.



o cadastro equivale a um
agendamento?

não. o agendamento será
feito pela Secretaria de
Saúde posteriormente ao
cadastro e informado por
meio de WhatsApp, e-mail ou ligação
telefônica. Será por esses meios que o idoso
saberá a data, o horário e o local (para
aqueles que preferirem o sistema drive-thru)
de sua imunização.



onde serão vacinados os
idosos acima de 75 anos?

essa parcela da população
receberá o imunizante em
casa ou em drive-thrus, os
quais ainda serão
determinados pela Prefeitura. a expectativa
é que a vacinação desses idosos tenha início
nesta quarta-feira, 27.
a partir dos cadastros recebidos via
aplicativo e site, a Prefeitura deverá
organizar rotas de vacinação e também
determinar quantos e quais serão os
drive-thrus. A capacidade logística permite a
visita de 2.100 casas por dia, conforme
informou ao o povo a secretária da Saúde
do Município, ana estela leite.



vaCiNaÇÃo contra a Covid-19 teve início
em Fortaleza há uma semana



Profissionais da linha de
frente contra a Covid-19
começaram a ser
imunizados em seus locais de trabalho. A
partir desta segunda-feira, 25, contam
também com o centro de vacinação no
Centro de eventos do Ceará.

tenho mais de 75 anos e fui
agendado para a vacina no
Centro de eventos do Ceará.
o que fazer?

Conforme a Secretaria
Municipal de Saúde (SMS), o
Centro de eventos está destinado à
imunização apenas de profissionais da
Saúde. assim, idosos não devem
comparecer ao local.
após erros técnicos, a plataforma de cadastro
para a vacinação contra a Covid-19 em
Fortaleza permitiu o agendamento errôneo
de 863 idosos para o Centro de eventos.
Durante a manhã desta segunda-feira, 25,
uma equipe da SMS passou a entrar em
contato com essas pessoas por e-mail,
WhatsApp e ligação telefônica para alertar
que elas não devem comparecer ao local.
No entanto, não há prejuízo para aqueles que
estão se dirigindo ao local, pois estão
recebendo a vacina em sistema drive-thru, a
fim de garantir o cumprimento dos protocolos
sanitários de distanciamento social.

onde estão sendo
vacinados os profissionais
da saúde?



Como está funcionando a
vacinação no Centro de
eventos?

A partir das 13h desta
segunda-feira, 25, o Centro
de eventos passa a ser local
de vacinação para os profissionais da Saúde.
O local vai receber os profissionais de
domingo a domingo, com entrada pelo
portão C. diariamente serão 15 equipes,
cada uma com capacidade para imunizar
200 pessoas, entre as 9h e as 17h.
Para receber a dose, todos devem
apresentar, obrigatoriamente, documento
original com foto, além de documento para
comprovar que é trabalhador da Saúde.
Podem ser apresentados: carteira do
conselho de classe, carteira profissional,
contracheque ou declaração da unidade de
saúde em que atua.



Sou profissional da Saúde,
como agendo minha
vacinação?

Conforme a SMS, todos os
trabalhadores da saúde
(incluindo profissionais de
apoio), podem agendar virtualmente. o
agendamento pode ser feito por meio do
aplicativo Mais Saúde Fortaleza (disponível
para ioS e android) ou pelo site vacine já
(vacineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br). os
profissionais têm a opção de escolher data e
horário para receber o imunizante.



Haverá outros centros de
vacinação?

A partir da chegada dos
próximos lotes de
imunizantes, novos locais de
vacinação serão
gradativamente estabelecidos. dentre eles,
destacam-se os Cucas, o ginásio Paulo
Sarasate e o estádio Presidente vargas.
“estamos adequando a logística de acordo
com a demanda dos grupos prioritários
deste primeiro faseamento. já vacinamos os
idosos nas instituições de longa
permanência e, a partir do recebimento de
novas vacinas, anunciaremos novos
calendários”, afirmou o prefeito Sarto
Nogueira em entrevista coletiva na manhã
desta segunda-feira, 25.
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Lira promete independência
de Bolsonaro, mas desvia de
impeachment
CARLOS HOLANDA
carlosholanda@opovo.com.br

Candidato à Presidência da
Câmara dos Deputados, o deputado federal Arthur Lira (PP
-AL) aﬁrmou em entrevista ao O
POVO que eventual abertura de
processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) é um tema para o
atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que segundo
ele destaca “recebeu dezenas de
pedidos e não deu andamento a
nenhum deles.”
O assunto da deposição do
militar voltou a pautar o debate nas redes sociais em razão
da postura do presidente no
combate à pandemia, na maioria das vezes em desacordo
com diretrizes divulgadas por
órgãos de saúde e pela comunidade cientíﬁca.
São exemplos disso o discurso contra o uso de máscaras, a
oposição ao isolamento social e,
mais recentemente, as falas contra a vacina elaborada pelo Instituto Butantan em parceria com a
chinesa Sinovac.
“Caso eu seja eleito, o compromisso é tratar com independência e isenção qualquer assunto,
levando sempre a decisão para
o conjunto dos parlamentares da
Casa”, ele respondeu ao O POVO,
via e-mail, sobre a questão. Ele
tem como adversário na disputa
Baleia Rossi (MDB-SP).
O emedebista é apoiado por
Maia e por um conjunto de 11 partidos, entre os quais já é possível
observar “deserções”. O DEM, por
exemplo, embora formalmente
esteja no arco de Rossi, tem entre seus quadros parlamentares
que já manifestaram preferência
por Lira, apoiado por Bolsonaro.
Dos cinco deputados do DEM
da Bahia, todos disseram que

irão votar em Lira. Uma defecção foi registrada no PDT de Ciro
Gomes, sigla que faz oposição a
Bolsonaro. No PSDB também não
há consenso pró-Baleia. Esperase que esses movimentos de inﬁdelidade sejam ﬁéis da balança,
favorecendo a disputa para um
dos lados.
“O bloco adversário não ouviu suas bases, tudo foi decidido
nas cúpulas. Eu sou o candidato
dos deputados e deputadas, vou
terminar o mês de janeiro percorrendo todo o Brasil, ouvindo
o que os parlamentares têm a
dizer”, aﬁrmou Lira sobre a corrida à Presidência da Câmara.
E adicionou: “O candidato do Rodrigo Maia, enfatizo
isso, pois o presidente atual fez
questão de tutoriá-lo em todas
as viagens e conversas, está
fazendo uma campanha de cúpula de partidos. A situação se
mostrou muito clara nesta semana com o PSL.”
Houve disputa pelo antigo
partido de Bolsonaro. A sigla que
ostenta a segunda maior bancada da Câmara chegou a se somar
à coalizão de Rossi, mas debate
interno reverteu a situação, resultando em lista pró-Lira assinada pela maioria (19) da bancada de 36 deputados aptos.
O partido soma 53 parlamentares, mas 17 foram suspensos na esteira do racha
entre o presidente e a legenda.
Assim, Lira tem apoio oﬁcial de
11 partidos: PL, PP, PSD, Podemos, Republicanos, PTB, Pros,
PSC, Avante, Patriota e PSL.
Baleia tem mesmo número de
partidos no seu arco: MDB, PT,
PSDB, DEM, PDT, SD, Cidadania,
PV, PC do B, Rede e PSB.
Lira poupa Bolsonaro de críticas quanto à forma como o governo dele lidou com a pandemia
da Covid-19. Nas palavras dele,
“sabíamos muito pouco ou nada
da Covid-19, no início do ano
passado. Não é fácil tratar uma

JÚLIO CAESAR

| ENTREVISTA | Candidato à sucessão na Câmara aﬁrma ao
O POVO que tema é para o atual presidente da Casa, Rodrigo Maia. “Caso eu seja eleito, o compromisso é
tratar com independência e isenção qualquer assunto”

“Sabíamos muito
pouco ou nada da
Covid-19, no início
do ano passado.
Não é fácil tratar
uma pandemia que
afeta diretamente
a economia”
Arthur Lira, poupando
Bolsonaro de críticas na gestão
de combate à pandemia

pandemia que afeta diretamente
a economia.”
Numa perspectiva lançada
sobre os próximos meses, Lira
considera a votação do Orçamento de 2021, em fevereiro,
uma oportunidade de se veriﬁcar que tipo de ajuda pode ser
dada aos que estão abaixo da
linha da pobreza, se é ou não o
caso de ampliar a duração do
auxílio emergencial.
“Quase 20 milhões de brasileiros que nem faziam parte
do Cadastro Único. Essa discussão tem que ser feita com
responsabilidade. Cobramos
isso há meses na Câmara e teremos essa oportunidade logo
no início do ano, dando voz aos
deputados e respeitando a decisão da maioria.”

O POVO MAIS
MAIS.OPOVO.COM.BR

A entrevista completa
com Arthur Lira pode ser
acessada no OP+, plataforma
multistreaming de Jornalismo
do O POVO

CANDIDATO apoiado por Jair Bolsonaro,
Arthur Lira é o líder do Centrão na Câmara

PT ainda não deﬁniu se
será base ou oposição
a Sarto na CMFor
| UMA SEMANA PARA A VOLTA |
VÍTOR MAGALHÃES
vitor.magalhaes@opovo.com.br

A menos de uma semana do
ﬁm do recesso na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor),
que retorna às atividades em
fevereiro, o PT ainda não tem
posição uniﬁcada a respeito
do apoio, ou não, à gestão do
prefeito José Sarto (PDT).
Há cerca de um mês, a executiva Estadual do partido
interveio suspendendo uma
decisão do diretório Municipal
que estabelecia a permanência da sigla como oposição ao
grupo governista. De lá para
cá pouco mudou.
De acordo com o presidente
Estadual do partido, Antônio
Filho, o Conin, os diálogos seguem ocorrendo com participação do governador Camilo
Santana (PT), dos vereadores
da sigla, dentre eles o presidente municipal Guilherme
Sampaio, e de demais parlamentares petistas.
“Não tem mais prazo ou
pressa. A gente deu uma
acalmada para processar as
conversas. Estamos dialogando internamente, no nosso tempo, para preservar as
relações e construir uma posição mais unificada do partido”, disse Conin.
A vereadora Larissa Gaspar

(PT), que defendeu autonomia da legenda em relação à
Prefeitura, disse que após o
recurso que anulou a decisão
do braço Municipal, a questão
“ﬁcou por isso”. Segundo ela, o
diretório municipal aguarda
ainda uma notiﬁcação formal
da Executiva Estadual para
realizar uma nova reunião sobre o tema.
“A postura do PT vai ser a
que o partido defende historicamente e de autonomia. Seja
base ou oposição, o modus
operandi é de ﬁscalização, cobrança e proposição. Jamais
seríamos uma oposição que
vota tudo contra ou uma base
que vota a favor apenas para
satisfazer o prefeito”, defende.
Petistas apoiaram Sarto
no 2° turno das eleições municipais de 2020. Ao declarar
o apoio publicamente, Guilherme Sampaio reforçou na
época que “o capital político”
da sigla decidiria as eleições
na Capital.
“Acabamos de apresentar
orientação aos ﬁliados, eleitores, para essa tarefa urgente
de derrotar o fascismo, votando na candidatura do PDT
que expressa, neste momento,
o posicionamento de enfrentamento ao bolsonarismo na
Cidade”, defendeu à época.
Atualmente, a bancada petista conta com três vereadores em Fortaleza: Guilherme
Sampaio, Larissa Gaspar e Ronivaldo Maia.
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A CHANCE DE
IMPEACHMENT DE
BOLSONARO

