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Camilo assina ordem de serviço para construção 
de Hospital Universitário na Uece CIDADES, PÁGINA 15

Em 10 anos, 
Ceará resgata 

289 pessoas de 
trabalho análogo 

à escravidão

CIDADES

PÁGINA 13

Clínicas particulares 
fecham compra 
de 5 milhões de 
doses vacina 
Covaxin  PÁGINA 9

ECoNomIA

SMS estima 
vacinação de idosos 
com mais de 75 anos 
em 2 mil domicílios 
por dia  PÁGINA 14
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O impacto de Biden 
para as energias 
renováveis do CE

Principal parceiro comercial do Ceará, respondendo por 38% das 

exportações, os EUA devem, com novo governo com perfil conciliador, 
aumentar negócios relacionados às energias limpas rEPOrTAGEM, PÁGINAS 4 E 5
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Qual a postura que se espera de um 
presidente da república? Passado 
pouco mais de meio mandato de Jair 
Bolsonaro, a impressão é que esta é 
uma pergunta para a qual os brasileiros 
dificilmente voltarão a ter resposta pelo 
menos até 2023. episódios como o de 
ontem, quando o presidente reagiu com 
desaforos impublicáveis a cobranças 
corriqueiras do cargo, continuarão a 
assombrar salas e corredores do Planalto 
muito após o ex-capitão descer a rampa.

As coisas definitivamente não vão bem 
no Brasil. Quase que paralelamente 
à explosão de grosseria juvenil de 
Bolsonaro em uma churrascaria de 
Brasília, a organização Mundial da 
saúde (oMs) emitia alerta de que a 
variante da Covid-19 identificada no País 
já está em livre disseminação. Nas horas 
seguintes aos ataques de baixo calão 
à imprensa, centenas de brasileiros 
perdiam a vida em todo o País, que 
atingia ontem a trágica marca de 220 mil 
mortos pela “gripezinha”.

Fora de nossas fronteiras, o novo 
presidente dos estados Unidos, o 
democrata Joe Biden, anunciava a 
convocação de uma nova cúpula mundial 
sobre o clima. sim, o mesmo Biden que 
levou ao debate presidencial americano 
ameaças claras de sanções econômicas 
ao Brasil pela devastação desenfreada 
na amazônia. isso sem falar nas mortes 
por falta de oxigênio, falta de leitos, falta 
de resposta mínima do inepto eduardo 
Pazuello frente ao Ministério da saúde.

Todas essas são situações que 
demandam, por si só, serenidade 
e postura pacificadora do líder de 
qualquer nação. Bolsonaro, por sua vez, 
comia churrasco ao lado de sertanejos e 
xingava a imprensa. Cercado por todos 
os lados pelo descalabro, levantou a voz 
apenas contra quem o cobrava por gastos 
exorbitantes do governo com alimentos. 
encurralado e sem resposta, mandou 
que jornalistas enfiassem latas de leite 
condensado naquele lugar.

o mais curioso é que ainda existam, 
a uma altura dessas, pessoas que 
encontrem na grosseria pura e simples 
um ato de coragem. Na estupidez, 
uma autenticidade ímpar. entre o que 
se espera de um presidente, estão a 
seriedade e respeito até para manifestar 
descontentamento, para reagir a algo 
que não tenha gostado, coisas inerentes 
à função. Tudo o que não foi visto ontem, 
mais uma vez, em Brasília.

POLíTICA, PÁGINA 6; ÉrICO, PÁGINA 7; 
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Temperatura 
Máxima

34⁰C
Temperatura 
Mínima

25⁰C
Nublado

DEMITRI TÚLIO

MÉDICOS, SUS E CIÊNCIA
Liduína Rocha (direita) e Roberto da Justa, 
candidatos à presidência do Sindicatos dos 
Médicos do Ceará, visitaram, ontem, O POVO. 
Na pauta, a importância do debate sobre a eleição 
não só para a categoria, mas para o Estado que 
atravessa a segunda onda da pandemia da Covid-19.

Cheia
atual

Minguante
4/2

Nova
11/2

Crescente
19/2
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PRESSÃO

O presidente da República, 
Jair Bolsonaro, fez nesta ontem, 
27, um apelo aos caminhoneiros 
para que desistam da paralisa-
ção da categoria, programada 
para a semana que vem. A data 
prevista é 1º de fevereiro, próxi-
ma segunda-feira.

Bolsonaro confi rmou a in-
tenção do governo de reduzir 
tributos sobre o diesel para ali-
viar a pressão do reajuste do 
combustível sobre o bolso dos 
caminhoneiros, mas ressaltou 
que “não é uma conta fácil de ser 
feita”. Cada centavo de redução 
no PIS/Cofi ns sobre o diesel teria 
impacto de R$ 800 milhões nos 
cofres públicos.

“Reconhecemos o valor dos 
caminhoneiros para a econo-
mia, apelamos para eles que não 
façam greve, que todos nós va-
mos perder”, pediu o presidente.

Bolsonaro esteve, com o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, na sede da pasta. No 
encontro, um dos assuntos foi 
justamente a possibilidade de 
compensar os caminhoneiros 
pelo aumento no preço do diesel.

“Estamos estudando medi-
das. Agora não tenho como dar 
uma resposta de como diminuir 
o impacto, na verdade foram 
R$ 0,09 (de aumento) no pre-
ço do diesel (na refi naria). Para 
cada centavo no preço do diesel 
que por ventura nós queremos 
diminuir, no caso o PIS/Cofi ns, 
equivale a buscarmos em algum 

outro local R$ 800 milhões. En-
tão não é uma conta fácil de ser 
feita”, afi rmou o presidente.

Técnicos ressaltam que o 
corte no PIS/Cofi ns somente vai 
adiante se houver compensa-
ção, ou seja, elevação de outro 
tributo ou corte de subsídio. As 
opções ainda estão sendo anali-
sadas pela área econômica. Há 
quem seja contra a medida por 
considerar que resolve a ques-
tão apenas no curtíssimo prazo, 
sem afastar risco de novos rea-
justes nos preços.

Bolsonaro disse que a Pe-
trobras dá reajustes conforme 
o preço do petróleo no merca-
do internacional e a cotação 
do dólar. “Ontem tivemos boa 
notícia, dólar baixou 20 centa-
vos”, afi rmou.

O presidente atribuiu os pre-
ços elevados do combustível à 
carga de impostos, sobretu-
do estaduais. “O diesel o preço 
está razoável, mas até chegar 
na bomba de combustível tem 
ICMS, tem margem de lucro, tem 
transportador, tem muito mo-
nopólio no meio disso”, afi rmou.

“A solução não é fácil e es-
tamos buscando uma maneira 
de não ter mais esse reajuste 
(para o diesel). Porque os im-
postos federais, a gente sem-
pre disse, eu estou pronto para 
zerar, a gente vai para o sacri-
fício, mas gostaria que o ICMS 
acompanhasse também essa 
diminuição”, disse. (AE)

Bolsonaro apela para 
caminhoneiros não 
realizarem greve

Qual o volume de dívidas que o BNB terá de negociar com comerciantes e 
industriais com pendências desde a década de 1980? Medida provisória de 
dezembro do ano passado (MP 1016), abriu a porteira para negociação.// Júnior 
Castro (PP), prefeito de Chorozinho, foi aclamado presidente da Associação dos 

Prefeitos do Ceará para 2021/2022. // Já o Instituto Brasileiro de Executivo de 
Finanças (Ibef-Ceará) será comandado por Renata Paula Santiago.
// Só lembrando: E aí, seu bolso aguenta mais um aumento no litro da gasolina. O 
segundo neste mês? 

SITUAÇÃO 
do Brasil diante do 
caos na pandemia 

da Covid-19. Já 
são mais de 220 

mil mortes. Agora, 
Portugal cancelou 
voos. Se junta ao 

Reino Unido, Itália, 
Turquia, Israel e 

África do Sul e Peru.

BUTANTAN 
que não tem culpa 

se o Governo Federal 
politizou a vacina 
por causa da briga 
Bolsonaro X Dória. 

Ministério da Saúde 
ainda não respondeu 
se irá comprar novos 
lotes. O Instituto irá 
vender o imunizante 

para a Argentina.
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O jornalista Demitri Túlio escreve a coluna durante as férias do titular, Eliomar de Lima

PASTORAL PEDE TRANSPARÊNCIA SOBRE CASO DE TORTURA 

A 
Pastoral Carcerária pedirá ao presidente do Con-
selho Penitenciário do Ceará, Cláudio Justa, que 
acompanhe as investigações sobre as denúncias 
de tortura a presos em Sobral. Nos dias 20 e 21 
deste mês, pelo menos 40 internos da Penitenciá-
ria Industrial Regional de Sobral teriam sido es-

pancados com golpes de cassetetes nas mãos e no abdômen, com 

spray de pimenta nos olhos e confi namento coletivo. Ontem, in-
tegrantes da Pastoral se reuniram para elaborar um documento 
pela transparência no processo investigatório. Principalmente 
no que diz respeito à informação para familiares dos lesionados. 
Até agora, segundo uma fonte, não foi aberto procedimento ad-
ministrativo nem na Secretaria da Administração Penitenciária 
nem na Corregedoria Geral de Disciplina do Estado.

MECANISMO
O pivô das supostas torturas em 
Sobral envolveria a chefia de dis-
ciplina da penitenciária regional 
e os presos que, constantemen-
te, estão em conflitos no interior 
da prisão. Em abril de 2019, um 
relatório do Mecanismo Nacio-
nal de Prevenção e Combate à 
Tortura apontou violações nos 
presídios cearenses. 

PIMENTA
Um dos pontos relacionados 
no documento do Mecanismo 
Nacional, que pertence ao Go-
verno Federal, é exatamente o 
“uso de spray de pimenta” por 
policiais penais em presos que 
não mantém a “imobilidade e 
o silêncio para realização do 
procedimento”.

NATURALIZAÇÃO
Padre Marcos Passerine, ex-
coordenador da Pastoral Carce-
rária, lembra que, na época das 
denúncias, houve um pacto entre 
órgãos do poder público na “na-
turalização da força excessiva” 
implementada pela Secretaria 
da Administração Penitenciária. 
Inclusive, afirma, dos bispos da 
CNBB no Ceará.

DEBATES O POVO
Na próxima segunda-feira, 
de 11h ao meio dia, a Rádio O 
POVO/CBN (95.5 FM) promo-
verá um debate com os candi-
datos que disputam a eleição 
para o Sindicato dos Médicos. 
Leonardo Alcântara, da cha-
pa 1, e Liduína Rocha, da cha-
pa 2 estão confirmados.

JACARÉS 
Por falar em negacionismo, 
dados dos grupos que atuam 
na linha de frente da Covid-19 
mostram que os médicos que 
criticavam a vacina não dei-
xaram de tomar o imunizante.

BOA VIAGEM 
A Prefeitura de Boa Viagem 
foi uma das primeiras a en-
viar o Plano de Vacinação 
contra a Covid-19 para o 
MPCE. De acordo com o mu-
nicípio, a transferência dos 
dados sobre os vacinados é 
feita em até 72 horas para o 
sistema nacional.

REDAÇÃO 
O MPCE anda incomodado com 
a falta de qualidade dos autos de 
prisão em flagrantes da Polícia Ci-
vil. Tão ruins que, segundo o Con-
trole Externo da Atividade Policial, 
os juízes das Varas de Drogas libe-
ram os presos por “entender que a 
abordagem que gerou o flagrante 
foi injustificada”.

REDAÇÃO 
As narrativas, segundo o MPCE, 
“não esclarecem os motivos da 
abordagem” e os policiais da 
ocorrência “possuem as mesmas 
declarações, em um típico cópia/
cola”. O promotor Fernando Ma-
rinho recomendou ao delegado 
geral da Polícia Civil que criasse 
meios para melhor a eficiência 
dos autos de prisões em flagrante.

COCACOLA
Prefeitura de Jericoacoara acerta 
em proibir a entrada, comercia-
lização e uso de copos, garrafas, 
pratos, sacolas e talheres plásticos 
na Vila turística do Ceará. Vamos 
ver como fi scalizará restaurantes 
e empresas como a Coca-Cola.    