É

pequena, aviso de antemão, a chance referida acima de o
presidente Jair Bolsonaro sofrer impeachment. Isso é o
que acredito hoje. Processos de impeachment são construções. São sempre improváveis no começo. Aliás, no
fim de 2005 parecia mais factível Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
sofrer impeachment do que Dilma Rousseff (PT) na virada de
2015 para 2016. O conjunto de fatos policiais e políticos envolvidos
eram mais intensos contra Lula que contra Dilma. Pesou naquela época para Lula não sofrer impeachment o fato de a eleição
estar perto. O PSDB, então principal força de oposição, calculou que era melhor deixar Lula “sangrar”. Dilma sofreu impeachment com dois anos e meio de mandato pela frente. O PSDB,
naquele momento, não quis esperar o desgaste e, sobretudo, o
(P)MDB não quis deixar passar a vez. Formaram um governo de
transição para o bolsonarismo.
Conto essa história para dizer que às vezes um impeachment
parece próximo, mas não acontece. E às vezes soa improvável e
ocorre. Isso se dá pelo seguinte: o impeachment não é o resultado
natural dos desvios cometidos por um governante. Precisa de
condições políticas para acontecer. E precisa ser construído.
Não se dá espontaneamente. Impeachment tem autores, e não
falo de quem apresenta a denúncia. Hoje, não vejo as condições
dadas para tirar Bolsonaro.
Porém, parece-me claro que o impeachment já esteve mais
distante. A popularidade do presidente caiu e não foi pouco. Os
protestos ganham as ruas. O governo ficou perplexo com o início
da vacinação. Ficou sem discurso. A reação nas redes sociais,
essa arena na qual o bolsonarismo tanto se sente à vontade, não
foi articulada, não construiu uma resposta coesa. Convenhamos,
uma armadilha que o presidente construiu para si, pois qualquer
governo do mundo transformaria o início da vacinação num
momento de capitalizar popularidade. Bolsonaro apostou num
confronto estúpido e deu as condições para João Doria agora
surfar. Ontem, estava o presidente agradecendo a sensibilidade
do governo chinês. Um gesto que seria natural não fosse a
birra ideológica que criou. Assim não tem mesmo como a base
ideológica do bolsonarismo defender.
O governo está na defensiva e sem rumo. Não duvido, entretanto,
que se recupere. Tem uma base fiel, barulhenta, que seguirá
com ele independentemente de qualquer coisa. Qualquer coisa,
já ficou claro. Essa base é capaz de influenciar opiniões de
terceiros. Não acho improvável que o governo siga trôpego e
mesmo assim não sofra impeachment. Que Bolsonaro dispute a
reeleição no ano que vem e não vou me admirar em nada se ele
for reeleito. Acho, hoje, esse o cenário inclusive mais plausível.
Porém, o governo está vulnerável caso surja uma articulação
disposta a encampar um impeachment, e tenha apoiadores nas
posições certas para isso.

Bolsonaro sinaliza ﬁliação
a novo partido em março
| SEM SIGLA | “Em março eu decido, ou decola o partido ou vou ter que
arranjar outro”, disse o presidente, que ironizou atos que pediram impeachment

O presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) sinalizou ﬁliação
a um novo partido político em
março. Após não conseguir tirar o Aliança pelo Brasil do papel, o chefe do Planalto passou a
negociar a ﬁliação a uma outra
legenda para tentar a reeleição
em 2022 e também levar aliados
a uma nova sigla.
Nesta segunda-feira, 25,
Bolsonaro foi questionado sobre o partido em conversa com
apoiadores no Palácio da Alvorada. “Em março eu decido, ou
decola o partido ou vou ter que
arranjar outro”, disse o presidente. “Se não decolar, a gente
vai ter que ter outro partido, se
não, não temos como nos preparar para as eleições de 2022”.
Em 2019, Bolsonaro saiu do
PSL após um racha no partido.
Parlamentares da legenda se
dividiram em uma disputa por
espaços internos entre o presidente da República e o presidente nacional da legenda,
Luciano Bivar. No ano passado,
Bolsonaro passou a oferecer
cargos e verbas federais a partidos do Centrão em troca de
apoio no Congresso.
Sem partido, Bolsonaro é assediado pelo Centrão para uma
ﬁliação. Os convites vieram de
integrantes do Progressistas,
PL, PTB, Patriota e Republicanos. Os ﬁlhos Flávio Bolsonaro
e Carlos Bolsonaro migraram
para o Republicanos, partido ligado à Igreja Universal. No Ceará, o deputado estadual André
Fernandes seguiu o mesmo caminho. O presidente da República não disse em qual partido
pretende se ﬁliar agora.
Na última quarta-feira, 20,
Bolsonaro recebeu no Palácio
do Planalto o senador Jorginho
Mello (PL-SC), vice-líder do governo no Congresso, para uma
conversa sobre ﬁliação. A bancada da legenda preparou uma
carta oﬁcializando o convite.
Atualmente, o PL tem 43 deputados federais e três senadores.

THAIS MESQUITA
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TENTATIVA de colher
assinaturas para o Aliança
pelo Brasil não vingou

9
é o número de
partidos aos
quais Jair
Bolsonaro já foi
ﬁliado

Para tirar um partido do papel, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) exige 492 mil assinaturas recolhidas em todo o
País. Apoiadores do presidente
tentaram recolher as assinaturas necessárias para as eleições municipais, sem sucesso. A
mobilização foi feita em praças
e em igrejas evangélicas.
No Ceará, os deputados estaduais Delegado Cavalcante
(ainda no PSL) e André Fernandes capitanearam sem sucesso a empreitada do Aliança
pelo Brasil. Na conversa com
apoiadores, Bolsonaro admitiu a diﬁculdade para cumprir
os critérios.
“Muita burocracia, é muito trabalho, certiﬁcação de
ﬁchas, o tempo está meio exíguo”, disse o presidente. “Não

é por mim, eu não estou fazendo campanha para 2022, mas o
pessoal quer disputar e queria
estar em um partido que tivesse simpatia minha.”
Jair Bolsonaro ironizou as
manifestações que cobraram a
saída dele do cargo nos últimos
dias. Na conversa com apoiadores no Alvorada, o chefe do
Planalto citou uma carreata em
Campo Grande (MS).
“Eu vi uma carreta monstro,
de uns 10 carros, contra mim”,
disse Bolsonaro quando um
apoiador se identiﬁcou como
morador de Campo Grande. Na
conversa, o presidente da República não fez outros comentários sobre a pressão para um
processo de impeachment.
No domingo, 24, o Movimento Brasil Livre (MBL) e o Vem Pra
Rua, que organizaram atos durante o impeachment de Dilma
Rousse em 2016, protestarem
contra Bolsonaro. Em São Paulo, segundo os organizadores,
cerca de 500 carros participaram da manifestação. A Polícia
Militar (PM) não fez estimativa.
No sábado, 23, também houve atos de partidos de esquerda contra o presidente em pelo
menos 18 capitais.

BARBARA MOIRA

Lewandowski determina
inquérito contra Pazuello
CARREATA pelo impeachment
em Fortaleza, no sábado

CONDIÇÕES PARA UM IMPEACHMENT
Citei acima algumas razões pelas quais Dilma sofreu
impeachment e Lula não. Acrescento duas fundamentais: a
economia, com Lula em 2005, estava melhor que em 2015,
com Dilma. Muito melhor. É muito difícil, se não impossível,
impeachment quando a economia vai bem. E Lula nunca ficou
tão impopular quanto Dilma esteve. Bolsonaro, mesmo com a
queda de popularidade, é muito mais popular do que Dilma ao
ser derrubada. Ela chegou a estar com 13% de ótimo e bom e 63%
de ruim e péssimo.
Um eventual impeachment de Bolsonaro dependeria de a
popularidade do presidente cair bem mais. E do rumo da
economia. Precisaria piorar bastante.

QUEM COMANDA
Outro fator crucial para impeachment: um comandante. Não
é algo espontâneo. No de Fernando Collor, foi Ibsen Pinheiro.
No de Dilma, Eduardo Cunha. Ambos presidentes da Câmara.
O próximo ocupante do cargo será eleito semana que vem.
Bolsonaro joga pesado para emplacar um aliado, não por acaso.
Hoje, Arthur Lira (PP-AL) é citado como favorito. Situação, a se
confirmar, que encerra a discussão sobre impeachment.

| CRISE EM MANAUS |
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo
Lewandowski determinou ontem abertura de inquérito para
apurar a atuação do ministro
da Saúde, Eduardo Pazuello,
no colapso da rede pública de
hospitais em Manaus.
O objetivo é investigar se
houve omissão no enfrentamento da crise provocada pela
falta de oxigênio para pacientes com Covid-19 na capital
do Amazonas. A abertura do
inquérito, a pedido da Procuradoria-Geral da República
(PGR), aprofunda o desgaste
de Pazuello, que viajou a Manaus no sábado, 23, sem data
para voltar.
Sob pressão, Pazuello iria
ﬁcar em Manaus “o tempo que
for necessário”, segundo informou o ministério. Procurada
após a decisão de Lewandowski, a pasta informou que
“aguarda a notiﬁcação oﬁcial

para posterior manifestação”.
O pedido de Aras foi uma
resposta à representação feita por partidos políticos, que
acionaram a PGR sob a alegação de que Pazuello e seus
auxiliares têm adotado uma
“conduta omissiva”. Ao longo
dos últimos dias, a pressão de
parlamentares e da opinião
pública cresceu sobre a PGR.
Ao solicitar o pedido de
abertura de inquérito, Aras
considerou “possível intempestividade” nas ações de
Pazuello, indicando que o ministro da Saúde pode ter demorado a reagir à crise em
Manaus. O próprio governo já
admitiu ao STF que a pasta sabia desde 8 de janeiro que havia escassez de oxigênio para
os pacientes em Manaus, uma
semana antes do colapso.
Na decisão, Lewandowski também determinou que
Pazuello preste depoimento à

Polícia Federal em cinco dias
e que a investigação seja concluída dentro de um prazo de
dois meses.
“A Constituição Federal prevê que compete a esta Suprema Corte ‘processar e julgar,
originariamente', os ministros
de Estado, ‘nas infrações comuns e nos crimes de responsabilidade'”, aﬁrmou Lewandowski no despacho.
Lewandowski não tirou férias e continuou trabalhando
normalmente durante o recesso do tribunal, já que é relator
das principais ações que tratam do enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.
Os adiamentos envolvendo
a campanha de imunização
e a negociação de insumos
para a vacina pesam para o
abalo da imagem do ministro, nomeado para o cargo
por sua experiência em logística. (Agência Estado)
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Nova Lei de Falências busca
tornar possível mais
recuperações judiciais

| EMprEsAs | O texto foi
sancionado no final do ano passado, mas novas regras entraram em vigor nesta semana

irna cavalcantE
irnacavalcante@opovo.com.br

As empresas com grandes
dificuldades financeiras contam desde o último dia 24 com
novas regras para facilitar o
processo de recuperação judicial, extrajudicial e a decretação de falência no Brasil. Dentre
as mudanças previstas na nova
Lei de Falências, está a flexibilização sobre financiamentos,
que poderá usar, inclusive, bens
pessoais como garantia. O que,
na prática, vai ajudar o devedor
a ter acesso a “dinheiro novo” e
garantir seu fluxo de caixa.
Também foi concedido mais
prazo para pagamento das dívidas com a União. As empresas
poderão dividir o pagamento de
créditos inscritos na dívida ativa em até dez anos. Na versão
anterior, esse prazo máximo
era de sete. Além de mudanças
nas regras para trazer maior
celeridade e segurança jurídica
para a liquidação daquelas empresas que não têm mais condições de voltar ao mercado.
O texto sancionado no fim do
ano passado, mas que só entrou
em vigor agora, é apontado pelo
Governo Federal como uma das
estratégias para melhorar o
ambiente de negócios no cenário pós-Covid.
A promessa é alta. Na época
da sanção da lei, o Ministério da

Economia chegou a anunciar
que, com a nova lei, seria possível dobrar a taxa de normalização das empresas em recuperação judicial, num período de
quatro anos.