SOBE

DESCE

HORIZONTAIS_
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Portugal, argentina, Peru e eua

o governo de Portugal decidiu 
suspender os voos do Brasil entre 
amanhã, 29, e 14 de fevereiro devido 
à nova variante do coronavírus 
identificada no Amazonas e que já se 
espalhou para outros estados. a regra 
também vale para voos do país europeu 
com direção ao território brasileiro. 
No Ceará, a TAP é a empresa aérea 
que tem ligação direta com o país. O 
presidente americano Joe Biden já 
havia, no último dia 25, restabelecido 
as restrições de viagem do Covid-19 
para cidadãos não-americanos que 
estiveram no Brasil. na argentina, a 
partir de 1º de fevereiro, as companhias 
aéreas devem reduzir pela metade os 
voos com origem ou destino no Brasil. 
Quanto ao Peru, o país também proibiu 
a chegada de voos do Brasil até pelo 
menos 14 de fevereiro. 

vooS Do brASIL 
ESTÃo proIbIDoS

aurelio alves

oPEraÇÃo ENTErPrISE

aTraSo No orÇamENTo

Após as apreensões de aeronaves pela Polícia Fe-
deral (PF), foi revelado que a frota área da facção 
criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) era 
maior do que a soma total de aviões e helicópteros 
das Polícias Civil e Militar do Estado de São Paulo. 
Ao todo, o PCC possuía 37 aeronaves, enquanto as 
duas instituições têm 33 aeronaves. As informa-
ções são do colunista do UOL, Josmar Jozino. As 
aeronaves foram apreendidas durante a Opera-
ção Enterprise, em novembro de 2020, pela PF. A 
Polícia Militar informou ao UOL que dispõe de 27 
helicópteros e duas aeronaves. Na última terça-
feira, 26, a Secretaria Estadual de Segurança Pú-
blica de São Paulo foi procurada para fornecer nú-
meros sobre a frota aérea da Polícia Civil, mas não 
retornou. No entanto, investigadores afirmaram 
que a corporação paulista tem quatro helicópte-
ros. Uma das aeronaves apreendidas na Operação 
Enterprise foi avaliada em US$ 20 milhões. (Mirla 

Nobre, especial para O POVO)

O pagamento de salários de servidores, inclusive 
militares, e de outras despesas do Governo Fede-
ral pode ficar ameaçado pela demora na apro-
vação do Orçamento deste ano. Se todo o rito de 
tramitação for cumprido à risca pelos parlamen-
tares, a perspectiva de aprovação do projeto na 
melhor das hipóteses é somente para abril. A essa 
altura, o dinheiro disponível hoje para pagar os 
funcionários já terá acabado, segundo documento 
obtido. O problema foi confirmado pelo Ministério 
da Defesa, que disse ter recursos disponíveis ape-
nas até abril. O Ministério da Economia não se 
manifestou até a conclusão desta edição. O ponto 
central do impasse é que uma parte das despesas 
com salários está condicionada à aprovação de 
um crédito especial para o cumprimento da cha-
mada regra de ouro, que proíbe o governo de usar 
recursos obtidos de empréstimos, via emissão de 
títulos públicos, para bancar despesas correntes, 
como é o caso dos salários. Só que o governo ape-
nas pode pedir essa autorização especial depois 
da aprovação do Orçamento. (AE)

Frota de aeronaves do 
PCC é superior à de 
polícias de São Paulo

Salários de servidores 
civis e militares  
ficam em risco

ediÇÃo: DomITILA AnDrADE  |  domitila.andrade@oPovo.Com.Br  |  85 3255 6101

Butantan cogita 
exportar vacina caso 
Saúde não compre
| CoroNavaC | O presidente da 

instituição vem cobrando publicamente 

a equipe do ministro Eduardo Pazuello

O Instituto Butantan infor-
mou ontem, 27, que se o Mi-
nistério da Saúde não sinalizar 
até o fim desta semana que irá 
adquirir um lote de 54 milhões 
de doses da vacina Coronavac, 
feita pelo instituto em parceria 
com o laboratório chinês Sino-
vac, os imunizantes terão de ser 
exportados e não ficarão dispo-
níveis para atendimento dos ci-
dadãos brasileiros. O presiden-
te da instituição, Dimas Covas, 
vem cobrando publicamente 
a equipe do ministro Eduardo 
Pazuello sobre o tema há pelo 
menos uma semana.

As 54 milhões de doses se-
riam de um segundo lote de 
produção da vacina pelo Butan-
tan, fabricados a partir de insu-
mos importados da China. Covas 
afirmou que já há negociações 
com os países vizinhos, e citou a 
Argentina, como possível desti-
natário dos imunizantes.

O contrato que o Butantan fez 
com o Ministério da Saúde, assi-
nado no dia 7 de janeiro, prevê 
que a instituição, vinculada ao 
governo João Doria (PSDB), for-
neceria 46 milhões de doses da 
vacina ao Sistema Único de Saú-
de (SUS), que as repassariam a 
todos as unidades da federação. 
Esse repasse seria feito de forma 
escalonada entre janeiro e abril 
(o montante de janeiro já foi 
repassado). Após esse período, 

entretanto, não há nenhuma ga-
rantia de novos repasses.

“Nosso contrato com o Mi-
nistério da Saúde é de 46 mi-
lhões de doses. Não temos con-
trato adicional”, disse Covas. 
“Estamos aguardando uma 
manifestação do Ministério da 
Saúde em relação a um aumen-
to do contrato para 54 milhões 
(de doses) adicionais, mas ain-
da não tivemos nenhum aceno 
neste sentido”, disse Covas.

“Isso me preocupa um pou-
co porque está na hora de de-
cidir. E, se demorarmos, não 
vamos, de fato, conseguir am-
pliar esse número. O Butantan 
tem compromissos com ou-
tros países, tem já acordos de 
entrega de vacinas para ou-
tros países e, se o Brasil decli-
nar desses 54 milhões, vamos 
priorizar os demais países 
com os quais temos acordos”.

O presidente do Butantan 
afirmou também que “tudo in-
dica” que os dirigentes do minis-
tério “estão ávidos por vacinas”, 
mas que “precisamos agora da 
definição”. “O tempo neste mo-
mento é fundamental”, acres-
centou. “Todos os países aos 
quais o Butantan tem obrigação 
de fornecer a vacina, que são da 
América e da América do Sul, es-
tão cobrando os cronogramas. O 
Ministério da Saúde não se ma-
nifestou sobre o tema. (AE)

Carl de souza/ aFP

54 mILHÕES de doses de 
Coronavac feitas pelo Butantan 

podem ser exportadas

uma das mais badaladas produções da plataforma, 
Bridgerton se tornou a série mais vista da história da Netflix. 
A informação foi dada pelo perfil oficial do serviço de 
streaming no twitter. de acordo com a publicação, a série foi 
vista por mais de 82 milhões de lares em suas quatro 
primeiras semanas após o lançamento.

brIDgErTon SE TornA A mAIS vISTA 

netflix
divulgaÇÃo/netFlix

O Festival de Cannes, que acontece tradicionalmente em maio, 
será realizado em julho, devido à pandemia - informaram seus 
organizadores ontem, 27. A importante competição de cinema 
será realizada entre 6 e 17 de julho. A edição do ano passado foi 
cancelada pela pandemia e substituída por uma seleção 
simbólica de 56 filmes. Cannes, além de premiar produções, é 
uma vitrine essencial para a indústria cinematográfica. (AFp)

FESTIvAL DE cAnnES é ADIADo 

Cinema
antonin tHuillier / aFP

 � 

de reais foi a dívida Pública 
Federal em 2020 - aumento de 
17,9% em relação a 2019

5 tri
é o novo crescimento da 
economia brasileira para 
2021 projetado pelo FMI

3,6%
foi a queda na produção de 
motocicletas em 2020, 
segundo a abraciclo

13,2%
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Qual o impacto para 
a Economia com 

Biden 
prEsidEntE
|RElAÇÕEs COmERCIAIs

COm O CEARÁ | Principal 

parceiro comercial do Ceará, 

os Estados Unidos devem 

aumentar negócios relacionados 

às energias renováveis. 

Expectativa é que perfil 
conciliador do novo governo 

norte-americano permita que 

mais pontes sejam criadas entre 

os dois mercados

O Tesouro vai cooperar procu-
rando maneiras de direcionar o 
investimento sustentável”, disse.

Atualmente, o Ceará já des-
ponta como centro brasileiro 
produtor de energia limpa, mas 
também como produtor de equi-
pamentos para essa indústria. 
Hoje, a exportação de manufatu-
rados relacionados às energias 
renováveis, como pás eólicas, 
são o segundo principal item da 
pauta de exportação cearense, 
atrás somente do aço.

Essa relação comercial, a do 
aço, no entanto, foi abalada no 
ano passado, principalmente 
por conta da pandemia. A par-
ticipação americana no ranking 
de parceiros comerciais dimi-
nuiu 30% entre 2019 e 2020, ao 
mesmo tempo em que a relação 
com a China mais que triplicou 
de tamanho e com o Canadá 
mais do que dobrou.

Raul Santos, vice-presidente 
do Instituto Brasileiro de Execu-
tivos de Finanças do Ceará (Ibe-
f-CE), acredita que o bom rela-
cionamento entre as economias 
pode ser ampliado com base 
no perfil do novo presidente. “A 
grande diferença é que Biden é 
mais aberto ao diálogo, é mais 
eclético, enquanto Trump tinha 
uma linhagem exclusivista.”

“O Ceará tem proximidade 
com os Estados Unidos. A liga-
ção do Ceará, além de comercial, 
também existe de forma geográ-
fica (o que facilitaria a logística 
entre os países)”, analisa.

No mercado internacional, 
o Ceará compra principalmen-
te insumos para as indústrias. 
As compras nos Estados Unidos 
somaram US$ 708,5 milhões, o 
que corresponde a um aumen-
to de 1% em 2020, se compara-
do com o ano anterior. O país 

O início do governo do de-
mocrata Joe Biden nos Estados 
Unidos é cercado de expectati-
vas pela melhora do ambiente 
comercial envolvendo a maior 
economia do mundo. Depois de 
quatro anos conturbados nas 
relações comerciais com Do-
nald Trump no poder, os paí-
ses esperam que o diálogo com 
Biden seja construtor de pon-
tes de entendimento. Nos ne-
gócios não é diferente. E, pelo 
indicativo inicial, a predileção 
do democrata por construir 
uma economia americana ba-
seada em desenvolvimento 
sustentável anima o Ceará.

Essa já é certeza: no novo go-
verno dos Estados Unidos há a 
priorização da questão ambien-
tal, inclusive de investimentos 
sustentáveis. Segundo a indica-
da à secretaria do Tesouro, Janet 
Yellen, o combate às mudanças 
climáticas será foco da adminis-
tração. “Este é um dos proble-
mas mais críticos que nosso país 
e o mundo enfrentam, repre-
senta uma ameaça existencial. 

Samuel pimentel

samuelpimentel@opovo.com.br
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foi responsável por fornecer 
29,36% do valor total compra-
do no exterior pelo Ceará. Par-
ceiro de longa data, o país é o 
principal fornecedor de com-
bustíveis minerais e vegetais, 
trigos, fibras de carbono e re-
sinas epóxidas.

Para o economista e consul-
tor empresarial Alcântara Ma-
cêdo, o atual contexto de crise 
deixou muitos países em mo-
mento delicado, de forma que os 
governos priorizam o mercado 
interno. Mas, baseado na his-
tórica visão liberal democrata, 
que é nacionalista, mas tem 
uma estratégia reconhecedora 
do mercado externo, investido-
res americanos podem voltar a 
investir no Brasil.

“O Biden como candidato ex-
plicitou que teria uma política de 
manutenção do meio ambiente, 
com empresas que possuíssem 
políticas claras de preservação, 
que seriam bem-vistas pelo go-
verno. O Brasil é estratégico 
por ser a nona economia do 
mundo, o que os investidores 
querem é uma política com 
compromisso de marco regu-
latório que dê segurança aos 
investimentos”, observa.

Com instalação industrial 
para produção de pás eólicas 
no Complexo do Pecém, o pre-
sidente da Aeris, Alexandre Ne-
grão, afirmou à Reuters neste 
mês, que a demanda do mer-
cado americano é muito aguar-
dada e que a posição estratégica 
favorece. “O principal mercado 
é o norte-americano, porque 
é o maior mercado disparado 
em relação aos outros. Pecém 
é relativamente perto de Hous-
ton, para onde as pás vão, então 
a gente chega com preço bem 
competitivo”, destaca.

Outro que comemorou as 
possibilidades em entrevista 
ao O POVO, o diretor de Ven-
das da Vestas no Brasil, Eric 
Gomes, afirma que a empresa 
observa com atenção o movi-
mento de Biden e crê em im-
pacto positivo na demanda 
por turbinas. “O investimento 
em energia renovável é essen-
cial para combatermos a crise 
climática pela qual passamos 
e que ainda é a maior ameaça 
deste século. Dados governa-
mentais dos Estados Unidos 
mostram que, em 2019, as 
renováveis ocuparam 11% da 
matriz energética do país.”

atuação do governo eleito pode impactar 
na variação de commodities importantes

petróleo. Mercado internacional.

O movimento a ser tomado pela 
maior economia do mundo deve ser 
fiel da balança no mercado interna-
cional de commodities. A alteração 
da demanda nos Estados Unidos, seja 
por um prolongamento da crise cau-
sada pela pandemia - em que é preci-
so uma política de incentivo do estado 
para ser reparada -, ou seja, por uma 
mudança de prioridade na nova ges-
tão, poderia impactar o mundo todo. 
O caso do petróleo é emblemático.

No primeiro momento, o mercado 
tenta “ler” os indicativos do novo pre-
sidente e precificá-los. Após a posse 
de Joe Biden no último dia 20, o dia 

seguinte foi marcado por pondera-
ções no mercado de contratos futuros 
do petróleo. Em um de seus primeiros 
atos, o presidente dos Estados Uni-
dos colocou o país de volta ao Acordo 
de Paris. A análise é que isso poderia 
impactar a demanda no longo prazo. 
Já no curto prazo, os estímulos fiscais 
propostos por Biden podem aumen-
tar o consumo no país, o que tenderia 
a impulsionar o óleo.

Qualquer variação do preço do dó-
lar futuro na commodity é relevante. 
No Brasil, por exemplo, a política de 
preços da Petrobras é atrelada ao que 
acontece no mercado internacional e 

diversos derivados poderiam ser im-
pactados caso o mercado precificasse 
alguma atitude do novo presidente de 
maneira equivocada. Por enquanto, 
persiste a cautela.

O Commerzbank avalia como 
“complexas” as implicações para o 
mercado de petróleo do governo Bi-
den. O que terá mais impacto na de-
manda, “estímulos econômicos de 
curto prazo ou a eliminação gradual 
de longo prazo dos combustíveis fós-
seis nos setores de transporte e pro-
dução de eletricidade”? É a questão 
que a administração coloca. (Com 
Agência Estado)

percentual de 
participação de 
energias renováveis na 
matriz energética dos 
eUa em 2019.

11%
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Política pode atrapalhar, 
mas relação comercial entre países 
é bem estabelecida

Análise. Brasil.

A mudança de comando nos 
Estados Unidos, um parceiro 
comercial de longa data, re-
verberou de forma preocupan-
te nos corredores do Palácio do 
Planalto. O fato decisivo foi que 
numa das polarizadas da histó-
ria dos Estados Unidos, o pre-
sidente do Brasil e sua cúpula 
mais próxima fizeram acepção 
clara e declararam preferência 
pelo candidato derrotado, de-
morando inclusive a reconhe-
cer o resultado do pleito.

O temor atual é que o Brasil 
perca pontos no momento ini-
cial pela falta de atenção a as-
suntos-chave do novo governo 
americano. Antes mesmo de 
ser eleito, o então candidato 
democrata ameaçou o Brasil 
por causa da falta de medidas 
para frear o desmatamento 
da Amazônia. “Se não parar (o 
desmatamento), vai enfrentar 
consequências econômicas sig-
nificativas”, disse.

O que pode ser um prenún-
cio de instabilidade política 
inicial, principalmente pela 
diferença nas agendas, pode 
ter impacto prático menor do 
que o imaginado inicialmente. 

Essa é a análise da gerente do 
Centro Internacional de Ne-
gócios da Federação das In-
dústrias do Estado do Ceará 
(CIN-Fiec), Karina Frota. Ela 
destaca que as relações co-
merciais entre Brasil e Estados 
Unidos têm bases fortes, aci-
ma da política, em que o fator 
econômico ganha vantagem.

“Estamos diante de um ce-
nário político em que o Ceará 
tem um histórico de aproxi-
mação com os Estados Unidos 
e que a agenda econômica é 
suprapartidária, devendo ficar 
fora dessa questão política e da 
relação do presidente do Brasil 
e dos Estados Unidos”, observa.

Karina ainda lembra que 
tivemos, em 2020, um grande 
acordo comercial, após quase 
dois anos de negociação, sec-
cionado em três pontos, o prin-
cipal, com foco na facilitação 
do comércio entre os dois paí-
ses, diminuindo as barreiras 
alfandegárias e procedimentos 
burocráticos.

O atual patamar de cota-
ção do dólar é extremamente 
convidativo para exportação. 
O patamar de desvalorização 

do real deverá ser menor no 
futuro, mas, para a geren-
te do CIN-Fiec, a recuperação 
econômica deve ser, em parte, 
tracionada pela internaciona-
lização dos negócios da indús-
tria cearense.

Ao Estadão, o advogado 
Welber Barral, secretário de 
Comércio Exterior entre 2007 
e 2011, observou que as está-
veis relações comerciais en-
tre Brasil e Estados Unidos 
foram estáveis, mas a política 
ambiental brasileira pode ser 
ponto de colisão que modifi-
que esse histórico.

“Nos últimos dez anos, não 
houve grande alteração no flu-
xo entre os países, que diminui 
quando tem crise, mas depois 
melhora. O que pode mudar 
isso é alguma orientação de 
Biden em relação às exigên-
cias ambientais.” Segundo ele, 
a administração Biden poderia 
seguir o exemplo da União Eu-
ropeia, onde está em consulta 
pública a possibilidade de se 
introduzir sanções a merca-
dorias cuja produção tenha 
causado desmatamento. (Com 
Agência Estado)

A dinâmica da economia está 
intimamente ligada com as ques-
tões sociais e ambientais e, nes-
te ano, com o enfrentamento da 
pandemia. A primeira grande 
mudança entre a era Trump e 
gestão Biden está na agenda am-
biental, com o retorno dos EUA ao 
acordo de Paris e um programa de 
investimento robusto em infraes-
trutura de energia limpa, trans-
porte público e veículos elétricos, 
os quais vão reduzir a emissão de 
carbono e o desemprego.

A segunda é a agenda sobre 
direitos humanos, defesa da vida, 
das mulheres e minorias e vigi-
lância na democracia. A terceira 
será o fortalecimento do multi-
lateralismo, já anunciado com o 
retorno dos EUA à OMS e OCDE, o 
que beneficiará o comércio mun-
dial, inclusive o Brasil. No campo 
da geopolítica, a expectativa é que 
ainda perdura a tensão entre Chi-
na e EUA, mas com um tom mais 
diplomático e ameno. Espera-se 
que o liberalismo de extrema di-
reita e ultra nacionalismo da era 
Trump seja amenizado por um 
liberalismo clássico, ainda nacio-
nalista, mas mais flexível, com 
intervenção estatal, diante da 
pandemia e da crise econômica. O 
presidente Biden acaba de anun-
ciar medidas de proteção social 
com ampliação do número e va-
lor do vale alimentação e meren-
da escolar, com vistas a garantir 
a sobrevivência da população 
mais vulnerável.

Também permitiu que traba-
lhadores possam recusar em-
pregos de risco de Covid e mesmo 
assim acessar o seguro desem-
prego, aumentou o salário de 
servidores federais, sem falar do 
plano de ajuda econômica de US$ 
1,9 trilhão já enviada ao Congres-
so. Os EUA ainda são o principal 
parceiro comercial do Brasil e do 
Ceará, fortes jogadores na área fi-
nanceira, tecnológica, carros elé-
tricos, energia renovável e grande 
mercado agrícola. 

Espera-se que o desalinha-
mento do presidente Bolsonaro 
com as questões ambientais e 
sociais acima não prejudique as 
relações comerciais entre os dois 
países que sempre foram pauta-
das pelo pragmatismo. As em-
presas brasileiras serão impul-
sionadas a adotar estratégias ESG 
(social, ambiental e governança) 
caso queiram beneficiar-se da 
parceria comercial com os EUA.

Considerando o distancia-
mento do Governo do Ceará des-
sas discordâncias ideológicas, a 
nossa proximidade geográfica e 
responsabilidade fiscal, o setor 
produtivo cearense poderá bene-
ficiar-se no médio prazo. Os EUA 
respondem por 36% das nossas 
exportações, com destaque para o 
segmento de ferro e aço, pás eó-
licas, hortifrúti, calçados dentre 
outros. Que perca o Governo Bol-
sonaro e ganhe o Brasil e o Ceará.

O que muda 
na economia 
com a gestão 
Biden?

aCervo pessoal

Silvana parente é doutora 
em economia e vice-presidente 

do Conselho regional de 
economia do Ceará

PONTO 

DE VISTA
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O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) reagiu ontem com 
xingamentos à imprensa às crí-
ticas pelo gasto de R$ 15 milhões 
com leite condensado por ór-
gãos da administração federal 
no ano passado. Os ataques fo-
ram feitos durante almoço com 
ministros, aliados e cantores 
sertanejos em uma churrasca-
ria de Brasília.

“Quando vejo a imprensa me 
atacar dizendo que comprei 
dois milhões e meio de latas 
de leite condensado, vai para 
a puta que o pariu, impren-
sa de merda! É pra enfi ar no 
rabo de vocês da imprensa 
essas latas de leite conden-
sado”, disse Bolsonaro ao 
microfone em discurso para 
os convidados.

A churrascaria foi fechada 
para receber o grupo, mas um 
vídeo com as declarações do 
presidente foi divulgado pelo 
assessor especial da Presidên-
cia da República, Tercio Arnaud, 
na plataforma Telegram. “Não é 
pra Presidência da República 
essa compra de alimentos, até 
porque nossa fonte é outra. (É) 
Alimentação de 370 mil homens 
do Exército, (para) programas 
de alimentação do Ministério 
da Cidadania, do Ministério da 
Educação...”, afi rmou.

Dos R$ 15 milhões, cerca de 
R$ 14 milhões foram gastos para 
os militares. Em nota, o Minis-
tério da Defesa afi rma que o 
leite condensado é um dos itens 
que compõem a alimentação 
por seu potencial energético.

“As Forças Armadas têm a 
responsabilidade de promover a 
saúde da tropa por meio de uma 
alimentação nutricionalmente 
balanceada, em quantidade e 
qualidade adequadas, compos-
ta por diferentes itens”, disse a 
pasta, que também justifi cou a 
compra de chicletes como for-
ma de manter a higiene bucal 
dos militares na impossibilida-
de de escovação.

A despesa com leite 

condensado e outros gêneros 
alimentícios foi divulgada no 
domingo pelo site Metrópoles. 
Ao todo, a administração fede-
ral - que inclui de ministérios 
a autarquias vinculadas ao 
Executivo - gastou R$ 1,8 bi-
lhão no ano passado com este 
tipo de compra.

As reportagens sobre o as-
sunto citavam que o valor se 
referia a todos os órgãos do 
governo, e não apenas ao pre-
sidente, como disse Bolsonaro.

Sem apresentar números, o 
presidente afi rmou ainda que 
na gestão da ex-presidente Dil-
ma Rousse , em 2014, a despesa 
foi maior. No Painel de Compras 
do governo federal, porém, só 
é possível consultar despesas a 
partir de 2018.

“Me acusam de ter compra-
do R$ 4 milhões em chiclete, e 
quem já esteve no Exército, já 
teve um catanho, quem serviu... 
tem um chicletinho lá dentro. E 
isso não é uma mordomia, não é 
privilégio”, continuou Bolsona-
ro, que prometeu levar o minis-
tro Wagner Rosário, da Contro-
ladoria-Geral da União (CGU), à 
sua “live” semanal desta quinta-
feira para explicar o gasto.

Mais cedo, em uma rede 
social, o presidente já havia 
compartilhado uma explicação 
sobre o tema. “Os maiores com-
pradores da iguaria são o Mi-
nistério da Defesa e a Funai, por 
um motivo comum: em locais 
distantes e pouco acessíveis, 
não é viável o transporte e o ar-
mazenamento de leite fresco, 
que estraga rapidamente”, dizia 
a mensagem de um apoiador 
que Bolsonaro repassou.