FCo Fontenele

O economista da Arêa Leão
Consultoria, Eliardo Vieira,
acredita que ainda não é possível dizer se vai chegar a tanto porque ainda depende de
como o Judiciário vai interpretar, na prática, as novas
regras. Mas afirma que a modernização vem em boa hora.
De acordo com dados do
Serasa Experian, no ano passado, 972 empresas formalizaram pedidos de falência no
Brasil. Outras 1.179 com pedido de recuperação judicial. Os
números, apesar de todo o impacto que a pandemia teve sobre a economia, são menores
do que os de anos anteriores.
Em relação a 2019, por exemplo, houve queda de 31,4% e
15% respectivamente.
“Mas é preciso levar em conta que, por conta da pandemia, muitos parcelamentos de
impostos foram postergados,
bancos flexibilizaram a negociação de débitos e houve o programa de socorro às empresas
pelo Governo que ajudou a evitar uma quebradeira maior.
Mas, neste ano, tudo volta e a
conta começa a chegar. Então essa desburocratização é

EstabElEcimEntos comerciais fechados
na rua São Paulo, no Centro de Fortaleza

urgente e necessária”, afirma.
Para ele, dentre os avanços
da lei, está a possibilidade de os
próprios credores poderem formular planos de recuperação.
Também é possível fazer acordo
durante o processo de recuperação judicial. “Torna o processo
mais ágil e menos dependente
das decisões dos juízes.”
O advogado Renato Tardioli, sócio do escritório
Tardioli Lima Advogados,
também cita mudanças no

que se refere à recuperação
extrajudicial. “Agora, existe
a possibilidade de inclusão
de crédito trabalhista; atribuição de stay period (suspensão de ações contra a
empresa em processo de recuperação judicial) e alteração do quórum mínimo para
propor o procedimento de
recuperação extrajudicial.”
Porém, o advogado Jessé
Fonteles está receoso quanto ao superpoder que o Fisco

passará a ter. Pelas novas regras, o Fisco poderá pedir a
falência da empresa em recuperação judicial caso haja descumprimento de parcelamento
fiscal ou acordo.
A medida se estende a casos
de esvaziamento patrimonial,
que é uma estratégia adotada para evitar ou postergar o
pagamento de dívidas tributárias. “E um dos maiores gargalos da recuperação judicial
é a dívida tributária.”
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Pandemia pode afetar projeto de
open mall previsto para o Parque
Urbano da Lagoa da Sapiranga
| ShOppINg AbErtO | Em área de 21 mil m², sete mil seriam utilizados para a construção do projeto
Gabriel borGes
gabriel.borges@opovo.com.br

A construção de um novo
centro comercial na capital cearense foi autorizada pela Prefeitura de Fortaleza junto à Secretaria Municipal de Urbanismo
e Meio Ambiente (Seuma). Mas
o empreendimento, um open
mall, previsto para o Parque
Urbano da Lagoa da Sapiranga,
pode não sair do papel. O cenário econômico incerto, causado
pela pandemia, pode atrapalhar
a consolidação do projeto.
“Não existe uma previsão
para o início das obras no local.
Na verdade, existia uma previsão anteriormente, existiam
pessoas interessadas nesse tipo
de equipamento lá, mas, depois
da pandemia, não sabemos mais
o dia de amanhã”, é o que diz o
projetista responsável, o arquiteto Marcelo Franco.
Franco, que possui projetos
de luxo, como o Carmel Taíba
Exclusive Resort, explica que o
mercado foi fortemente impactado com a pandemia. “A área

de shoppings foi totalmente
afetada, assim como a parte
de hotelaria. Esse processo já
havia iniciado faz um tempo, o
cliente só queria dar curso ao
processo. O terreno não foi nem
limpo”, explica.
Para o advogado Rafael
Silo, representante jurídico da
S.C.C. Construções e Empreendimentos LTDA, empresa no
convênio com a Prefeitura, o
momento pede cautela. “Provavelmente, eles não vão querer construir pelo cenário de
incerteza que estamos vivendo
em relação a shoppings.”
O advogado esclareceu que
toda a questão de liberação por
parte do Executivo municipal
aconteceu de forma harmônica
e que agora foca na resolução
de burocracias. “O que estamos
fazendo agora é a regularização
das matrículas, levando o que foi
aprovado junto à Seuma para o
registro imobiliário, regularizando nesse sentido.”
Segundo Marcelo Franco, a
área total do terreno é de 21 mil
metros quadrados (m²). Entretanto, apenas 7 mil seriam utilizados para a construção, que

prevê, ainda, a construção de
um buffet dentro do espaço do
centro comercial. “O local possui uma área de preservação. É
uma área intacta, que ninguém
pode mexer, porque, pelas leis
federal e municipal, não podemos tocar nela. Na verdade, esse
equipamento é um open mall
arborizado”, esclarece Franco.
“Como o Jardins Open Mall, na
Aldeota. A filosofia dele é mais
de um shopping aberto do que
propriamente um Iguatemi, que
é um shopping fechado. A ideia
é fazer um Open Mall Garden,
onde a área de lazer pudesse ser
a contrapartida do próprio equipamento, uma área contemplativa”, complementa. Franco
explica que, atualmente, o local
conta com um curso de um riacho, mas não possui árvores,
apenas uma vegetação baixa.
O POVO procurou informações do empreendimento junto
à Seuma, mas não obteve retorno até o fechamento da edição.
O termo de convênio da Prefeitura de Fortaleza é referente a
uma Operação Urbana Consorciada (OUC) do Parque Urbano
Lagoa da Sapiranga.
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ENERGIA: GERAÇÃO DISTRIBUÍDA CRESCE 142% NO CEARÁ

Q

uem acompanhou o início do processo de instalação dos
parques eólicos e solares no Ceará ainda tem dificuldade
para acreditar no tamanho do crescimento do setor. Em
30 anos, houve uma transformação vigorosa da área.

Pelos dados atualizados até domingo (24) pelo Núcleo de
Energia da Fiec, a quantidade de unidades geradoras de
energia solar no Estado superou a marca de 10 mil em 2020. “O crescimento do número de consumidores beneficiados pela geração distribuída (realizada junto ou próximo aos consumidores) no Brasil foi
de 100%, no Nordeste foi de 125%, e no Ceará foi de 142%, comparando 2020 com 2019”, destaca Joaquim Rolim, coordenador do Núcleo e

diretor técnico da Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD).
Outro detalhe importante: no Brasil, 93% dos municípios dispõem
de geração distribuída; no Nordeste, a média é de 88% e, no Ceará, de
98%. Há uma transformação rápida na matriz energética para fontes
mais sustentáveis. No caso do Estado, com a parceria com o Porto
de Roterdã, ainda existe a possibilidade de exportação de hidrogênio
verde – outro produto diferente que pode entrar na pauta.
Em meio a tantas notícias negativas na economia, eis que existem
possibilidades de negócios em áreas ainda consideradas novas, mas
que tendem a se consolidar.

POLO QUÍMICO

CEGÁS

EM BUSCA DE INCENTIVOS

REPOSICIONAMENTO

GRUPO ALYNE COSMÉTICOS

O Polo Químico de Guaiúba inicia suas operações em fevereiro. O investimento é da
ordem de R$ 100 milhões, com a possibilidade de geração de dois mil empregos. O
projeto foi encabeçado pelo SindiquímicaCE. Na quinta-feira passada, houve reunião
de empresários e parlamentares na casa da
prefeita do município, Izabella Fernandes.
O desafio no momento é conseguir benefícios para garantir o sucesso do polo.

O POVO Economia
da Rádio O POVO
CBN (FM 95.5),
a partir das 14
horas, de segunda
a sexta.

FACEBOOK
Curta a nossa
página: facebook/
opovocbn

REDE DIGITAL DE OBRAS
A cearense Cigel consolidou ontem o reposicionamento da sua marca. A empresa resolveu assumir o nome da sua principal linha de produtos
como identidade e agora responde como Grupo
Alyne Cosméticos.
O CEO da empresa, Paulo César Gurgel, explica
que esse foi um processo natural, sendo adotada
uma identidade já reconhecida pelo mercado.

Governo do Ceará negocia
CD da Toyota para Região
Metropolitana de Fortaleza
INVESTIMENTO A proposta é que o Centro de
Distribuição sirva como fornecedor para a rede de
concessionárias da marca e varejo
DIVULGAÇÃO TOYOTA

SAMUEL PIMENTEL
samuelpimentel@opovo.com.br

Foi realizada ontem, 25, mais
uma reunião entre os representantes da Toyota do Brasil e o
Governo do Ceará para tratar
da possibilidade de instalação
de um Centro de Distribuição
de peças da marca no Estado. A
proposta é que o CD ﬁque na Região Metropolitana de Fortaleza
(RMF) e sirva como fornecedor
para rede de concessionárias e
varejo. Equilíbrio ﬁnanceiro é o
que vem sendo trabalhado para
viabilizar o negócio.
De acordo com o titular da
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Maia Júnior, os executivos
apresentaram um pouco mais
do projeto, e novas rodadas de
negociações devem ser realizadas. “Primeiro passo vai ser o de
viabilizar a decisão da Toyota no
Brasil, que é viável ter um CD na
Região. O trabalho mostrou eﬁciência, mas falta um equilíbrio
ﬁnanceiro. (A conversa com a
Toyota) Deve continuar ao longo
do ano. Saímos da apresentação
com o dever de casa.”
Esse dever de casa para ambas as partes inclui, segundo
Maia, um esforço maior com

TRIPLA CERTIFICAÇÃO
A Companhia de Gás do Ceará (CEGÁS) recebeu, este mês,
tripla certificação ISO, após análise de conformidade dos
sistemas de gestão da qualidade, ambiental, e da saúde
e segurança ocupacional. A empresa é a segunda na área
de distribuição de gás natural canalizado no Brasil a obter
essa tripla certificação.

SERVNAC NET

CONSTRUÇÃO

O Sindicato da Indústria e da Construção
Pesada do Ceará (Sinconpe) quer otimizar os processos nos canteiros de obras
através de um software nas máquinas.
Está sendo articulada uma mobilização
pelo projeto-piloto Rede Obras Digitais do
Ceará, que foi selecionado para o programa Digital BR, da Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial (ABDI).

RÁDIO

VIABILIDADE econômica para o negócio
vem sendo trabalhada

relação ao planejamento tributário por parte do Estado, e, por
parte da empresa asiática está
relacionado ao estudo de demanda, preços e quantidades.
Um dos pontos que podem
ser solução neste negócio e
aproximar a Toyota do Ceará é buscar outras empresas
interessadas em dividir um
CD, que passaria a ser multimarcas. Ter companhias de
navegação que venham com

a matéria-prima da Ásia pelo
Canal do Panamá até o Porto do
Pecém também é um dos planos
prioritários.
Maia Jr. revela que a intenção em manter o contato com a
Toyota é para, além da instalação do CD, projetar um trabalho
futuro relacionado à produção
de veículos que utilizem matrizes de energia limpas, como
carros elétricos ou abastecidos
com hidrogênio verde.