Esse tipo de despesa com 
alimentos não é exclusivida-
de da gestão Bolsonaro. Outras 
também registraram, mas cada 
governo pode orientar que tipo 
de gasto considera prioritá-
rio. Os custos com alimentação 
registrados no ano passado 
ocorreram quando a economia 
do País foi fortemente atingida 
pela pandemia do coronavírus. 
(Agência Estado)

| R$ 15 MILHÕES | Em jantar com ministros, aliados 

e cantores sertanejos, presidente opta por rebater com ofensas a jornalistas as críticas sobre gastos da 

administração federal com alimentos

Bolsonaro ataca a imprensa 
com xingamentos por caso do 
leite condensado

EDIÇÃO: JOÃO MARCELO SENA | JOAOMARCELOSENA@OPOVO.COM.BR | 
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BOLSONARO disparou contra a 
imprensa durante jantar com aliado
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RODRIGO Maia tem criticando 
investidas do presidente em 

favor de Arthur Lira

Após o presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) deixar 
clara sua intenção de infl uen-
ciar na disputa pela sucessão 
na Câmara, o atual presidente 
da Casa, Rodrigo Maia (DEM
-RJ), disse que essa interven-
ção deixará “sequelas”. Para o 
deputado, Bolsonaro quer fa-
zer do Parlamento um “anexo” 
do Palácio do Planalto. 

Maia afi rmou que o governo 
está usando a eleição no Con-
gresso para formar uma maio-
ria na base de pressões, amea-
ças, cargos e emendas. Na sua 
avaliação, as promessas feitas 

a deputados em troca de apoio 
a Arthur Lira (Progressistas
-AL) não poderão ser cumpri-
das, pois não há espaço fi scal 
no Orçamento. 

“É um alerta aos deputa-
dos e deputadas. A intenção 
do presidente é transformar 
o Parlamento em um anexo do 
Palácio do Planalto, o que en-
fraquece o mandato de cada 
deputado e deputada e, prin-
cipalmente, o protagonismo 
da Câmara dos Deputados nos 
debates com a sociedade”, dis-
se o presidente da Casa.

Mais cedo, após se reunir, em 

um café da manhã com deputa-
dos do PSL no Palácio da Alvo-
rada, Bolsonaro disse esperar 
ter infl uência na eleição para o 
comando da Câmara dos Depu-
tados. “Vamos, se Deus quiser, 
participar e infl uir na presidên-
cia da Câmara com esses parla-
mentares (do PSL), de modo que 
possamos ter um relacionamen-
to pacífi co e produtivo para o 
nosso Brasil”, destacou.

Na reta fi nal das eleições na 
Câmara, marcadas para 1° de 
fevereiro, Bolsonaro intensifi -
cou a campanha por Lira. Na 
sexta-feira, 23, promoveu um 

| SUCESSÃO NA CÂMARA | 

Maia diz que presidente quer 
tornar Congresso ‘anexo' do 
Planalto

Randolfe Rodrigues pede que 
Augusto Aras investigue pane

Portal da transparência. Site fi cou fora do ar

O senador Randolfe Rodrigues 
(Rede) entregou, nesta quarta-
feira (27), ao procurador-geral da 
República, Augusto Aras, repre-
sentação que pede investigação 
‘urgente' sobre a queda do Portal 
da Transparência. 

A avaria foi verifi cada após o 
portal de notícias Metrópoles ter 
revelado que o Poder Executivo 
gastou em 2020 R$ 1,8 bilhão com 
alimentos, sendo R$ 15 milhões 
somente com leite condensado. 
Para o parlamentar, pode ter ha-
vido interferência a fi m de impe-
dir a checagem de fatos por parte 
da população.

O Metrópoles publicou uma 
reportagem, que expunha os 
gastos da administração federal 
com alimentação.

Além do valor vultoso, cha-
mou a atenção os itens da lis-
ta de compras: somente com 
goma de mascar foram gastos R$ 
2.203.681,89. Além disso, constava 

que o Planalto comprou leite con-
densado a R$ 160 a unidade, preço 
bem mais elevado do que o que é 
praticado no mercado.

Randolfe salienta que o Portal 
da Transparência saiu do ar exa-
tamente após denúncias de pos-
sível mau uso do dinheiro público 
tenha vindo à tona'. 

Ele questiona se ‘teria o Exe-
cutivo derrubado o site do Portal 
da Transparência intencional-
mente para que a população não 
pudesse descobrir ainda mais 
absurdos' e pontua que resta ‘a 
dúvida se, nesse intervalo, ban-
co de dados não possa eventual-
mente ter sido alterado, uma vez 
que as recentes reportagens des-
pertaram o interesse da socieda-
de para investigar ainda mais os 
absurdos das despesas públicas'.

Em nota, o senador ponderou 
que é sabido que os preços pra-
ticados na venda de alimentos 
variam conforme a região, mas 

salientou que os valores apre-
sentados na lista de compras do 
Planalto ‘não se justifi cam'.

“Tudo fi ca pior quando o ins-
trumento criado para fi scalizar a 
administração pública sai do ar 
justamente no dia da divulgação 
dos gastos astronômicos da Pre-
sidência da República”, frisou o 
parlamentar.

Além da investigação sobre 
a falha no sistema de prestação 
de contas do governo federal, 
também foi solicitado que se dê 
seguimento à apuração sobre a 
licitude das compras de alimen-
tos pelo Executivo.

“A possível tese de coincidên-
cia precisa ser seriamente inves-
tigada e rechaçada; precisamos 
descobrir as verdadeiras razões 
de restrição de acesso aos dados, 
legalmente públicos e de livre 
acesso a qualquer cidadão”, es-
creveu o senador na representa-
ção. (Agência Estado)

“É pra enfi ar no 
rabo de vocês da 
imprensa essas 
latas de leite 
condensado”
Jair Bolsonaro, 
presidente da República

café da manhã com parlamenta-
res da bancada ruralista, grupo 
que Bolsonaro cobrou para que 
apoiasse o líder do Centrão.

Maia considerou a mani-
festação do presidente como 
prova de que a Câmara pre-
cisa de um candidato que 
dialogue e atue com indepen-
dência. “Que tenha equilíbrio 
como Baleia (Rossi, do MDB
-SP), que não seja de oposi-
ção ao governo, o que o Ba-
leia não é, mas que entenda 
que o Parlamento é um outro 
Poder”, declarou o deputado. 
(Agência Estado)

Jair Bolsonaro,
presidente da República
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 MOURÃO ACHA que Bolsonaro não 
o chamará para continuar vice e, se 

chamar, não sabe se aceita

BOLSONARO SENTIU OU 
ADEREÇOS DE UMA CENA 
PATÉTICA

D
os melhores aos piores governos, há uma coisa inva-
riavelmente ridícula: os áulicos. O entorno do poder, 
os círculos palacianos, os cortesãos. Pode ser o gover-
no mais qualificado, guiado pelos mais elevados prin-

cípios, sempre vai atrair um cordão de oportunistas dispostos 
a catar migalhas do banquete do poder. São invariavelmente 
falsos, cínicos, mas se portam como um bando de babões. Com 
maior ou menor protagonismo, costumam adornar os vexames 
dos governantes. Não existe absurdo cometido por um pode-
roso sem ter ao lado um bobalhão para aprovar. Alguns até al-
çados à glória de ser papagaio de pirata, acenando a cabeça a 
qualquer despautério. 

No vídeo de ontem, não foi Jair Bolsonaro quem me chamou 
atenção. Um presidente deseducado, chulo. Revoltado por, 
veja só, ser alvo de críticas, questionamentos e cobranças. Não 
avisaram a ele que era parte do pacote de governar — sofrer 
críticas, ter de dar satisfação. Vai ver pensou que era só mandar 
e ser bajulado. Coitado, dele e dos governados. O que vi ali: 
Bolsonaro acusou o golpe. Na escalada que une falta de rumo 
sobre a vacinação, queda de popularidade, protestos e pedido de 
impeachment, o caso anedótico de gastos milionários com leite 
condensado se somam num conjunto de desgastes dos quais o 
presidente não consegue colocar o pescoço para fora. É triste, 
é incompatível com a função, é um desrespeito à Presidência da 
República, em um de seus momentos mais minúsculos. Mas, 
surpresa para mim não é.

O que me chamou atenção em vídeo de momento tão rebaixado de 
um presidente da República foi a reação dos babões. A apoteose 
da bajulação. Deve ter havido outros, mas, com o perdão do 
palavreado, não lembro de outro “vá pra puta que pariu” ser tão 
aplaudido. De um “enfia no rabo de vocês” provocar tamanha 
euforia e gargalhadas. Desculpem os termos.

Quanta vergonha alheia. Tem um à direita do presidente que 
abre o sorriso e chega levanta os braços para aplaudir. Quem 
vê pensa que ouviu uma frase de grande sabedoria. E do lado 
dele, gente, está o Ernesto Araújo. O ministro das Relações 
Exteriores, comandante de uma das tradições diplomáticas mais 
respeitadas do planeta, ocupante da cadeira de Osvaldo Aranha, 
Evandro Lins e Silva, do Barão do Rio Branco. Aplaudindo 
entusiasmado como um colegial que se diverte ao ouvir um 
colega dizer palavrão. “Nossa, como ele é ousado.” Não sei se é 
maior a vergonha de quem protagoniza um ato patético ou de 
quem serve de coadjuvante, de adereço do ridículo. Seria trágico 
se não fosse vexatório.
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O VICE-PRESIDENTE ESTÁ CHATEADO

Na terça-feira, comentei a chance de um eventual impeachment 
de Jair Bolsonaro. Para ocorrer impeachment, é necessário: 1) 
A economia estar bastante mal. Pior que hoje. 2) O presidente 
estar impopular. Pior que hoje. 3) Haver grandes protestos. 
Maiores do que ocorreram até agora. 4) Insatisfação dos políticos 
e empresários, maior e mais generalizada do que há hoje. 5) 
Precisa ter quem comande o impeachment. Rodrigo Maia (DEM-
RJ) decidiu não ser e quem for eleito semana que vem não será. 
Mesmo Baleia Rossi (MDB-SP). Pode até autorizar o processo a 
prosseguir, o que duvido. Mas, não tem estofo para comandar a 
derrubada de Bolsonaro, nem parece querer. 6) Quem ficará no 
lugar precisa agradar. Atendidos esses requisitos, haver motivo 
ou não para impeachment é detalhe solucionável. Quero hoje me 
deter um pouco sobre o último item.

Ninguém imagine que um impeachment ocorre porque se 
considera que um presidente não tem condições de prosseguir, 
mas não se avalia quem ficará no lugar. O general Hamilton 
Mourão há longa data dá sinais de que topa ser presidente. 
Moderou o velho discurso e hoje é mais palatável que Bolsonaro 
a vários setores. Não empolga em nada quem quer tirar o 
presidente. Não é muito diferente nisso de Michel Temer (MDB). 
Porém, ele não parece disposto a articular o impeachment. E, se 
quiser fazer isso, não tem instrumentos políticos para tanto. Nas 
duas coisas é diferente de Temer.

Em recente entrevista à CNN, Mourão diz que sente falta de 
conversar mais com o presidente. Mostrou descontentamento. 
A entrevista do vice de Bolsonaro parece um ensaio do que foi a 
carta de Temer para Dilma.

específi co das Relações Exterio-
res, é algo que fi ca na alçada do 
presidente”, afi rmou.

Ernesto foi excluído das nego-
ciações com a China para a com-
pra de vacinas e insumos contra 
a Covid-19. O motivo foram as 
diversas polêmicas envolvendo o 
ministro com os chineses. 

Em novembro, por exemplo, 
o chanceler saiu em defesa do 
deputado Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP), que, nas redes sociais, 
havia associado o governo chi-
nês à “espionagem” por meio da 
tecnologia 5G. Na ocasião, o pre-
sidente chegou a elogiar Araújo 
pela iniciativa, mas escalou ou-
tros ministros para negociar a 
importação das vacinas.

Na quinta-feira, 21, Bolsona-
ro levou Ernesto para participar 
de sua “live” semanal e afi rmou 
que não iria demitir o ministro. 
“Quem demite ministro sou eu”, 
disse ele, na ocasião.

Nessa quarta-feira, Araújo 
era um dos que aplaudiam Bol-
sonaro enquanto o presidente 
xingava a imprensa no caso dos 
gastos do governo com alimen-
tos como o leite condensado.

Na entrevista à Rádio Bandei-
rantes, Mourão afi rmou não ver 
condições para a aprovação de 
um processo de impeachment de 
Bolsonaro, mesmo com o atraso 
no início da vacinação contra a 

Covid-19 em todo o País.
O vice-presidente, que pode 

assumir o comando do País caso 
o presidente seja cassado, disse 
haver muito “ruído e gritaria” 
contra o governo, mas que isso 
vai diminuir à medida que a 
imunização avançar.

“A minha visão é que, no pre-
sente momento, não estão dadas 
nenhuma das condições para um 
impeachment do presidente”, 
disse Mourão. “A partir do mo-
mento que o processo de vacina-
ção avançar, a pressão e gritaria 
por impeachment vai diminuir.”