TV
Você pode assistir
ao programa
O POVO Economia
também através
do portal:
fdr.org.br/tvopovo

PROJETOS NOVOS
A Servnac adquiriu recentemente duas pequenas operadoras de internet para a criação da Servnac Net. O CEO do
Grupo, Vicente Araújo Júnior, conta que esse é um dos novos projetos para 2021, além dos processos de expansão em
São Paulo e Recife.
Apesar desse fator positivo, além de outros, há uma
aposta no aumento da taxa básica dos juros. O assessor
de investimentos Yuri Cavalcante, sócio da Aplix, acredita que a pressão inflacionária e fiscal forçará uma
política diferente, com tendência de retomada gradual
dos juros em uma média de 0,25 ponto percentual a
partir de março.

Cota única do IPVA
com 5% de desconto
vence sexta-feira
| IMPOSTO |
O Governo do Ceará liberou
desde o último dia 1º a tabela
do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2021. Neste ano, o
tributo ﬁcou, em média, 4,5%
mais em conta ante 2020. Para
o contribuinte conseguir pagar o imposto com 5% de desconto em cota única, o prazo
vai até esta sexta-feira, 29.
Lembrando que não serão enviados boletos pelos Correios
ou por e-mail. O documento
pode ser acessado apenas pelos canais digitais do Governo
do Estado.
São três opções online: pelos aplicativos Ceará App e Meu
IPVA ou pelo site da Secretaria
da Fazenda do Ceará (SefazCE). Disponíveis para smartphones e tablets, os aplicativos
permitem consultar valores do
IPVA 2021 e emitir o Documento de Arrecadação do Estado
(DAE) para pagamento.
“Pelo aplicativo é possível
consultar a situação do veículo, as datas de vencimento,
emitir o boleto para pagamento e gerar a certidão de quitação. Nele é possível acessar
também outras iniciativas da
Sefaz como o programa Sua
Nota Tem Valor”, aﬁrma a secretária da Fazenda do Ceará,
Fernanda Pacobahyba.
Caso o contribuinte não opte
pela parcela única, pode dividir
o IPVA, desde que o valor do imposto seja acima de R$ 100, em
cinco vezes, com vencimentos
nos dias 10 de fevereiro, 10 de
março, 12 de abril, 10 de maio e
10 de junho.
Cerca de 2,3 milhões de veículos serão tributados, com

arrecadação estimada em torno
de R$ 1 bilhão. Do total recolhido, 50% pertencem ao Tesouro
Estadual e os outros 50% são
destinados aos municípios onde
os veículos estão licenciados.
As alíquotas do IPVA variam
de 0,5% a 3,5% sobre o valor venal dos veículos. A maior parte
da frota tem alíquota de 3%. É
o caso dos automóveis e caminhonetes entre 100 e 180 cavalos
de potência. Ônibus, micro-ônibus, caminhões e veículos de
locadoras pagam 1%.
Pessoas com deﬁciência têm
direito à isenção do imposto,
assim como proprietários de
máquinas agrícolas, táxi, ônibus de transporte urbano e metropolitano, transportes escolares e veículos com mais de 15
anos de fabricação.

Pelo aplicativo é
possível consultar
a situação do
veículo, as datas
de vencimento,
emitir o boleto
para pagamento e
gerar a certidão de
quitação”
Fernanda Pacobahyba,
secretária da Fazenda do Ceará
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Estudantes que tiveram
sintomas de Covid-19 já
podem pedir reaplicação do Enem
| EDuCAção | As provas serão reaplicadas dias 23 e 24 de fevereiro. O sistema fica aberto até 29 próximo
Candidatos que não puderam participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
por estarem com sintomas de
Covid-19 ou de outra doença
infectocontagiosa e aqueles que
não conseguiram fazer as provas por problemas logísticos já
podem, pedir para participar
da reaplicação do Enem na Página do Participante. O sistema
ficará aberto até o dia 29.

As provas do Enem impresso foram aplicadas nos dias 17
e 24 de janeiro. Nas semanas
que antecederam cada uma das
aplicações, os candidatos puderam enviar exames e laudos
médicos ao Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Aqueles que ainda não o fizeram poderão, agora, acessar
o sistema online. As provas da

reaplicação serão nos dias 23 e
24 de fevereiro.
Além da Covid-19, podem
solicitar a reaplicação participantes com coqueluche,
difteria, doença invasiva por
Haemophilus influenza, doença meningocócica e outras
meningites, varíola, Influenza
humana A e B, poliomielite por
poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela.
Segundo o Inep, para a análise da possibilidade de reaplicação, a pessoa deverá inserir,
obrigatoriamente, no momento
da solicitação, documento legível que comprove a doença.
Também poderão pedir a
reaplicação estudantes que tenham sido prejudicados por
problemas logísticos. De acordo com o edital do Enem, são
considerados problemas logísticos, por exemplo, desastres
naturais que prejudiquem a
aplicação do exame devido ao
comprometimento da infraestrutura do local, falta de energia elétrica, falha no dispositivo
eletrônico fornecido ao participante que solicitou uso de leitor
de tela ou erro de execução de
procedimento de aplicação que
incorra em comprovado prejuízo ao participante.
No primeiro dia de aplicação, participantes foram impedidos de fazer o exame por
causa da lotação dos locais
de prova. Devido à pandemia
do novo coronavírus, as salas
deveriam ter até metade da
lotação máxima. Em alguns

thais Mesquita

ESTUDANTES terão que acessar o sistema
para pedir reaplicação

locais, não foi possível acomodar os inscritos. De acordo
com o Inep, esses casos foram
relatados em pelo menos 11 locais de prova em Florianópolis
(SC), Curitiba (PR), Londrina
(PR), Pelotas (RS), Caxias do
Sul (RS) e Canoas (RS).
Também terão direito à reaplicação os 160.548 estudantes
que fariam a prova no estado
do Amazonas, 2.863 em Rolim
de Moura (RO) e 969 em Espigão D'Oeste (RO).
O Ministério da Educação
(MEC) divulgou o cronograma
e procedimentos para a adesão

das instituições públicas de
educação superior ao primeiro processo seletivo de 2021 do
Sistema de Seleção Unificada
(Sisu). O prazo de adesão é de 8
a 12 de fevereiro e ela deve ser
feita exclusivamente por meio
do site Sisu Gestão. O edital,
publicado na última sexta-feira
(22) no Diário Oficial da União,
diz ainda que para a seleção dos
candidatos às vagas disponibilizadas serão exigidos, exclusivamente, os resultados obtidos
pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
de 2020. (Agências)

Avenida Dom Luís tem
velocidade máxima reduzida
I SEIS MESES IAção educativa antes da multa
aurelio alves/o povo

Érico Firmo

Cartola sub 18. Abre coordenada

Título coordenada em duas
colunas
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A avenida Dom Luís terá velocidade reduzida de 60 km/h
para 50 km/h. A sinalização
será concluída na próxima
quinta-feira, 28. Será uma semana após a morte da médica
cardiologista Lúcia de Sousa
Belém, de 61 anos, que foi atropelada ao tentar atravessar a
faixa de pedestre no cruzamento da Dom Luís na esquina com
a rua Coronel Jucá. Ela foi atingida por uma Range Rover Evoque. A mudança já vinha em estudo e foi antecipada em função
do número de atropelamentos e
colisões no local.
Segundo dados da Autarquia Municipal de Trânsito e
Cidadania de Fortaleza (AMC),
houve 482 acidentes na Dom
Luís de 2015 a 2019. Em 150
deles houve feridos, além de
três mortes. Foram ainda 20
atropelamentos.
Haverá seis meses de ação
educativa para que os motoristas se adequem à mudança,
antes de se começar a multar.
Segundo números da AMC,
circulam pela Dom Luís 44 mil
veículos por dia.

AvENiDA dom luís terá redução de
velocidade em toda extensão

No dia 13 de janeiro, a avenida José Leon e a rua Vereador
Pedro Paulo, na Cidade dos Funcionários, tiveram velocidade
máxima reduzida de 60 km/h
para 50 km/h. As duas avenidas
formam binário no bairro Cidade dos Funcionários.
A redução de velocidade em
vias de Fortaleza começou em
fevereiro de 2018, na avenida
Presidente Castelo Branco, a
avenida Leste-Oeste. Segundo
a AMC, após a redução do limite
de velocidade, houve redução

de 40,6% no número de atropelamentos e de 20,2% na quantidade de acidentes com vítima.
Houve ainda redução de 23,9%
dos acidentes envolvendo ciclistas. As mortes em acidentes
caíram 34,2%.
Também houve redução de
velocidade para 50 km/h nas
avenidas Osório de Paiva, Padre
Ibiapina, Augusto dos Anjos,
Francisco Sá, Duque de Caxias,
Cel. Carvalho Gomes de Matos,
Alberto Magno, Jorge Dumar,
Damasceno Girão e Frei Cirilo.
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Sim, é Verdade, educador Tales Sá Cavalcante marcando hoje
a folhinha, via bolo que lady Jaqueline elaborou unicamente
para Messejana.
Sim, é Verdade, em recente reunião, Academia Cearense de
Medicina decidiu oficialmente recomendar a vacina, assinando
presidentes Pedro Leão e do Conselho, Vicente Leitão.
Sim, é Verdade, na Quarta-feira Santa do Varandas, bom
portuga André Rosa e Emília Patrício davam plena ideia de
que andam numa azul.
Sim, é Verdade, comandando mesa sabadina no Don Pepe,
superintendente de Obras do Camilo, Quintino Vieira.

Lei aprovada no Crato
pode prejudicar até 15
hectares de área ambiental
| ALERTA | Para biólogo, dimensão do impacto
ambiental é gigantesca, além de ocasionar futuros
problemas para a população que residir no local
MÁRCIO HOLANDA

Sim, é Verdade, Vânia Canamary foi flagrada bicicletando com
filho Aristófanes, também oftalmologista, em ciclovia do leste.
Sim, é Verdade, Wellington Alves vem de concluir livro
intitulado Retalhos, com o qual presta homenagem
derradeira à mulher Fátima, partinte do ano passado.

NATALICIANTE Cláudio Aguiar optou
passagem em São Paulo, pronde embarcou
com Andréa e casal Wilton-Geni Correia Lima
CERCA de 15 hectares de Zona Especial
Ambiental do Crato podem ser afetadas pela
mudança na legislação local

BISCOITO QUENTE
Daniel Gomes conquistou primeiro lugar na Prova Nacional
de Anestesiologia.
Nota cresce, por ser o cidadão cearense da gema.

CAMINHO DOS PAIS
Ramiro Milfont e Rubens Studart, no meu espaço internetiano
desta terça.
Trata-se, no caso, da bancada ninfeta da Unidos do Natal.

PÉ DIREITO
Prefeito Vítor Valim iniciou seu papo com a orla promovendo
uma varredura em regra.
Auspiciosa estreia lhe valeu aplausos na missa matinal da
Matriz das Graças, à qual assistia com Primeira-Dama.