Mourão relativizou as críti-
cas em relação às medidas do 
governo para o enfrentamento 
da pandemia. Segundo ele, há 
poucos fabricantes de vacinas 
no mundo, os insumos vêm 
principalmente da China e da 
Índia e todos os países do mun-
do devem enfrentar difi culda-
des para adquirir imunizantes 
no primeiro semestre.

“O Brasil tinha ontem 800 
mil pessoas vacinadas. Quem 
mais vacinou foram os Estados 
Unidos, com 22,5 milhões. Paí-
ses da Europa que começaram 
mais cedo estão em 1,2 milhão 
a 1,6 milhão, número que va-
mos atingir no começo da se-
mana que vem no Brasil”, disse 
o vice-presidente.

Ainda sobre as vacinas, 
Mourão foi questionado sobre 
decisões que deram priorida-
de a outros grupos na fi la para 
vacinação. Um exemplo são 
os caminhoneiros, grupo que 
apoia Bolsonaro e que amea-
ça iniciar uma nova greve, in-
cluídos na lista de prioridades 
pelo governo, segundo lista 
enviada pela Advocacia-Geral 
da União (AGU) ao Supremo 
Tribunal Federal (STF).

“Difícil para o governo fede-
ral fazer imposição a esse res-
peito. Não adianta baixar de-
creto ou determinação se não 
tem condições de fazer com que 
ela seja cumprida”, disse Mou-
rão. “Temos que buscar fazer 
uma campanha para sensibili-
zar a população para entender 
as prioridades estabelecidas e 
esperar com paciência chegar 
sua vez.” (Agência Estado)

O vice-presidente Hamilton 
Mourão disse que o governo 
federal poderá substituir o mi-
nistro de Relações Exteriores, 
Ernesto Araújo, após as elei-
ções da presidência da Câmara 
e do Senado, marcadas para 1º 
de fevereiro.

Alinhado ao ex-presiden-
te dos Estados Unidos Donald 
Trump, derrotado pelo demo-
crata Joe Biden, o chanceler 
colecionou atritos com a di-
plomacia chinesa, de quem o 
Brasil depende para receber 
vacinas e insumos para a fabri-
cação de imunizantes. 

“Julgo que, num futuro pró-
ximo, após a questão das elei-
ções dos novos presidentes das 
duas casas do Congresso, pode-
rá ocorrer uma reorganização 
do governo para que seja aco-
modada, vamos dizer assim, a 
nova composição política que 
emergir desse processo”, afi r-
mou Mourão, em entrevista à 
Rádio Bandeirantes.

“Então, talvez, nisso aí, al-
guns ministros sejam trocados, 
entre eles o próprio MRE (mi-
nistro das Relações Exterio-
res).” Mourão disse, porém, que 
a decisão é do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido). O vice
-presidente disse ainda que não 
discutiu esse assunto direta-
mente com Bolsonaro. “No caso 

Mourão diz que Ernesto 
Araújo pode ser demitido após 
eleição no Congresso
| CHANCELER | Vice-presidente diz que governo poderá substituir chanceler, que já 

foi afastado das negociações com a China para aquisição de vacinas contra a Covid-19

“Então, talvez, 

nisso aí, alguns 

ministros sejam 

trocados, entre eles 

o próprio MRE”

Hamilton Mourão, em 
referência ao Ministério das 
Relações Exteriores
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ERNESTO Araújo foi escanteado das 
negociações com a China por vacinas 

DAVOS

Mourão disse 
ser inevitável 
a participação 
do setor 
privado para 
que o País 
consiga 
proteger a 
Amazônia 
e fazer 
prosperar a 
região. A fala 
dele ocorreu 
durante 
o painel 
organizado 
pela versão 
online do 
Fórum 
Econômico 
Mundial de 
Davos
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Vereadores de Fortaleza que 
encampam a oposição ao pre-
feito José Sarto (PDT) visita-
ram o Centro de Eventos nes-
ta quarta-feira, 27, para fazer 
uma fiscalização de como anda 
o processo de vacinação. Ali, re-
gistraram filas na parte de fora 
da estrutura do espaço e colhe-
ram queixas de quem esperava, 
mas não recebeu a primeira 
dose do imunizante. 

Segundo parlamentares ou-
vidos por O POVO, filas e agen-
damentos malsucedidos, que 
resultaram em retorno para 
casa sem vacina, além do pre-
ço do estacionamento - R$ 20 
- protagonizaram as críticas. 

Inspetor Alberto (Pros) afir-
mou ter testemunhado idosos 
que tiveram de retornar ao sa-
berem que seriam imunizados 
em domicílio ou em algum dos 
drive-thru de vacinação.

“Teve situação lá que tinha 
uns 15 idosos, todos revoltados, 
desistindo da vacina. Na ver-
dade, lá estava uma balbúrdia, 
foi melhorar depois que nós 
chegamos. Amanhã (28), vai 
chegar outro grupo de pessoas 
que estão agendadas e não vão 
se vacinar. Vai ser a semana de 
confusão lá”, comentou o verea-
dor do Pros. 

Erros na plataforma de 
agendamento da vacinação 
contra a Covid-19 em Fortaleza 

permitiram o agendamento er-
rôneo de 800 idosos para o Cen-
tro de Eventos do Ceará. Con-
forme publicado por O POVO, 
400 deles agendados para a úl-
tima segunda-feira, 25.

Equipe da Secretaria Muni-
cipal da Saúde (SMS) está en-
trando em contato com essas 
pessoas por e-mail, WhatsApp 
e ligação telefônica para alertar 
que elas não devem comparecer 
ao local hoje. Idosos serão vaci-
nados somente em domicílio ou 
nos drive-thru.  

Somente ontem, segundo a 
Secretaria Municipal de Saúde, 
994 pessoas receberam a vacina 
no Centro de Eventos. A pasta 
destaca que a imunização ocor-
reu a partir do agendamento 
prévio por meio do aplicativo 
Mais Saúde Fortaleza e no site 
Vacine Já, em trabalhadores da 
saúde ativos que atuam em hos-
pitais e idosos acima de 75 anos.

Estiveram no local, além 
de Alberto, Márcio Martins 
(Pros), líder da oposição, Ro-
naldo Martins (Republica-
nos), Carmelo Neto (Republi-
canos), Julierme Sena (Pros), 
Danilo Lopes (Podemos) e Pe-
dro Matos (Pros).

 O grupo é simpático ao pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) e, no plano local, vin-
culado ao projeto de Capitão 
Wagner (Pros), ex-candidato 
a prefeito de Fortaleza e opo-
sitor do pedetismo local.

“Chegando no local, a gente 
observou que embora a gestão 

| cMFor | Parlamentares fizeram críticas ao modo como a 
vacinação tem sido administrada no local, segundo eles sem 
organização adequada e prejudicando idosos

Vereadores de 
oposição criticam 
vacinação no Centro 
de Eventos

carlos Holanda

carlosholanda@opovo.com.br

tenha acertado no local, o Cen-
tro de Eventos, aberto, con-
fortável, ao mesmo tempo 
faltou organização por parte 
de quem está gerenciando. 
Profissionais da saúde no sol, 
acho que poderia ter colocado 
na parte interna”, comentou 
Julierme Sena. 

Para ele, é preferível que os 
agendamentos equivocados, 
uma vez realizados, se mante-
nham, de modo que as pessoas 
que forem ao local não deem 
viagem perdida. “Quando for 
encerrada essa fila, ai retoma-
vam atendendo pessoal de UTIs 
e idosos em domicílio”.

Nas redes sociais, Carmelo 
Neto argumentou que o Cen-
tro de Eventos é do Estado do 
Ceará, não sendo justo que as 
pessoas paguem para estacio-
nar.  “Alguns profissionais de 
saúde que agendaram a vaci-
nação estão sendo barrados 
na porta. Isso é um absurdo, 
frustra a expectativa das pes-
soas e demonstra desorgani-
zação. Estamos atentos aos 
problemas e vamos buscar so-
luções”, ele pontuou. 

Indagado, o vereador aliado 
de Sarto, Adail Júnior (PDT), 
afirmou que os vereadores es-
tão corretos em fiscalizar, com 
a ressalva de que espera que as 
críticas sejam fundadas.

“Esses vereadores de pri-
meiro mandato, pega oposi-
ção dessa do PT, com pessoal 
do Pros, Republicanos. É uma 
oposição super qualificada. Va-
mos nos preparar para o debate 
dentro das ideias”, apaziguou.

Estão oficialmente no passa-
do a troca de xingamentos em 
plenário entre Leonardo Araú-
jo (MDB) e Osmar Baquit (PDT), 
com direito acusações de um 
lado e de outro e quase con-
fronto físico, em março de 2020, 
e a afirmação infundada de An-
dré Fernandes (Republicanos) 
sobre o secretário da Saúde do 
Ceará, Dr. Cabeto, estar frau-
dando atestados de óbitos de 
modo a inflar os dados de óbitos 
por Covid-19 no Estado.

Esses processos foram arqui-
vados nesta quarta-feira, 27, pelo 
Conselho de Ética da Assembleia 
Legislativa do Ceará (AL-CE). O 
deputado bolsonarista, que um 
dia já esteve significativamente 
implicado com essas ações, ago-
ra está livre do Conselho.

“Hoje, o último processo 
no Conselho de Ética con-
tra mim foi arquivado. Por 
unanimidade, fui absolvido! 
Continuo firme e forte na 
luta pela verdade”, comemo-
rou nas redes sociais. 

Procurado por O POVO, o re-
lator dos dois casos, Guilherme 
Landim (PDT), justificou que 
Baquit e Leonardo Araújo de-
monstraram arrependimento 
e se retrataram na tribuna. “No 
processo, ambos colocaram o 
arrependimento, o aprendizado 
e a mudança de comportamen-
to ao longo dos meses do ocor-
rido”, argumentou.

Questionado se o pedido de 
perdão de Fernandes a Nezinho 
Farias (PDT), a quem atribuiu 
vínculo com facção criminosa, 

também não se enquadraria 
como demonstração de arre-
pendimento, Landim afirmou 
que as desculpas do deputado 
do Republicanos foram dirigi-
das ao pedetista somente em 
plenário. Nas redes sociais, 
onde Fernandes possui alcance, 
Landim afirmou que o perdão 
não ocorreu.

A respeito do processo en-
volvendo o bolsonarista e o ti-
tular da Saúde, o líder do PDT 
alegou que a defesa do acusa-
do afirmou que ele reproduziu 
denúncia do Sindicato dos Mé-
dicos - que de fato existe. “Não 
é uma afirmação dele. Como é 
que você vai imputar crime de 
quebra de decoro parlamen-
tar se ele está reproduzindo?” 
(Carlos Holanda)

| conselho de ética |  Assembleia Lesgilativa

André Fernandes, 
Leonardo e Baquit se 
livram de processos 

Brizzi destaca “simbolismo” da 
liderança do PDT na CMFor

Líder da maior bancada

O vereador Julio Brizzi as-
sumirá a liderança da bancada 
do PDT na Câmara Municipal de 
Fortaleza (CMFor). Embora seja 
estreante no Legislativo, Briz-
zi conta com apoio da bancada 
pedetista, a maior da Casa com 
10 vereadores. Segundo Briz-
zi, ele pôs o nome à disposição 
após ser estimulado pelos cole-
gas pela experiência nas rela-
ções com o Poder Público.

“A gente é novato, mas estou 
atuando no PDT desde 2008. 
Para mim, a nomeação tem um 
simbolismo e uma importância 
muito grandes. É meu primeiro 
mandato como vereador, e esse 
será mais um desafio ao qual 

pretendo me dedicar ao máxi-
mo, para honrar a relação com 
os colegas enquanto estiver na 
posição de liderança da banca-
da do PDT”, afirmou.

Ele também reforçou que a 
legenda possui vereadores de 
muita experiência e trabalhos 
prestados à população. “Fui es-
timulado por alguns colegas de 
bancada, por acharem que te-
nho possibilidade de contribuir 
com a manutenção da defesa de 
políticas públicas que o partido 
prega, como Educação e Juven-
tude”, disse, reforçando que a 
posição que ocupará é de lide-
rança do PDT, não do governo. 
(Vítor Magalhães)
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As clínicas particulares do 
Ceará, que participam da nego-
ciação conjunta de 5 milhões de 
doses da vacina indiana Covaxin 
com a Associação Brasileira das 
Clínicas de Vacinas (ABCVAC), 
poderão comprar mínimo de 
2 mil a 7,2 mil doses do imu-
nizante, cujo valor unitário da 
compra ficaria por US$ 40,78. 
Caso optem por adquirir entre 
7.201 a 12 mil doses, a unidade 
sairia por US$ 38. De 12.001 a 
50 mil, sairia por US$ 36, entre 
50.001 a 100 mil, o custo é de 
US$ 34,43 e, acima de 100 mil, 
sai por US$ 32,71.

A preços atuais, os valores 
em reais para adquirir cada 
dose ficariam aproximadamen-
te entre R$ 176,96 e R$ 220,61. 
Lembrando que esses valores 
ainda não seriam os comercia-
lizados ao consumidor final. Em 
Fortaleza, ainda não há defini-
ção para encomendas de doses. 
No Ceará, dentre os associados 
da ABCVAC, estão as clínicas: 
Dra. Núbia Jacó e Previne Clíni-
ca de Vacinação, ambas em For-
taleza, e Vivat, em Sobral.

Os dados foram divulgados 
pelo jornal Valor Econômico, 
que teve acesso exclusivo a um 
comunicado da entidade aos 
seus associados, enviado no 
último dia 23. A publicação in-
forma que a ABCVAC e a impor-
tadora Precisa Medicamentos 
concluíram as negociações para 
a compra das 5 milhões de do-
ses da Covaxin, da farmacêutica 
indiana Bharat Biontech, e ago-
ra partem para acordar a venda 
do imunizante com as clínicas.

A publicação ainda acres-
centa que as clínicas têm 
somente até amanhã para 
fecharem seus pedidos com a 
importadora e precisam pa-
gar 10% do valor do contrato 
como adiantamento para re-
servar seu lote, sendo que a 
quantia será devolvida caso o 
imunizante não seja aprova-
do pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
ou ocorra outro percalço. No 
período de aprovação pela 
Anvisa e de liberação da li-
cença de importação, serão 
cobrados mais 50% e os 40% 
restantes serão pagos na en-
trega da vacina.

As incertezas em torno da 
aprovação da vacina indiana 
são o principal ponto que gera 
dúvidas para que as clínicas en-
comendem as doses. O diretor 
médico da Clínica de Vacinação 
Dra. Núbia Jacó, João Cláudio 
Jacó, esclarece que está preo-
cupado com a importação do 
imunizante ainda sem aprova-
ção confirmada pela Anvisa.

Ele explica que, diferente da 
campanha nacional de vacina-
ção, em que a agência sanitá-
ria libera o uso emergencial, 
o processo para liberação da 
imunização em clínicas parti-
culares carece de mais passos, 
pois a liberação só acontece 
após aval final.

“Fica difícil tomar a deci-
são sem ter os dados (da Fase 
3) em mãos. Aguardamos a 

publicação dos dados na Fase 3 
e aprovação na Anvisa, aprova-
ção do uso emergencial (para a 
campanha de vacinação do go-
verno) e liberação final”, explica 
o passo a passo.

O diretor médico não deixa 
claro se as clínicas de vacina-
ção irão realmente obedecer 
ao prazo estipulado para sex-
ta-feira, 29. “Ainda estamos 
fazendo um levantamento 
do ponto científico. Dentro 
dessa confusão toda, ficamos 
perdidos, mas como médico 
mantenho o que acredito e 
espero os resultados de efi-
cácia do produto. Aguardo 
para tomar a decisão”, com-
pleta o diretor médico.

Já a Unimed Fortaleza de-
clarou em nota que aguarda 
retorno da ABCVAC para ofi-
cializar a associação da Uni-
med Vacinas, clínica de imu-
nização da cooperativa, com 
a entidade. “Na sequência, 
será dada início a articulação 
para a aquisição das vacinas 
contra a Covid-19 e posterior 
comercialização.”

“Todas as negociações são 
desenvolvidas dentro de um 
ambiente privado e cobertas 
por Termos de Confidenciali-
dade e todas as estratégias e 
condições comerciais são dis-
cutidas exclusivamente den-
tro do ambiente legítimo, e 
cobertas por contratos entre 
as partes, envolvendo apenas 
clientes e fornecedores. A AB-
CVAC não comentará nenhum 
documento que esteja fora do 
ambiente formal das negocia-
ções”, informa a entidade em 
nota enviada ao O POVO.

Atualmente, a Covaxin teve 
seu uso ampliado no progra-
ma de vacinação em massa da 
Índia. Cerca de 2 milhões de 

| UNIdAdEs NO CEArá | A ABCVAC e a importadora 

Clínicas particulares negociam 
dose de vaCina indiana entre US$ 
32,71 e US$ 40,78

BarBara Moira

clínicas particulares seguem 
em negociação pela vacina 

indiana contra Covid-19

Grupo empresarial afirma 
seguir em busca de vacina

Brasil. Negativas da AstraZeneca

Apesar de o laboratório As-
traZeneca e o fundo de investi-
mento Blackrock terem decla-
rado na terça-feira, 26, que não 
têm vacinas contra a Covid-19 
para fornecer à iniciativa pri-
vada, um grupo de empresários 
brasileiros reafirmou que con-
tinua a negociar 33 milhões de 
doses do laboratório, que dis-
tribui o imunizante em parceria 
com a Universidade de Oxford. O 
movimento foi iniciado pelo gru-
po Coalizão Indústria na semana 
passada. Cerca de 60 empresas 
teriam aderido à aquisição con-
junta, embora grandes empre-
sas, como Vale, Itaú e Vivo, te-
nham preferido não participar.

O movimento de compra das 
vacinas tem como um dos coor-
denadores o advogado Fábio 
Spina, diretor jurídico da Ger-
dau, que tem trabalhado nas ne-
gociações dos imunizantes como 
voluntário. Spina confirmou que 
as conversas continuam. “A in-
tenção (da coalizão) é gerar vo-
lumes adicionais de vacinas que, 
de outra forma, não estariam 
disponíveis para o Brasil”, disse. 
“As empresas estão preocupa-
das com a questão humanitária 
e com o pleno retorno da ativi-
dade econômica.”

Outro líder do movimento 
Coalizão Indústria, o presidente 
do Instituto Aço Brasil, Marco 
Polo Lopes, reafirmou que as 
negociações estão em curso. Ele 
destacou que a operação ocorre 
com o aval do governo federal. 
“Desde o início da pandemia, a 
indústria está ajudando a salvar 

vidas. E estamos num esforço 
para trazer essas 33 milhões 
de doses”, diz. Lopes ressaltou 
ainda que o investimento para 
comprar o lote seria de cerca de 
R$ 4,4 bilhões.

Para o presidente do Seco-
vi-SP, Basílio Jafet, a iniciativa, 
caso obtenha sucesso, é válida 
e poderá ajudar a “preencher 
lacunas” deixadas pelo governo 
federal tanto na compra quanto 
na distribuição das vacinas. Ele 
acredita que, caso a coalizão te-
nha acesso aos imunizantes, as 
empresas do setor da constru-
ção civil deverão adquirir doses 
para seus colaboradores.

Em nota, porém, a AstraZe-
neca afirmou: “Todas as doses 
da vacina estão disponíveis por 
meio de acordos firmados com 
governos e organizações multi-
laterais ao redor do mundo, (...) 
não sendo possível disponibili-
zar vacinas para o mercado pri-
vado”. No mesmo comunicado, a 
companhia disse: “Como parte 
do nosso acordo com a Fiocruz, 
mais de 100 milhões de doses 
da vacina Oxford/AstraZeneca 
(AZD1222) estarão disponíveis no 
Brasil, em parceria com o go-
verno federal.”

Após a negativa da AstraZe-
neca, o grupo de empresários 
esclareceu que negociação de 
vacinas seria, na realidade, com 
fundos de investimento, como o 
Blackrock, que deteria uma cota 
de imunizantes por ser acionis-
ta do laboratório. Procurado, o 
Blackrock negou a informação. 
(Agência Estado)

beatriz cavalcante
beatrizcavalcante@opovo.com.br

ediÇÃo: adailma mendes  |  adailMa.Mendes@oPoVodigital.CoM

percentual de 
pagamento pedido por 
laboratório indiano para 
reservar doses

10%

pessoas da área de saúde já fo-
ram vacinadas no país. A Bha-
rat Biotech esclareceu que esta-
beleceu um contrato exclusivo 
de representação e distribuição 
com a Precisa Medicamentos 
para fornecimento da Covaxin 
ao Brasil. A prioridade será o 
setor público, por meio de uma 
contratação direta pelo Gover-
no Federal. “As vacinas para o 
mercado privado chegariam 
após a autorização da Anvisa 
para a venda do imunizante no 
País”, diz o comunicado.

Ontem, o site bioRxiv, espe-
cializado em pesquisas médi-
cas, publicou os resultados de 
uma pesquisa conduzida pelo 
Instituto Nacional de Virolo-
gia que apontam que a vaci-
na Covaxin também é eficaz 
contra a variante britânica do 
novo coronavírus, considera-
da mais contagiosa do que a 
de Wuhan.

Segundo a Bharat Biotech, 
a tecnologia de vírus inativo 
permite que o acondiciona-
mento da vacina seja realizado 
entre 2° e 8°C. A previsão é de 
que seja lançada no mercado 
de maneira oficial em feverei-
ro de 2021, e a projeção é de 
que sua validade contra a Co-
vid-19 seja de 24 meses. (Cola-
borou Samuel Pimentel)

Precisa Medicamentos concluíram as negociações para a compra de 5 milhões de doses da Covaxin, da 

farmacêutica Bharat Biontech. Em Fortaleza, ainda não há definição para encomendas
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thais Mesquita

Trabalhadores em obra 
de revitalização do Parque 
das Crianças em Fortaleza

Do início da pandemia até 
o último dia 25, no Ceará, 
1.259 ações foram interpostas 
na justiça trabalhista envol-
vendo temas relacionados à Co-
vid-19. Dentre as queixas mais 
recorrentes estão problemas no 
fornecimento de equipamen-
tos de proteção individual (EPI), 
quitação de verbas trabalhistas 
nos casos de dispensa provoca-
da pela pandemia e na liberação 
de valores relativos ao Progra-
ma de Benefício Emergencial 
(Bem). Com a chegada da vacina 
e, considerando o alto grau de 
polarização política no Brasil, 
especialistas acreditam que os 
conflitos entre empresas e tra-
balhadores devem se acirrar ao 
longo deste ano.

 De acordo com dados do 
Tribunal Regional do Traba-
lho do Ceará (TRT), do total 
de processos protocolados, 
990 já contam com decisões. 
Destas, 307 foram resolvidas 
por meio de homologação de 
acordos extrajudiciais. Ou-
tras 302 através de ritos su-
maríssimos, que são aquelas 
ações mais simples, cujo va-
lor de causa fica entre dois e 
40 salários mínimos.

“Os motivos são os mais di-
versos. Mas já era esperado um 
volume considerável de ações 
relacionadas à Covid-19 pela 
própria situação atípica em 
que estamos vivendo,  prin-
cipalmente, no inicio da pan-
demia haviam muitas dúvidas 
de como esses cuidados se-
riam adotados dentro do am-
biente de trabalho, como seria 
o trabalho remoto”, afirmou 
o coordenador do Centro de 
Conciliações do TRT/CE, o de-
sembargador Antonio Parente.

Dentre os casos enfrentados 
pela justiça trabalhista no Ceará, 
ele cita, como exemplo, o acordo 
coletivo homologado no setor da 
construção civil, ainda no início 
da pandemia, para adiantar as 
férias dos trabalhadores e assim 
evitar a demissão em massa.

Já no caso dos motoristas e 
entregadores de aplicativo não 
houve acordo com as empresas 
e a situação foi resolvida por 

meio de ação judicial. O TRT de-
cidiu que deveria ser garanti-
da a remuneração mínima no 
período da pandemia, além da 
obrigatoriedade de fornecimen-
to de equipamentos de proteção 
como máscaras, álcool em gel e 
higienização dos veículos. 

O sindicato dos trabalha-
dores em estabelecimentos de 
saúde pleiteou o afastamento 
dos profissionais de grupo de 
risco. Mas a Justiça decidiu que 
eles deveriam que eles poderiam 
continuar trabalhando desde 
que fosse garantido o remane-
jamento para áreas em que não 
houvesse exposição ao vírus.

O desembargador acredita 
que a chegada da vacina trará 
um novo aumento da deman-
da. “Essa questão certamente 
deverá ser debatida pela Justi-
ça Trabalhista, principalmen-
te, em função da polarização 
política do País.”

Ele reforça que o tema é iné-
dito no Judiciário e não há con-
senso a respeito do limite das 
empresas com relação à imposi-
ção de exigências sanitárias. 