RONDA DOS NATAIS
Hoje, 26 de janeiro: João Paulo Accioly, terrâneo
no Cearense e meu contemplador da Sociedade
BON MOT Honorária do Náutico, em cuja presidência dei
mão técnica .... Fernando Machado, genro do
HÁ MAIS
Rui
Filgueiras Lima, da minha primeira Turma
ESPERANÇA
do
Ideal
.... Bia Carvalho, afim da Estalagem Dois
NOS MEUS
Sertões
....
Eriberto Cavalcante, sobre os ombros
PASSOS, DO
de
quem
meu
bombado blog tramita .... Fernanda
QUE TRISTEZA
Torres,
nascida
Parente .... Luiz Aldo Goiana,
NOS MEUS
consorteado
no
tradicional
tronco pernambucano
OMBROS.
Souza
Leão
....
José
Airton
Teixeira.
(Cora Coralina)

GABRIEL BORGES
gabriel.borges@opovo.com.br

A lei que transformou parte
de uma Zona Especial Ambiental
(ZEA) em uma zona residencial,
no município do Crato, a 502 km
de Fortaleza preocupa ambientalistas e o Ministério Público Estadual (MPCE). Isso porque uma
área protegida, de aproximadamente 15 hectares, seria afetada
com a vinda do setor imobiliário
para a região.
O promotor de Justiça Thiago
Marques, da Comarca do Crato,
aﬁrma que o MPCE seguirá adotando medidas em busca da preservação da área, mesmo com a
aprovação da lei. A região afetada pela mudança é equivalente a
15 campos de futebol.
“Nós encaminhamos uma recomendação ao prefeito para
que ele não aprove qualquer
empreendimento imobiliário naquela localidade, pelas
razões do próprio veto que
ele apresentou originalmente. Se, eventualmente, algum
empreendimento vier a ser
aprovado, aí vamos ingressar
com as ações judiciais cabíveis, alegando a inconstitucionalidade indireta e incidental dessa lei”.
O Centro Operacional de
Meio Ambiente do Ministério
Público (Caomace/MPCE) prestará apoio aos promotores do
município na apuração sobre a
decisão dos vereadores.
Em 21 de dezembro de
2020, o projeto, de autoria
do vereador Pedro Alagoano
(PSB), foi votado e aprovado
pela Câmara Municipal cratense. O projeto chegou a ser
vetado pelo prefeito, mas o
veto acabou sendo derrubado
pelos legisladores do município. A nova lei permite que,
na região, cada hectare receba até 250 habitantes.
Stephenson Ramalho de Lacerda, secretário de Meio Ambiente e Controle Urbano do Crato,
diz compreender a preocupação
gerada em torno do tema.
“O veto do Prefeito já dá o norte de qual é a nossa linha de ideia.
A desafetação da área não quer
dizer que a construção de um

empreendimento foi aprovada,
ele tem que passar pelas normas
de empreendimento, e se a área
for passível ou não de licenciamento, a legislação e o estudo
técnicos é que vão dizer isso”.
Segundo o secretário, ainda
não é possível aﬁrmar que a intervenção no local poderia agravar os problemas com enchentes
no município. Entretanto, para o
biólogo Márcio Holanda, os prejuízos são notórios.
“Essa área de encontro entre
os dois rios é uma vazante. Local onde esses rios se espalham
quando chove e ocupam essa
área. Há uma absorção dessa
água, é uma região pantanosa e
alagadiça. Quando chove, toda
essa área ﬁca alagada”, explica.
Para o biólogo, a dimensão do
impacto ambiental é gigantesca
para a região, além de ocasionar
futuros problemas para a parcela
da população que ocupar o local.
“Quando se permite a construção de ediﬁcações, vamos ter
a impermeabilização do solo.
Não tem para onde essa água
escoar. A impermeabilização
destrói todo esse ecossistema de
animais e plantas, tudo isso será
afetado diretamente”, diz.
Márcio destaca ainda que o

projeto passou por alterações
que agravam a situação no local.
Originalmente, o projeto previa a
alteração de cerca de cinco hectares da Zona Especial Ambiental
(ZEA). Porém, o projeto foi aprovado permitindo alteração em
quase o triplo da área original.
“Além do sítio Monte Alegre
(com cerca de cinco hectares),
também entrou o Sítio Passagem, que possui mais de nove
hectares. Foi um ‘erro grotesco',
a lei saiu com as duas áreas, eles
nos enganaram diretamente”,
aﬁrma o biólogo.
O procurador Thiago Marques
esclarece que a aprovação da lei
não seguiu os trâmites necessários para a sua alteração.
“Existem razões jurídicas e
ambientais para que essa lei não
seja aprovada. Quando o projeto de lei foi aprovado, houve um
acréscimo na área, sem que isso
tenha ﬁcado claro na sessão legislativa”.
Marques explica que para a alteração da lei de desafetamento
de áreas de proteção ambiental,
a discussão legislativa precisa
vir acompanhada de audiências
públicas e de um estudo técnico.
Segundo o promotor, o projeto de
lei não tem nenhuma das duas.

Rio Batateiras

Soldadinho-do-araripe e
nascentes devem ser afetados
A mudança na lei ambiental no município de Crato,
que afeta diretamente a Zona
Especial Ambiental (ZEA),
permitindo a ocupação residencial na área, ainda pode
trazer sérios problemas para
uma espécie de ave que vive
em perigo crítico de extinção,
o soldadinho-do-araripe.
“Essa ave só se reproduz em nascentes de água,
ao longo das nascentes do
rio Batateiras é onde temos
a base do soldadinho-do
-araripe. Teríamos grande impacto no rio, que é a
casa dele”, destaca o biólogo

Márcio Holanda. O habitat do
soldadinho é restrito a menos de 30 quilômetros quadrados nas encostas da Chapada do Araripe, na divisa
entre Ceará e Pernambuco,
segundo os pesquisadores.
Diante do problema, cerca de 50 pessoas criaram um
grupo que busca monitorar
as atividades ambientais no
Cariri. Entre os integrantes
estão professores universitários, padres, jornalistas e
advogados. O intuito é lutar
contra a degradação ambiental na região do Crajubar
(Crato-Juazeiro-Barbalha).
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EDITORIAL
TJCE: balanço de uma gestão bem sucedida

O

Tribunal de Justiça do
Ceará (TJCE) assistirá
nos próximos dias ao encerramento da gestão do
seu atual presidente, o
desembargador Washington Araújo, que entregará o cargo à sua
sucessora já escolhida, a desembargadora Nailde Pinheiro. A ocasião é propícia
a uma avaliação do que foi a administração que se encerra, sem dúvida uma
das mais frutíferas da história do Poder
Judiciário cearense, em termos de produtividade e celeridade, segundo dados
divulgados pelo próprio órgão e pelo
ranking do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ). Em 2017, o TJCE ocupava a última
colocação (27°) no ranking de produtividade do CNJ; atualmente é o 18°. Nesse ínterim o processo de modernização

ganhou impulso, já na gestão do desembargador Francisco Gladyson Pontes,
durante a qual o próprio Washington
Araújo foi vice-presidente e conseguira,
em seu âmbito, zerar mais de 8 mil processos que herdara e estavam à espera
de admissibilidade recursal.
Ao tomar posse como presidente da
Corte estadual, para o biênio 2019/2021,
Araújo se comprometera com a celeridade da prestação de justiça e uma
produtividade marcante para atender
às demandas de uma sociedade ressabiada com a lentidão processual e
frustrada em suas aspirações nessa
área. Assim, nos últimos dois anos, o
TJCE julgou mais de 945 mil processos
e realizou aproximadamente um milhão de baixas processuais (999.400).
Em 2020, durante a pandemia da

Covid-19, o órgão reduziu o volume do
acervo processual em mais de 100 mil
ações, ﬁcando em 9° lugar na produção
de sentenças e acórdãos entre todos os
tribunais do Brasil.
Com essa conquista. a gestão que
agora chega ao ﬁm cumpriu o desaﬁo
que se propôs. Isso signiﬁcou a melhora
nos números do Tribunal, no rastro dos
investimentos em ações de modernização, inclusive em iniciativas como as dos
“juízes leigos”, proﬁssionais supervisionados por juízes do TJCE que garantiram
a aceleração na homologação de atos,
assim como a utilização de estagiários
de pós-graduação em Juizados Especiais
(também coordenados por magistrados)
para desafogar o sistema de Justiça. Simultaneamente, efetivou o Programa
de Modernização do Poder Judiciário

(Promojud), que envolve investimentos
para automação dos processos de trabalho, preparação de servidores e utilização de inteligência artiﬁcial em processos repetitivos. Paralelamente, houve
investimentos na construção e reforma
de fóruns, no Interior.
O ponto culminante foi a digitalização de todos os processos e sua migração para o sistema eletrônico (só essa
providência tornou 30% mais rápida a
tramitação). Graças a isso, quando veio
a pandemia e o distanciamento social o
TJCE pôde utilizar o home oce e, com
isso, não só aumentou sua produtividade, mas conseguiu economizar quase
R$ 1,3 bi. Resta agora torcer para que,
daqui para frente, a celeridade da prestação jurisdicional se torne uma cultura
irretroativa na Justiça cearense. 
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Nos últimos anos 10 anos muito se tem
falado em conceitos importantes que trazem à luz uma história de desigualdade e
desinteligência ao buscarmos colocar homens e mulheres em pé de igualdade.
Em todas as esferas, e sistematicamente, mulheres são desacreditadas, subservientes, e
Gal Kury
ensinadas desde cedo a
galkury@galkury.com
entender o que “não pode,
Consultora
de marketing
não deve, não lhe cabe”.
e professora
Somos educadas a acatar
universitária
e normalizar que nosso
lugar não passa da cozinha e cuidados com ﬁlhos.
Que menina nunca teve
seu “kit fogão e panelinhas”?
A questão é ratiﬁcar o fato de que a mulher pode ocupar todos os espaços que quiser, inclusive o doméstico, não apenas este.

Rita Lobo e Paola Carosella, são excelentes exemplos para o grande público, de
pessoas que subverteram a normatização
da mulher que ﬁca na cozinha como alguém submisso. Elas escolheram por isso.
Entenda aí a não-sutil diferença entre imposição e decisão.
Saindo da cozinha, falemos de salários!
Um estudo do IBGE feito em 2018, mostrou
que as mulheres brasileiras ganham, em
média, 20,5% menos que os homens. Se
falarmos em números mundiais, o cenário é sombrio: 51% de diferença salarial
(Fórum Econômico Mundial). Joe Biden, o
novo presidente dos Estados Unidos, assinou nas primeiras horas de governo uma
resolução sobre a equidade salarial entre
gêneros, mesmo que aquele país ocupe,
segundo matéria da revista Forbes, a 5ª
posição na lista dos mais desiguais.

Sobre comportamento, a batalha é
grande. Mulheres ﬁrmes, com atitude e
opinião são taxadas de loucas e histéricas.
Este fenômeno denominado gaslighting,
trata-se de abuso psicológico levando a
mulher a duvidar de sua própria sanidade e capacidade. Alguns dirão “mas
nem todo homem...”. Peço silêncio. Esse é
nosso lugar de fala! Kamala Harris, atual
vice-presidente dos Estados Unidos, durante um debate com o opositor, ao ser
interrompida abruptamente enquanto
falava foi incisiva: “por favor, não me interrompa, eu estou falando.”
Queremos de volta o que nos foi tomado
desde que o mundo é mundo. “Nem serva,
nem objeto, já não quer ser o outro. Hoje ela
é um também”. *
*Música da cantora Pitty 
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A posse do presidente Joseph Biden foi
vista como a celebração da vitória da democracia dos Estados Unidos e de suas
virtudes. Logo após a invasão do Capitólio
por apoiadores de Trump, o curso normal
da posse seria a conﬁrmação do Estado de
Direito, com aplauso do
Ocidente que viu aqui a
Martonio Mont’Alverne
ﬁrmeza de seus valores
Barreto Lima
barreto@unifor.br
liberais. A objetividade da
Professor da
história aconselha cautela
Unifor
com empolgações.
Os valores liberais da
democracia ocidental não
impediram que o governo de Obama tenha sido o
que mais desencadeou guerras mundo afora durante seus dois mandatos, com o arrependimento tardio das autoridades que

entregaram o Nobel da Paz a Obama em
2009. Os mesmos valores não foram obstáculos para que Estados Unidos e União Europeia apoiassem governos com integrantes
abertamente nazistas, como o da Ucrânia,
ante a justiﬁcativa de contenção da Rússia.
Do ponto de vista interno, a sociedade americana jamais viu desaﬁos quando seus governos apoiaram a destituição de governos
legítimos na América Latina e noutros continentes. Nunca o problema racial nos Estados
Unidos foi verdadeiramente enfrentado até
hoje. Quem lê as decisões da Suprema Corte
americana de apoio ao segregacionismo ao
ﬁnal do século XIX e começo do século XX e
ouve os argumentos dos supremacistas de
hoje, tolerados pela mesma sociedade americana em distintas épocas, surpreende-se
como um tema dessa magnitude não tenha

realmente chegado à Casa Branca. Assim
como não se discute seriamente a mudança de um sistema eleitoral pré-moderno,
formulado para garantir que mudanças estruturais da visão dos pais fundadores não
sejam efetivadas, cuja eleição indireta do
presidente é o principal ponto.
Biden não trará grandes mudanças em
relação a Trump. Manterá o mesmo sistema
político que exclui proporcionalmente minorias da representação política. Foi Biden
quem veio ao Brasil tentar explicar à presidenta Dilma Rousse que os Estados Unidos
não poderiam se submeter a sistemas legais
limitadores da garantia de seus interesses,
quando da espionagem contra à presidenta.
Parece que a Realpolitik remanesce como a
melhor conselheira para compreensão da
política interna e externa. 