A advogada trabalhista, La-
riane Del Vechio, sócia do escri-
tório BDB Advogados, também 
acredita que são grandes as 
chances dos conflitos trabalhis-
tas se acirrarem. “Apesar da va-
cinação ser um pacto social pela 
saúde, uma parcela da popula-
ção ainda não está convencida 

da sua importância e eficácia. 
O tema irá gerar muito confli-
to, principalmente diante desta 
onda negacionista que está to-
mando todo o mundo.”

Em dezembro, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) deter-
minou que o Poder Público pode 
estabelecer medidas legais para 
a obrigatoriedade da vacina, 
mas que não pode determinar a 
vacinação forçada.

Mas, na visão da especialista, 
a obrigatoriedade definida pelo 
Estado permite que as empresas 
exijam comprovantes de vaci-
nação aos seus empregados. A 
Norma Regulamentadora 9 (NR-
9) do Ministério da Economia, 
por sua vez, atribui ao emprega-
dor a responsabilidade pela saú-
de dos trabalhadores. “Se é uma 
obrigação do empregador zelar 
pelo meio de trabalho seguro e 
saudável, as empresas podem 
restringir a circulação em seu 
ambiente de pessoas não imu-
nizadas e a sua desobediência 
pode gerar demissão.”

O advogado da BFAP Advo-
gados, Fernando Prado, no en-
tanto, entende que a imposi-
ção de medidas restritivas foi 
concedida pelo STF apenas aos 
governos. “A empresa não pode 
desligar um funcionário por jus-
ta causa porque ele se recusou a 
tomar vacina, da mesma forma 
que não pode obrigá-lo a tomar 
a vacina”, analisa.

| CEArá |  As causas vão de problemas no fornecimento de EPI a 

irregularidades no pagamento de benefícios emergenciais e divergências em relação a distratos

Pandemia já motivou mais 
de 1,2 mil ações na justiça 
trabalhista

acordos
de acordo 
com dados 
do trt, 990 
processos 
protocolados 
já contam 
com decisões. 
destas, 
307 foram 
resolvidas 
por meio de 
homologação 
de acordos 
extrajudiciais.
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seguro habitacional teve 
alta de 43,5% no estado

mais procurado do setor

Em um ano de incertezas no 
mercado financeiro, por con-
ta da pandemia do novo co-
ronavírus, o setor segurador 
não esteve imune aos efeitos 
negativos. No País, a queda foi 
de 11,03% na arrecadação, se-
gundo dados da Confederação 
Nacional das Empresas de Se-
guros Gerais (CNseg), forneci-
dos pela Superintendência de 
Seguros Privados (Susep). To-
davia, no recorte local, o “se-
guro habitacional” teve um au-
mento de receita em 43,5% em 
um ano, no Ceará, correspon-
dendo a 18,5% de participação 
de mercado. No acumulado até 
novembro de 2020, a categoria 
somou R$ 78,39 milhões.

O comparativo é referente 
a novembro de 2019 e novem-
bro de 2020. Para o presidente 
da CNseg, Marcio Coriolano, os 
efeitos da pandemia ainda de-
vem afetar o setor ao longo de 
2021. “Começamos o novo ano 
com os rumos da sociedade, da 
política e da economia ainda do-
minados pela dinâmica da pan-
demia da Covid-19.” 

Andson Coutinho, proprietá-
rio da Se Segure Consultoria e 
Corretora de Seguros, além de 
corretor de Todos os Ramos e 
corretor de Vida e Previdência 
do grupo de elite da Porto Se-
guro, está no ramo há 12 anos e 
explica que a crescente no Ceará 
pode ser motivada pelo aumento 
do número de pessoas que bus-
cam financiar um imóvel.”Esse 
aumento acaba puxando o outro, 
já que o seguro é obrigatório na 
hora do financiamento”, explica.

Coutinho ainda destaca os 
seguros de vida. Mesmo a cate-
goria de cobertura de pessoas 
tendo apresentado queda de 
4,6% no levantamento, no Ceará, 
a subcategoria “seguro de vida” 
não seguiu a tendência de declí-
nio, já que apresentou uma cres-
cente de 14,1% na arrecadação.

“Houve uma procura muito 
grande pelo seguro de vida. Jus-
tamente por conta da pande-
mia. Inicialmente, a pandemia 
não era coberta nas apólices de 

seguro. Mas tivemos uma regu-
lamentação na Susep, que exigia 
que as seguradoras cobrissem 
e mantivessem a cobertura em 
casos de Covid. Tanto é que al-
gumas delas, como a Porto Se-
guro, utilizaram isso como um 
diferencial”, explica.

Leonardo de Freitas, diretor 
da Organização de Vendas do 
Grupo Bradesco Seguros, frisa 
os efeitos da pandemia como 
fator para a mudança de cená-
rio. “A grande adesão ao home 
office, o aumento da perma-
nência dentro das residências 
e as mudanças nas rotinas dos 
lares, geraram um aquecimen-
to do seguro residencial, que 
resulta na mudança de algu-
mas situações de risco, envol-
vendo a necessidade não ape-
nas de manutenção do seguro, 
mas também de uma cuidado-
sa revisão das coberturas.”

No Ceará, o compreensivo re-
sidencial apresentou uma cres-
cente de 10,4%, seguindo a ten-
dência do setor patrimonial, que 
teve um aumento de procura de 
16,4% no último ano.

“Um seguro residencial feito 
com uma cobertura legal cus-
ta cerca de R$ 300 e, em alguns 
casos, já estão inclusos mão de 
obra e peças. Podendo contar 
até com cobertura de incêndio”, 
diz Coutinho. (Gabriel Borges)

Talvez essa alta 

procura do seguro 

habitacional 

seja motivada 

por um aumento 

na procura de 

financiamentos de 
imóveis”

andson coutinho,

proprietário da se segure

vacIna

A advogada 
lariane 
del Vechio 
acredita que 
as empresas 
podem 
restringir a 
circulação de 
pessoas não 
imunizadas 
e a sua 
desobediência 
pode gerar 
demissão.
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ECONOMIA

QUANDO A PALAVRA PODE REDUZIR A ANSIEDADE NO TRABALHO

“N
o princípio era o verbo e o verbo era o princí-
pio”. A frase bíblica continua atual no tocante ao 
poder das palavras, principalmente agora nes-
te momento de pandemia de coronavírus e do 
agravamento dos problemas de saúde mental.

Pesquisa realizada pela Associação Brasilei-
ra de Comunicação Empresarial (Aberje) sobre Comunicação Não-
Violenta nas Organizações (CNV), com 327 profissionais nas cinco 
regiões do Brasil, constatou que os colaboradores se sentem mais 
conectados aos colegas de trabalho do que à liderança da empresa 
e isso gera ansiedade. 

A falta de proximidade com as lideranças e, consequentemente, de 

empatia e de uma escuta-ativa, acaba provocando sentimentos nega-
tivos no ambiente de trabalho, como frustração, cansaço e desânimo.

O resultado do estudo chama atenção: dos 10 estados emocionais 
mais assinalados, cinco correspondem a sentimentos ligados às ne-
cessidades não atendidas, dos quais os dois mais identificados são an-
siedade e cansaço, com 52% e 47%, respectivamente. Logo em seguida 
estão desânimo e frustração.

O documento mostra como é preciso uma reflexão mais aprofunda-
da sobre algumas dimensões corporativas. Neste caso, sobre a forma 
como são estabelecidas as relações dentro das empresas. Ou melhor: 
como são necessários projetos para uma comunicação interna asser-
tiva e não-violenta, que promovam formas de diálogo mais eficazes.

RÁDIO
O POVO Economia da 

Rádio O POVO CBN 
(FM 95.5), a partir 

das 14 horas, de 
segunda a sexta.

IBEF

A executiva Renata Santiago é a nova presidente 
do Instituto Brasileiro de Executivos de Finan-
ças (Ibef-CE). Eleita na última terça-feira para 
o biênio 2021/2023, ela assumirá o cargo no dia 
primeiro de março.

Renata tem uma longa trajetória na instituição 
e já vinha sendo preparada para o cargo, tendo 
assumido em 2017 a coordenação do Ibef Mulher.

MUDANÇA NA DIREÇÃO

TV
Você pode assistir 

ao programa 
O POVO Economia 
também através 

do portal: 
fdr.org.br/tvopovo

FACEBOOK
Curta a nossa 

página: facebook/
opovocbn

O TopBus+ teve um au-
mento considerável no nú-
mero de pessoas atendidas 
pelo serviço após anunciar 
a adesão de novas for-
mas de pagamento, como 
os cartões de transpor-
te. Houve um registro de 
crescimento da clientela 
de 49,1%. A quantidade 
de viagens também subiu 
44,9% em relação ao mês 
de novembro, anterior à 
implantação da nova forma 
de pagamento. O TopBus+ 
é um serviço de transporte 
sob demanda e é adminis-
trado, em conjunto, por 11 
empresas associadas ao 
Sindiônibus, atendendo 
atualmente cerca de 30 
bairros da capital. 

 TOPBUS+

NÚMERO MAIOR 
DE CLIENTES

APODI

ESTRATÉGIAS DE INOVAÇÃO
O presidente da Cimento Apodi, Emmanuel Mitsou, participará amanhã, às 
8h30, da primeira reunião do Fórum de Gestores de PD&I, da Federação das 
Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). Devem ser apresentadas as estratégias 
da Apodi para o fortalecimento da área de pesquisa e inovação dentro das 
unidades da empresa.   

CONSULTORIA

COTAÇÃO DE PREÇOS
O Banco do Nordeste fará pesquisa para identificar os principais compo-
nentes de influência para a realização de negócios na Região. O Escritório 
Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene/BNB) publicou a RFP 
(Request For Proposal) para cotação de preços de consultoria técnica, a fim 
de elaborar um estudo sobre a melhoria do ambiente de negócios nordesti-
no, especialmente no contexto das micro e pequenas empresas. As propostas 
devem ser enviadas para etene@bnb.gov.br até o próximo dia 3 de fevereiro.  

CONSTRUÇÃO

DESCOMPASSO COM OS INDICADORES
O mercado de construção civil parece andar em descompasso com o achata-
mento da renda das famílias e com a elevação dos números do desemprego. O 
volume de lançamentos das incorporadoras voltou a aumentar (o que é bom 
para a economia), mas com preços atualizados pela correção da inflação e, 
ao mesmo tempo, voltado para quem tem um padrão de renda mais elevado. 
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Nos últimos dez anos, o 

Ceará teve 289 trabalhado-

res flagrados em condições 
análogas à de escravidão em 
áreas rurais e urbanas. Se-

gundo levantamento do setor 
de fiscalização do trabalho da 
Superintendência Regional do 
Trabalho no Ceará (SRT/CE), o 
ano com mais pessoas encon-

tradas nessas condições foi 
2013, com 103 resgatados.

O Brasil resgatou na úl-
tima década mais de 11 mil 
trabalhadores em situa-

ção similar à de escravidão. 
Pará, Mato Grosso e Minas 

Gerais lideram o ranking. A 
SRT/CE detalha que, ante-

riormente, as atividades si-

milares ao trabalho escravo 
variavam entre a extração 
da carnaúba e outras ativi-
dades no meio rural.

Contudo, a prática foi sen-

do modificada ao longo dos 
anos e a exploração desse 
tipo de mão de obra também 
passou a ser encontrada em 
ambiente urbano.

Um dos casos aconteceu 
em 2019, quando sete tra-

balhadores em condições 
análogas à escravidão foram 
resgatados em uma obra em 
um bairro nobre da cidade 
de Fortaleza.

As fiscalizações de com-

bate ao trabalho escravo 
acontecem de acordo com a 
apuração das denúncias re-

cebidas, mas a demanda é 
alta para o número de pro-

fissionais disponíveis.
Atualmente, o Brasil con-

ta com 2.064 auditores-fis-

cais do Trabalho. No Ceará, 
existem 91. Desses, 89 lota-

dos em Fortaleza. Número 

considerado bem abaixo do 
necessário.

Hoje, 28, é celebrado o 
Dia Nacional de Combate ao 
Trabalho Escravo e Dia do 
Auditor-Fiscal do Trabalho, 
profissional responsável por 
também fiscalizar esse tipo 
de mão de obra.