O auxílio emergencial acabou! E agora?
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O auxílio emergencial implantado pelo
Governo Federal no ano passado, em resposta a pandemia do novo coronavírus,
chega ao ﬁm cumprindo satisfatoriamente seu papel de programa de transferência de renda direta de curto prazo.
Diferentemente do programa Bolsa Família, em
Lilian Lopes Ribeiro
que o benefício é pago
liadiniz-21@hotmail.com
Professora da UFC/
apenas para os registraSobral e pesquisadora do
dos no cadastro único, o
Laboratório de Estudos
auxílio emergencial beda Pobreza - LEP
neﬁciou um público bem
mais abrangente e com
um valor, aproximadamente, três vezes superior ao do Bolsa Família.
Tal auxílio não somente contribuiu para
amortizar os danos imediatos provocados

pela pandemia na economia, como também colaborou para a melhora nas projeções de desempenho do PIB, bem como na
repercussão favorável da boa reputação
junto aos investidores estrangeiros.
Contudo, para 2021, com o ﬁm do auxílio emergencial somado ao baixo empenho do Governo Federal em promover
uma campanha célere de vacinação contra a Covid-19, tendo como consequência
uma recuperação mais lenta da economia, a pobreza deve elevar-se. Além disso, como mais pessoas economicamente
ativas devem procurar por trabalho com
o ﬁm do auxílio, a previsão é que haja um
aumento ainda maior da taxa de desemprego para esse ano.
Aﬁm de amenizar os possíveis impactos
negativos no estoque de pobreza do Brasil

com o ﬁm do auxílio emergencial, seria
apropriado a adoção de alguma política
social correlata ao Bolsa Família, ou o fortalecimento/ampliação dessa última. Vale
ressaltar que níveis elevados de pobreza e
de desigualdade de renda comprometem
o crescimento econômico.
A solução também poderia estar na
ampliação do programa de microcrédito
para as famílias de baixa renda, já que
inúmeros estudos empíricos evidenciam
que este funciona como um mecanismo
favorável na geração de renda. Contudo, vale ressaltar que, concomitante a
oferta desse diminuto crédito, cursos de
capacitação aos beneficiários são imprescindíveis para autossutentabilidade
dos pequenos empreendimentos e efetividade do programa. 

PREÇO DO EXEMPLAR NO CEARÁ:
segunda a sábado: R$ 3,00; domingo: R$ 4,00
OUTROS ESTADOS DO NORDESTE:
segunda a sábado: R$ 4,50; domingo: R$ 8,00
OUTROS ESTADOS:
segunda a sábado: R$ 5,50; domingo: R$ 10,00
ASSINATURA ANUAL: R$ 1.132,00
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ombudsman@opovo.com.br

EMAIL

opiniao@opovo.com.br

TELEFONES

(85) 3255 6104 ou 3255 6129
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JORNAL DO LEITOR
pArA pArTIcIpAr: envie seu texto para jornaldoleitor@opovo.Com.br ou ligue para 3255 6104

Os textos deverão ter no máximo 1850 caracteres (com espaços) – com nome completo, endereço, telefone, e rG do remetente, que se responsabilizará pelo conteúdo. Os textos poderão ser resumidos, e o povo se reserva no direito de selecioná-los para publicação.

Educacao, pandemia e o novo normal

Não, ao eu. Sim, ao nós

Gilnei Neves Nepomuceno

Francisco Antonio de oliveira

gilveipoeta@gmail.com

Dentro do panorama da educação brasileira, o que era proibido passou a ser permitido
em 2020. As aulas tiveram que ser realizadas
online, de forma síncrona e assíncrona, com
suporte nas tecnologias vigentes, em especial
com utilização das redes sociais. O encerramento presencial das aulas foi em março de
2020, falando da realidade de algumas cidades do estado do Ceará. As escolas fecharam
suas portas, os alunos foram para suas casas
e a educação teve que ser processada à distância, de maneira remota.
O professor teve que trabalhar home office, através de envio de atividades utilizando os veículos de comunicação disponíveis.
Tudo virou incerteza desde aquele fatídico
março em diante. As sementes para essa
nova forma de educar vieram do isolamento, onde a calma teve que se reascender do
breu das horas incertas, com mudanças nos
rumos do destino do ser humano, através de
teias virtuais, labirintos tecnológicos e reviravoltas digitais, mesmo estando enclausurados em suas casas. As escolas fecharam

suas portas, e não se ouvia mais o som característico de uma escola viva. Tudo tornou-se um silêncio assustador nas sala antes
lotadas, nos corredores e demais ambientes
da escola. A vida não podia ficar estagnada,
mas caminhar.
A sala de aula se construiu nas nuvens e
o professor precisou se reinventar dentro
do emaranhado da cultura digital. A educação teve que se refazer com duplo foco nos
sentimentos e na cognição, promovendo
uma educação plural, misturando abertura
ao novo e autogestão com gramática e matemática, além de suscitar nos discentes o
engajamento com os outros, a organização,
a responsabilidade, a tolerância ao estresse,
a imaginação criativa, colocando a amabilidade como mediadora dos dilemas dentro da
realidade escolar.
Resta-nos, enquanto educadores, continuar nos readaptando à realidade, nos
fortalecer nos labirintos tecnológicos e
continuar nossa árdua missão com o “novo
normal”. O relógio não para, a vida é rara
e precisa ser preservada. Apesar de tudo,
precisamos acreditar que a esperança é a
única que não morre.

krfoliveira@yahoo.com.br

O avanço da Covid 19 tem uma relação direta comportamento e da falta de
consciência da população e do desrespeito a vida. A mortes de inocente, neste
caso, se origina de uma incapacidade de
se obter o consenso (valor) sobre a existência humana e do amor ao próximo.
Que os esclarecimentos não sejam sinônimos de comunicação, mas um elemento de educação (conscientização),
pois faz parte de um processo universal e mais abrangente. Tudo que temos
visto: indiferença, desrespeito, intriga,
futricas, medo e agressividade. A morte
não escolhe ideologia, condição social,
econômica ou raça.
Precisamos acabar com as discussões políticas vazias e estéreis de propósitos e exercer o senso crítico (reflexão)
para que a consciência política possa ser
despertado.
Façamos deste momento uma ação
construtiva para mostrar aos políticos que mesmo divergindo na escolha,

continuamos unidos. Exigindo soluções
para a melhoria das condições de vida e
que nos seja restituída a autoestima e o
bem-estar social.
Há algum tempo o mundo vive
uma pandemia, e Brasil alcançou
seu processo de saturação, não suporta
mais as mortes, dores e sofrimentos.

Façamos deste momento
uma ação construtiva
para mostrar aos
políticos que mesmo
divergindo na escolha,
continuamos unidos

DIRETO DA EscOLA
EsTE EspAço é dEsTINAdo Aos TExTos dos AluNos dE EscolAs públIcAs, pArTIculArEs E rEpórTErEs cucA pArTIcIpANTEs do projETo corrEspoNdENTE o povo

Por um mundo
melhor

Rima e é clichê
Ana Andrade
Correspondente o povo rede Cuca 2020

Fátima Teles
Correspondente o povo rede Cuca 2020

Precisamos dar as mãos
Para poder realizar
Um trabalho coletivo
Neste novo caminhar
Só assim descobriremos
O caminho para chegar
Se a vida é uma passagem
Vamos viver com amor
Pois somente ele será
Nosso grande professor
Que é a nossa proposta
Para ser o condutor
Seguindo com consciência
Numa boa direção
Celebrando vida nova
Guiada com o coração
Podemos diminuir
A miséria e a exclusão
Cuidando bem do planeta
Iremos melhor viver
Com o mesmo pensamento
É o que temos a fazer
Se não dermos importância
Nem saúde vamos ter

Você tem que enriquecer
sua leitura de mundo
maria vitória passos
Correspondente o povo rede
cuca 2020

Padrões são impostos. Verdades absolutas, regras, formas
de ser, existir e resistir também.
Diante disso, dúvidas, medos e receios se fazem presentes.
Em partes, o medo é louvável
pois ele é preventivo, nos previne do pior em algumas situações
mas cuidado, tudo possui limite.
Contudo, diante de tanto e tudo
que impõe é preciso haver uma

leitura inteligente.
Há contextos por trás de crenças e uma possível construção
para tal mentalidade. Não se pode
absorver as verdades que não
nos pertencem. Filtrar palavras,
pessoas, lugares e situações é uma
escolha saudável. Mas para além
disso, a escolha de ampliar a visão
de mundo é crucial.
Aprecie a vida com serenidade.
Escolha visibilizar horizontes. Enriqueça sua visão com boas leituras, ótimas companhias, situações
e também lugares.

Sinto fome mas não tenho vontade de comer,
saudade de você a piada de tia “pavê ou pacumê”
que me lembra você, pensando em escolhas que
fiz pra mim volto pra você.
Você sem eu
Eu sem você
Tento manter a esperança para não nos perder o certo pelo incerto me faz temer esses detalhes e lembranças da gente me fazem querer
Quero tanto, quero muito, mas quero mais você
sentimento de paixão que me avassala e me faz sucumbir por você orações formuladas sem pontuação para expressar que perco o ar perto de você,
um textinho bem sonhador que rima e é clichê
Clichê ou não eu gosto de você.

pensando em escolhas que
fiz pra mim volto pra você.

Tempo de chuva
joão bento
Coordenador de Comunicação Comunitária da rede Cuca

Sobre empatia

O amor pode ser leve
luiz santos

dani cardoso
Correspondente o povo rede Cuca 2020

Correspondente o povo rede
Cuca 2020

>Já passou da hora de sermos mais empáticos. Saber se colocar no lugar do outro parece ser um dom, mas não é, só precisamos
entender que o que é bobagem para mim tem
um grande significado para a outra pessoa.
Compreenda mais e julgue menos. Ouvir e
acolher não é só tarefa de psicólogos, você
pode e deve fazer isso.
Muitas vezes, o silêncio e um abraço são
os melhores remédios.
Pratique a empatia!

O amor pode ser leve cuidando, conhecendo e amando a si
mesmo (e o outro também).
O amor pode ser leve sem
fugacidades, promiscuidades
ou indecisões. Amor pode ser
leve sem projetar, romantizar
ou querer agradar o tempo
todo. Amor pode ser leve como
a clareza dos sentimentos ditos e vividos com coerência

(recíproca). Amor pode ser
leve como café com leite, salada ou
chá de camomila.
Amor pode ser leve
como receber um sorriso, ouvir uma história antiga ou assistir um bom filme.
Amor pode ser leve
como dividir o terceiro sanduíche, fazer oração das seis ou
mergulhar nas águas do mar.
O amor existe, pode ser pesado, empurrado, manipulado… ou
poder ser leve. Como prefere?

A água acertou em cheio o vidro do carro. O menino mais novo reclamou com o mais velho: a acrobacia do maior mirou bem no centro da poça e a
poça foi se espalhar quase no pescoço do pequeno.
Não que fizesse diferença já que tudo, carro, meninos e cidade estava coberto da chuva das dez da
manhã. O motorista ensaiou alguma reclamação,
mas os meninos já iam longe, desviando das bicas,
chacoalhando os galhos das árvores.
Seco e atento aos ponteiros do relógio, eu me
perguntei se eles também iriam jogar bola na
porta de casa, como meu irmão e eu costumávamos fazer em dias assim.
Há um momento em que a gente cresce e esquece o prazer de um banho de chuva. Meu dedo
tocou a maçaneta da porta, mas o sinal abriu antes. Era tempo de seguir.
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Lucas mota
lucasmota@opovo.com.br

Um dia após a vitória sobre
o Palmeiras e de alcançar a
meta dos 45 pontos, o presidente do Ceará, Robinson de
Castro, concedeu entrevista
exclusiva ao O POVO e comentou sobre os próximos objetivos da equipe na competição,
brigando por vagas na Copa
Sul-Americana ou até na pré
-Libertadores, e analisou o
crescimento do Vovô nos últimos anos em busca da consolidação no Brasileirão.
O POVO - Qual a avaliação
de vocês do trabalho do
Ceará até a conquista
dos 45 pontos, com permanência na Série A garantida com seis rodadas de antecedência?
Robinson de Castro - Acho
que é o dever de casa bem
feito de muitos anos. O clube se encaminha para se
consolidar na Série A. Eu
digo que quando um clube
faz cinco anos consecutivos, esse clube é de Série
A. A gente pode alcançar
os cinco anos. Mas assim,
já é clube que marca história na Série A. A gente está
colhendo os frutos de muito trabalho. No primeiro e
segundo anos, tivemos dificuldades de convencer os
atletas para vestir a camisa
do clube, dificuldade para
dar estrutura para eles,
funcional, metodologia de
trabalho, todo suporte para
os atletas, nutrição, fisiologia, parte física. Agora,
nossos jogadores são muito
mais fortes fisicamente, há
a compreensão de formar
atleta para a Série A.
Os clubes que chegam na
Série A descem no primeiro ano porque não conseguem fazer o investimento
necessário, nem a metodologia de formar atleta para
enfrentar as 38 rodadas
de alta intensidade contra
adversários muito fortes,
contra os melhores atletas
do Brasil. É um processo.
Uns vieram prontos, outros formamos. Mesclamos juventude, jogadores
com fome (de vencer), a
atletas experientes. Fomos
desenhando aos poucos.
Não se consegue fazer de
início, não tem credibilidade, há dificuldade financeira. Eles vêm porque
sabem que vão brigar por
algo maior. Esse convencimento vem com o tempo.
Hoje o Ceará é mais demandado por atletas, se interessam, já passou por aqui
o Thiago Galhardo, se revelou no ano passado. Esse
ano é o Vina. Isso chama a
atenção. O investimento em divisão de atletas,
patrocínio. O time quase
todo é nosso. Recupera-

robinson de Castro falou sobre
temporada de sucesso do Ceará

Na história
da Série a
| Exclusiva | Robinson de CastRo abRe o jogo: Consolidação do CeaRá
na elite naCional, ContRatações e bRiga poR Competições Continentais

mos jogadores. Tivemos
paciência para recuperar
atletas. Recuperamos o
Lima. O próprio Wescley
está numa fase mais avançada. O próprio Baxola a
gente deu uma segurada.
São jogadores de qualidade, é preciso ter paciência,
não desistir, não cair na
pressão de contratação,
movimento de imprensa
e torcida. Quem iríamos
contratar e pra quê, se não
tinha no mercado.
Trouxemos o Saulo (Mineiro), o (Pedro) Naressi
e o (Felipe) Vizeu. O elenco hoje é o que começou o
ano. Trouxemos um elenco pronto para a Série A
desde o começo do ano.
Contratação por pressão
faz com que a gente gaste
para dar resposta. Não há
necessidade. É uma mudança de cultura do futebol, contratação traz mídia, noticiário.
O POVO - E esses jogadores
que foram contratados
durante a competição já
estão dando resultados...
Robinson de Castro - O Naressi nós conseguimos recuperar, é uma joia do Red
Bull. O Saulo, nós fizemos
duas cirurgias. Nosso tra-

balho de departamento físico no clube, hoje, é bem
feito. É a “escola de brutamontes”. Dá diferença,
jogadores fortes, vê como
estão hoje. O Cléber ganhou 12 quilos. Vê como o
Lima está hoje, o Sobral,
o Rick. Pega o antes e o
depois. É um trabalho em
equipe. O clube se preparou muito, internamente,
para se transformar em
um clube de Série A. É preciso investir no clube. Isso
faz grande diferença, é o
que sustenta.
O POVO - Você falou sobre
o reconhecimento do
Ceará. Agora os jogadores já olham para o Ceará e têm o desejo de vir
jogar no clube?
Robinson de Castro - Folha de pagamento em dia
como o Ceará só quatro
no Brasil inteiro. O Ceará
vai se tornar o maior do
Nordeste em cinco anos.
Já dizia isso há dois anos.
Nosso orçamento já está
próximo (ao) do Bahia
em 2021. É maturidade,
amadurecimento. Trouxemos dois executivos de
referência nacional, teve
aquisição de atletas, investimento na base.

O clube se preparou
muito para se
transformar em um
clube de Série A.
É preciso investir
no clube. Isso faz
grande diferença”
Robinson dE castRo,
pREsidEntE do cEaRá

O POVO - Lembro que você
me falou em uma entrevista no começo de
2020 que a próxima
geração da base seria
uma das melhores da
história do clube...
Robinson de Castro - É a melhor base do Nordeste disparada. E estamos qualificando, investindo mais,
revendo a todo momento. O trabalho está sendo
feito, corrigindo os erros,
fortalecendo os profissionais. Chegou ao ponto de
ter convocação, chamou
a atenção. Vieram parar
aqui, nunca tinham vindo. O Ceará é reconhecido.
Hoje o presidente da CBF
me liga para parabenizar.
O POVO - Após atingir os 45
pontos, como você estão
planejando essas metas
em relação às competições internacionais?
Robinson de Castro - Agora é brigar primeiro
pela (Copa) Sul-Americana. Quanto mais pontos fizermos, podemos
chegar na Libertadores,
que seria algo histórico.
Nós estamos montando
o planejamento para o
próximo ano. Jogado-

res já foram contatados, estamos montando
o grupo para o próximo
ano. Vamos manter uma
base grande, buscar situações. A gente tem
que ir com calma porque não acabou. Vamos
conversar com nossos
jogadores, temos que
ter muito cuidado para
não perder o foco.
O POVO - Você já falou bastante sobre o Vina em
outras entrevistas, que
é algo que deve ser definido no fim do Brasileirão. Mas queria que
você falasse sobre a
situação do Lima, que
é um jogador que vem
numa crescente forte e
está no Ceará emprestado pelo Grêmio.
Robinson de Castro - Vamos
ouvir o Grêmio e o atleta. É um jogador que tem
muita identidade com o
Ceará, que fez a diferença
em 2017 e em 2020. Não foi
tão bem em 2019 porque
estava voltando de fora.
Então demora para conseguir (ajustar) a questão
física. O Vizeu está sofrendo com isso, mas aos poucos vai voltando e depois
atinge o resultado.
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CarCalaion
está de volta
| NBB 2020-2021 | Fortaleza Basquete Cearense aBre segundo turno
da competição contra Flamengo, que vem de título da copa Super 8
luísa Xavier/FortalezaBC

Gabriel lopes
esPeCial Para o Povo

gabriellopes@opovo.com.br

Após jogar pela primeira vez
a Copa Super 8 do NBB e ser
eliminado nas quartas de final
pelo Bauru-SP, o Fortaleza Basquete Cearense volta à disputa
da principal competição nacional, que inicia o segundo turno.
O Carcalaion terá o Flamengo
-RJ pela frente, vice-líder da
competição (13 vitórias e duas
derrotas) e atual campeão da
Copa Super 8. O embate acontecerá nesta terça-feira, 26, às 20
horas, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.
O Tricolor possui três dúvidas para o confronto. O ala-pivô Felipe Ribeiro e o ala Brite,
que tratam lesões no joelho,
estiveram ausentes no último
compromisso do clube, realizado no dia 16 de janeiro. Além
deles, o ala Schneider, que também não atuou na última partida por causa de lesão muscular, tem presença questionável
diante dos cariocas.
O Carcará/Leão, que está
na sexta posição do NBB (nove

vitórias e seis derrotas), luta
para terminar a temporada regular do certame entre os mais
bem colocados para enfrentar
oponentes menos qualificados
no mata-mata. Os times que
avançarem entre a 5ª e a 12ª
posição avançam se enfrentam
nas oitavas de final. Também há
a possibilidade de luta por uma
das quatro primeiras colocações, que garantem vaga direta
nas quartas. O Bauru, atualmente em quarto, possui histórico de
11 triunfos e quatro reveses.
Para surpreender os cariocas, que jogam em casa, o Fortaleza BC conta com a eficácia
do ala Desmond Holloway, líder da equipe em pontos, com
média de 23.3 por jogo, segunda melhor marca do NBB
2020/2021. No garrafão, o pivô
Mathias vem sendo destaque
nos rebotes, com média de 7,5
por partida, líder do Tricolor e
sexto melhor da liga.
Do lado do Flamengo, que
teve menor tempo de descanso por ter avançado (e vencido) até a final da Copa Super
8, jogada no último sábado,
23, o pivô Olivinha vem liderando algumas estatísticas do
time. Ele soma médias de 14,4

DesmonD Holloway, ala do
Fortaleza Basquete Cearense

pontos e de 7,8 rebotes (3ª melhor marca do NBB). Na armação, o argentino Franco Balbi
destoa dos demais, com média
de 5,6 assistências por embate
(6º melhor da liga).
No primeiro turno, triunfo
do rubro-negro carioca por 82
a 69 sobre os cearenses. Historicamente, foram 17 confrontos

entre as franquias desde 2012.
O Flamengo venceu 15 vezes e o
Carcalaion somente duas. Desde 2016 os cearenses não conseguem vencer os cariocas, que
acumulam oito vitórias consecutivas desde então. O RubroNegro é o maior campeão do
NBB, com seis títulos em 11 edições completadas.

Fares lopes tem
semifinalistas
definidos
A uma rodada do fim.
A quarta rodada da Taça
Fares Lopes foi finalizada
nesta segunda-feira, 25. Com
as vitórias do Icasa diante do
Pacajus, por 1 a 0, e do Ferroviário, por 3 a 0, contra o time
reserva do Floresta, ficam definidos os quatro times classificados para as semifinais
do certame. São eles: Icasa,
Ferroviário, Caucaia e Floresta. As semifinais devem ocorrer entre os dias 30 de janeiro
e 3 de fevereiro.
O Verdão do Cariri já tinha
conquistado a classificação e,
após vencer o Pacajus no estádio Ronaldão, está assegurado
em primeiro ou segundo lugar.
O único gol da partida nasceu
no início da segunda etapa.
Após cobrança de escanteio,
o zagueiro Regineldo abriu o
placar de cabeça aos dois minutos para o Icasa.
No outro embate do dia, a
bola também só adentrou o gol
na segunda etapa. Floresta e
Ferroviário
protagonizaram
jogo equilibrado no primeiro
tempo, mas a equipe comandada por Francisco Diá deslanchou
no seugndo. Aos 36 minutos
André Mensalão abriu a placar
e dobrou um minuto depois, de
pênalti. Reinaldo sacramentou o
3 a 0 aos 44 minutos.
Na próxima quinta-feira, 28,
às 15h30min, Campo Grande
recebe o Pacajus, Ferroviário
enfrenta o Icasa e Floresta duela contra o Caucaia para definir
como ficam as chaves dos duelos das semifinais. (Iara Costa /
Especial para O POVO)
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METAMORFOSES

.

DECIDIDAMENTE o astral de Vina está em alta. Se for o
caso, continua. É o sexto artilheiro do Brasileirão (12 gols) e
um dos quatros maiores da temporada, com 21. Mérito dele,
sim, mas do Ceará também, redescobrindo-o para o futebol,
pois com o nome Vinicius não iria a lugar nenhum. Só foi
mudar para o apelido, seu bom futebol finalmente apareceu.

FALTA PODER
DE REAÇÃO
| BRASILEIRÃO 2020 | FORTALEZA AINDA NÃO
CONSEGUIU VIRAR UMA PARTIDA NESTA SÉRIE A

AURELIO ALVES

BICHO REPETIDO

.

VITÓRIA sobre o Palmeiras, domingo no Castelão, fez
o presidente Robinson de Castro abrir a mão e a chave
do polpudo cofre alvinegro. Premiou cada jogador com o
adorado “bicho molhado”, mas não com os mesmos R$ 50
mil distribuídos após a vitória do Flamengo, quem sabe a
metade. Sem esquecer a premiação extra prometida se o
Ceará alcançasse o patamar dos 45 pontos, o que significa
dizer passaporte carimbado para o próximo Brasileirão. E
se chegar à Sul-Americana, mais premiação a vista.

O RATO QUE DEU CERTO

.

WELLINGTON Rato, que surgiu no Ferroviário e daqui saiu
por uma multa contratual ínfima de R$ 10 mil para o AtléticoGO, por pouco não fez o gol que seria o mais bonito da rodada.
Mandou meia-cancha e defesa do Fortaleza fazerem fila, foi
driblando cada um até ser aterrado pelo Paulão. O olho clínico
de Marcelo Cabo enxergou de tão longe aquilo que os técnicos de
Ceará e Fortaleza jamais conseguiram ver.

PENSANDO LIVRE

.

GRANDE Millôr Fernandes dizia — “Livre pensar é só
pensar”. Dois exemplos. Juninho Baiano, que não é de perder
pênalti, perdeu um dos raros da sua carreira contra o AtléticoGO, chutando em cima do goleiro. Claro, não foi de propósito.
Mas a expulsão de campo, sem a menor necessidade, deixou mil
dúvidas zanzando no ar.

VELHOS COMPANHEIROS

.

APÓS o jogo no Castelão, Felipe Melo, aquele que em
cada jogada que disputa vai mais na canela do adversário
do que na bola, reencontrou seu velho companheiro de
tantas jornadas, Fernando Prass. Coincidência — os
dois estão curtindo banco. Ao revê-lo, Felipe fez festa,
entregando-lhe a camisa do Palmeiras como souvenir.
A recíproca, porém, não foi verdadeira. Prass, por
esquecimento, ou de propósito mesmo, não deu a sua
do Ceará. Detalhe — a do volante palmeirense estava
ensopada de suor, argh! A do goleiro do Ceará, enxutíssima,
pois do banco não sai, aliás, faz um bocado de tempo.

DOR DE COTOVELO

.

O QUE deixa o torcedor do Fortaleza com mais dor de
cotovelo é o de ver que o maior rival já chegou aos 45 pontos, isto
é, Brasileirão cravado para o próximo ano, enquanto o Tricolor
ainda pena tentando não voltar à zona de rebaixamento, ali, tão
próxima. Pra completar: os 10 pontos de diferença de um para
o outro só faz aumentar ainda mais, esta dor de cotovelo para a
qual, aliás, não tem remédio no mundo capaz de curá-la...

MEMÓRIA CURTA

.

ALGUÉM precisa avisar ao Guto Ferreira, ou se for o caso
lhe dar de presente uma calculadora, que a maior pontuação
do Ceará em pontos corridos não foi agora, sim, 2010, com 47
pontos com o mesmo número de jogos. Alvinegro chegou aos 45,
tudo bem e merecidamente. Está no próximo Brasileirão, claro
que sim, porém os números não mentem.

CÉU & INFERNO

.

EM Goiânia, enquanto Juninho foi do céu ao inferno,
perdendo um pênalti e cavando sua expulsão, Jean, goleiro do
Atlético, entra pra história. Defendeu e fez gol de pênalti que,
aliás, aprendeu no São Paulo, quando ainda era das bases, com
Rogério Ceni, então batedor oficial de faltas e pênaltis no clube
paulista. Lá, Ceni, mandava, desmandava, era intocável. Foi só
em se transformar em técnico, seu telhado virou vidraça.

PARALELOS

.

SAIU Chamusca que sequer devia ter sido contratado, pior
ainda ter demorado tanto tempo com o Fortaleza caindo pelas
tabelas, entrou Enderson Moreira. Mudança pra melhor ou pior?
Não cheirou nem fedeu. Ficou na mesma. Rápido balanço da
campanha de Moreira: 4 jogos, uma vitória, duas derrotas, um
empate. Alguém dentro do Pici está querendo ver a caveira do
Marcelo Paz. Adivinhem quem?

DUPLA PERFEITA

.

CAUCAIA não dormiu no ponto. Trouxe Ciel de volta, que
virou artilheiro da Fares Lopes, é a sensação do time e o dono da
bola. Como o Caucaia adora dar vez a veterano, está resgatando
Magno Alves, ele mesmo, do alto dos seus 45 anos. Garante
que corre 90 minutos e acréscimos sem botar a língua de fora.
Magnata é o jogador mais velho em ação no futebol brasileiro.

BRENNO REBOUÇAS
brennoreboucas@opovo.com.br

Em coletiva após a derrota
para o Atlético-GO por 2 a 0, no
domingo, o técnico do Fortaleza,
Enderson Moreira, sustentou
que a penalidade desperdiçada
pelo volante Juninho, quando
o jogo ainda estava empatado
sem gols, mexeu com o emocional dos jogadores e atrapalhou o
desempenho do Tricolor.
“A gente precisa, acima de
tudo, dar a volta (por cima)
nesses momentos. Acho que,
emocionalmente, a gente sente demais essa situação, precisamos reverter isso dentro
de campo, com postura ainda
mais aguerrida, ainda mais
competitiva. É o que a gente
tem insistido muito com eles”,
disse o comandante do Leão.
Apesar de serem dirigidas
especiﬁcamente ao lance desperdiçado e ao jogo contra o
Dragão, as palavras de Enderson encaixam para toda uma
realidade que o Fortaleza tem
mostrado em todo o Campeonato Brasileiro. Falta poder de
reação ao Tricolor.
Em 32 partidas disputadas no
Campeonato Brasileiro até aqui,
o Fortaleza não conseguiu virar
nenhum placar. Praticamente todas as vezes que o Leão saiu perdendo na Série A, saiu de campo
com as mãos abanando. As exceções foram nos duelos contra o
Goiás, no Castelão, e Santos-SP,
na Vila Belmiro. No primeiro,
o Esmeraldino saiu na frente e
acabou sofrendo o empate, mas
por ser um jogo em casa e contra
um adversário direto, o resultado não foi celebrado no Pici. Já o
resultado contra o Peixe foi visto
com melhores olhos.
O inverso, porém, não foi
sempre realidade. Das 12 vezes
em que abriu o placar, o Fortaleza sustentou a vitória em
oito. Cedeu o empate em dois
duelos (contra Grêmio-RS e Corinthians-SP) e a virada em outros dois jogos (diante de Athletico-PR e São Paulo). Pontos

ENDERSON Moreira cobrou capacidade de
reação dos jogadores do Fortaleza

preciosos que hoje, na reta ﬁnal
da competição, com o time lutando diretamente pela permanência, fazem bastante falta.
Além da reação, a falta de
ação também comprometeu
bastante o Tricolor nesta Série
A. Dos 11 empates que o time
possui na campanha, sete terminaram sem gols. O Fortaleza é o terceiro pior ataque do
certame (só ganha, por um gol,
de Goiás e Coritiba-PR). Em
contrapartida, deixou de ser a
melhor defesa há certo tempo
(perde para Internacional-RS,
Palmeiras-SP e Athletico-PR).
A cobrança de Enderson
Moreira para que o time não
se abata não será ouvida pelos
atletas pelo menos nos próximo
jogo, contra o Atlético-MG, em
Belo Horizonte (MG). O treinador, seu preparador físico, Edy
Carlos e o auxiliar técnico ﬁxo do
clube, Léo Porto, foram diagnosticados com Covid-19 e vão ﬁcar
dez dias afastados.
O elenco tricolor, então, já tem
algo a superar antes mesmo do
início da partida contra o Galo.
No jogo do primeiro turno, entre
ambos, no Castelão, o Fortaleza
saiu na frente e venceu por 2 a
1. As duas equipes têm interesses antagônicos pelos três pontos. O Leão quer fugir das últimas quatro posições, enquanto
o Atlético-MG mira seguir na
briga pelo título da Série A.

FORTALEZA

CAMPANHA NA
SÉRIE A 
Saiu na frente e ganhou
Goiás 1x3 Fortaleza
Fortaleza 3x0 RB
Bragantino
Fortaleza 1x0 Sport
Fortaleza 1x0
Internacional
Fortaleza 2x1 Atlético-MG
Fortaleza 2x0 Palmeiras
Botafogo 1x2 Fortaleza
Fortaleza 2x0 Santos
Saiu ganhando e cedeu
empate:
Grêmio 1x1 Fortaleza
Corinthians 1x1 Fortaleza
Saiu ganhando e cedeu
virada:
Athletico-PR 2x1 Fortaleza
Fortaleza 2x3 São Paulo
Saiu perdendo e perdeu:
Fortaleza 0x2 Athletico-PR
São Paulo 1x0 Fortaleza
Ceará 1x0 Fortaleza
Flamengo 2x1 Fortaleza
Fortaleza 0x1 Fluminense
Bahia 2x1 Fortaleza
Red Bull 2x1 Fortaleza
Fortaleza 0x2 Ceará
Sport 1x0 Fortaleza
Internacional 4x2 Fortaleza
Atlético-Go 2x0 Fortaleza
Saiu perdendo e empatou:
Santos 1x1 Fortaleza
Fortaleza 1x1 Goiás

QUINA Nº 5475
23

37

42

46

79

LOTOFÁCIL Nº 2141
1 2 3 4 5 7 8 9
10 14 18 22 23 24 25

Partidas sem gols:
Fortaleza 0x0 Botafogo
Fortaleza 0x0 Atlético-GO
Cortiba 0x0 Fortaleza
Vasco 0x0 Fortaleza
Fortaleza 0x0 Corinthians
Fortaleza 0x0 Flamengo
Fortaleza 0x0 Grêmio
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