A SRT/CE e o do Sindica-

to Nacional dos Auditores do 
Trabalho (Sinait) vão divulgar 
o balanço detalhado das fisca-

lizações, por ano, no Estado.
No ano passado, a pande-

mia do coronavírus trouxe 
novas demandas para o setor 

de fiscalização do trabalho. 
Além das denúncias de tra-

balho escravo, também fo-

ram registradas questões na 
área trabalhista que precisa-

ram da atuação da auditoria.
As novas ações incluíram, 

por exemplo, fiscalizações de 
fraudes ligadas à suspensão 
de contratos de trabalho de 
acordo com as Medidas Pro-

visórias implantadas pelo 

Governo Federal durante o 

contexto pandêmico.
Em 2020, os auditores fis-

calizaram 5.532 empresas, o 
que resultou no registro de 
mais de 400 carteiras assi-
nadas no Ceará. De acordo 
com a SRT, “as auditorias 
resultaram também na pre-

servação da segurança e da 
saúde do trabalhador, con-

tribuindo assim para a redu-

ção de acidentes de trabalho 
e, por consequência, evitan-

do gastos da Previdência So-

cial com pagamento de auxí-
lio doença.”

A categoria também atuou 
no combate ao trabalho in-

fantil, afastando 58 crian-

ças dessa situação, incluindo 
o trabalho em lixões. Além 
disso, as ações fiscais con-

tribuíram para a inserção de 
1.164 aprendizes no merca-

do de trabalho em diversas 

áreas no Estado, garantindo 
o primeiro emprego dentro 
das normas da legislação 
trabalhistas.

|FISCALIZAÇÃO|O Brasil resgatou no mesmo período mais de 11 mil trabalhadores nas mesmas condições

289 trabalhadores são resgatados 
em condições análogas à de 
escravidão em 10 anos no CE

Sérgio Santana

FIScALIZAÇÕES são realizadas para 
combater o trabalho escravo

LAIS oLIvEIrA
cotidiano@opovo.com.br

522 mediações foram 
realizadas no ano passado

Atividades. Auditores

Outra frente de atividade 
dos auditores fiscais do tra-

balho está nas mediações, que 
evitam greves e até mesmo 
demandas judiciais. No Ceará, 
em 2020, foram realizadas 522 
mediações.

Dentre essas, 505 foram in-

dividuais, ou seja, aconteceram 
entre trabalhador, empresa e 

mediador, o que possibilita que 
o trabalhador receba seus di-
reitos sem precisar acessar a 
Justiça do Trabalho, o que evita 
a demanda judicial.

Ocorreram outras 17 media-

ções coletivas, que envolvem 
o sindicato do empregado, da 
empresa e o mediador. Essa 
modalidade de mediação é res-

ponsável por solucionar e evitar 
as greves, como as de transpor-

te público, por exemplo.
As ações dos auditores im-

pactam na arrecadação tribu-

tária para os cofres públicos, 

por meio das multas trabalhis-

tas e arrecadação de tributos. 
A arrecadação do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), que foi notificado e re-

colhido devido também às au-

ditorias, rendeu aos cofres mais 
de R$ 79 milhões.

Em 2021, são completa-

dos 17 anos de impunidade da 
Chacina de Unaí, interior de 
Minas Gerais, onde ocorreu o 
assassinado de três auditores 

do trabalho e de um motorista 

que os acompanhava durante 
uma ação de combate ao tra-

balho escravo.
O caso ocorreu no dia 28 de 

janeiro de 2004. Após a chaci-
na, ficou definido desde o ano 
de 2009, que dia 28 de janeiro 
seria o Dia Nacional dos Audi-
tores Fiscais do Trabalho e Dia 
Nacional de Combate ao Tra-

balho Escravo.
(Lais Oliveira)

ediÇÃo: TânIA ALvES  |  taniaalveS@oPovo.CoM.Br  |  

Cerca de 235 mil estudantes 
da rede municipal de ensino de 
Fortaleza voltam às aulas hoje, 
28, para iniciar o calendário le-

tivo de 2021. Para um trio de es-

tudantes ouvidos pelo O POVO, 

a decisão de manter as classes 
remotas foi a melhor estratégia 
para começar o ano de estudos 
para manter a segurança dos 
professores e da família. Desde 
março de 2020, os estudantes 
têm encontros virtuais com os 
professores por conta da pande-

mia da Covid-19, que recrudes-

ceu no Brasil nos últimos meses.
“Atualmente, é o melhor para 

todos. O retorno seria seguro 
com todos os profissionais da 
educação vacinados e com uma 
estrutura de prevenção boa nas 
escolas. Espero que este ano, 
possamos voltar mais cedo” 
afirma João Davi, 13, aluno do 
9º ano na Escola Municipal João 
Mendes de Andrade, no bairro 
Granja Lisboa.

Na mesma série, mas estu-

dante da Escola Municipal de 
Tempo Integral (EMTI) Pro-

fessor Ademar Nunes Batis-

ta, no bairro Conjunto Ceará, 

Queteli Maria,14, considera 
que, por segurança da comu-

nidade escolar, é compreen-

sível que os encontros se ini-
ciem remotamente.

A adolescente afirma que 
não enfrentou dificuldades 
para acessar a internet nos 
últimos meses de aulas remo-

tas. Por outro lado, a falta fí-
sica do professor prejudicou 

o desenvolvimento de muitas 

atividades. A mesma percepção 
tem João Davi: “Os professores, 
para mim, são os meus compa-

nheiros de vida, então, foi algo 
muito chato de lidar.”

O mais novo do trio, Pablo 

Miguel Coelho, 13, está no 7º ano 
da EMTI Filgueiras Lima, no 
Jardim América. Para o adoles-

cente, manter as aulas remotas 
é importante porque a rotina de 
estudos dele já está pronta. “No 
início foi um pouco difícil, mas, 
depois, acostumei sim porque 
quando eu não terminava a ta-

refa podia fazer depois.”
“Quando os conteúdos co-

meçaram a complicar, ficou um 
pouco mais confuso de enten-

der”, confessa Queteli. Para a 
aluna, a maior dificuldade foi 
com a disciplina de matemá-

tica. “A rotina me deixou um 
pouco acomodada demais, mas 
sempre estou procurando me 
informar ao máximo das atua-

lidades e querendo sempre me 
manter informada de algo da 
escola”, comenta.

Pablo cita que enfrentou di-
ficuldades com a conexão de 
internet durante a realização 
de avaliações. Para o jovem, 
estudar matemática também 
foi o maior desafio em 2020. 
Além disso, de superar a sau-

dade da comida e da quadra de 
esportes da escola. “É impor-

tante o contato com os colegas 
nas brincadeiras e explicação 
dos professores”.

Para João Davi, a falta é ou-

tra, mas a dificuldade é a mes-

ma: os números. O aluno diz 
que sente saudades da sensação 
de sentar na carteira e absorver 
todo conhecimento na sala de 
aula. “Na verdade, a valoriza-

ção de tudo mudou. A valorizar 
os profissionais da educação, a 
valorizar a nossa liberdade, a 

valorizar o nosso antigo nor-

mal, e o mais importante, va-

lorizar a vida. O que mudou foi 
o fato de não estarmos sempre 
naquele ambiente educativo, 
onde os nossos estudos são am-

plos, com o auxílio do professor 
em sala de aula.”

| REDE PÚBLICA | Estudantes dizem que aprender 

matemática foi a parte mais difícil  

Para alunos, é positiva volta 
às aulas remotamente

ÍTALo coSmE
italocosme@opovo.com.br

aurelio alveS

JoÃo davi: valorização de 
tudo que sente falta

Como denunciar

Sistema Ipê - Canal de de-

núncia da Secretaria de 

Trabalho do Ministério da 

Economia https://ipe.sit.tra-

balho.gov.br/
Setor de Fiscalização da Supe-

rintendência Regional do Tra-

balho no Ceará (SRT/CE)
Contato: (85) 3878 3217 
(WhatsApp)

Ainda por meio do tra-

balho da auditoria, foi pos-

sível inserir 458 pessoas 
com deficiência no mercado 
de trabalho, em atividades 

apropriadas para cada tra-

balhador, priorizando seu 

bem-estar.
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No primeiro dia de vacinação 
em casa, cerca de 97 residências 
foram visitadas para aplicação da 
primeira dose da vacina Astraze-
neca/Oxford em idosos a partir 
de 75 anos. Através de rotas, a se-
cretaria articulou a imunização e 
pretende, até a próxima semana, 
ter cerca de 70 equipes com ca-
pacidade para atender a 2 mil 
domicílios por dia. A titular da 
Secretaria de Saúde de Fortale-
za (SMS), Ana Estela, apresentou 
balanço de vacinação em domicí-
lio na Capital em transmissão nas 
redes sociais ontem, 27. 

A previsão é de que a vacina-
ção priorize bairros seleciona-
dos, que apresentem aumento no 
índice de casos da Covid-19 e com 
alta taxa de transmissão e óbitos.

Fortaleza já recebeu duas va-
cinas contra a Covid-19: Corona-
vac, com 37.818 doses - vacina em 
duas doses, com 28 dias. “Quem 
já recebeu essa vacina, fique 
tranquilo: a segunda dose está 
guardada”, informou a titular. A 
Coronavac segue sendo aplica-
da em profissionais da linha de 
frente de saúde, através de 79 
equipes nos locais de trabalho.

Já a segunda dose recebida 
pela Secretaria foi a da Astra-
zenca/Oxford, com um total de 
25.460 doses - vacina também 
aplicada em dois intervalos de 
tempo, entretanto, com três 
meses de diferença entra a pri-
meira e a segunda dose. Segun-
do a titular da SMS, Fortaleza re-
ceberá em tempo hábil um novo 

lote do antídoto para aplicação 
da segunda dose. Ela será apli-
cada em idosos acima de 75 anos 
acamados e que fazem parte do 
grupo prioritário. 

Nos primeiros dez dias da 
imunização em Fortaleza, a Pre-
feitura aplicou a vacina em 29.042 
pessoas. “Nesse momento em 
que não temos vacina para todos, 
temos que priorizar. A vacina 
chegará para todos os grupos e 
em breve todos serão contem-
plados”, destacou Ana. O agen-
damento para este grupo segue 
sendo realizado pelo aplicativo 
Mais Saúde Fortaleza (disponível 
para todos os sistemas operacio-
nais) e pelo site Vacine Já.

Segundo a secretária, exis-
tiu uma expectativa por par-
te do Ministério da Saúde (MS) 
em disponibilizar um aplicativo 
para organizar os profissionais 
e os agendamentos. Entretanto, 
isso não aconteceu, o que causou 
congestionamento e falhas no 
aplicativo VacineJá. 

“Nós acolhemos os idosos 
que se deslocaram ao Centro de 
Eventos, para que não deixas-
sem de ser contemplados. Mas 
quem não foi, fique tranquilo, 
pois incluiremos esses idosos 
nas primeiras rotas realizadas 
nas equipes”, reforçou.

De hoje, 27, ao domingo, 31, 
continuarão a ser vacinados 
trabalhadores da saúde atuan-
tes em hospitais. A vacinação 
acontece no Centro de Eventos 
e nas unidades hospitalares. A 
validação do cadastro prévio 
para a imunização será reali-
zada mediante apresentação 
de documento de identidade 
com foto e comprovante pro-
fissional. No domingo, 31, um 
novo balanço será divulgado 
pela secretaria.

Um total de 48.821 cearen-
ses já foram vacinados contra a 
doença. Segundo balanço divul-
gado pela Secretaria de Saúde 
do Estado (Sesa) ontem, foram 
21,8% imunizantes aplicados. 

| VACINAÇÃO |   A Secretaria pretende até a 

próxima semana ter cerca de 70 equipes, com capacidade para atender a 2 mil domicílios por dia

Até a próxima semana, 
atendimento domiciliar 
será de 2 mil por dia

SMS vai priorizar quem fez 
agendamento e não foi vacinado

Fortaleza. Trabalhadores da saúde

Os trabalhadores da saúde 
que realizaram agendamento 
da vacinação contra a Covid-19 
no Centro de Eventos e não es-
tão sendo vacinados serão prio-
rizados posteriormente. Com a 
grande procura por parte de 
profissionais que não atuam 
na linha de frente de combate à 
Covid-19, a SMS passou a pedir 
comprovação de atuação em 
hospitais. Segundo a secretária 
da Saúde de Fortaleza, Ana Es-
tela Leite, a pasta deve entrar 
em contato com estes profissio-
nais para realizar remarcação.

A vacinação nas próprias 
unidades de saúde continua 
sendo realizada por equipes 
da secretaria. A perspectiva 
é concluir a vacinação nessas 
unidades ao longo desta sema-
na. Contudo, não serão abertos 
novos centros de vacinação esta 
semana, diferente do que esta-
va previsto. “Não vai ter neces-
sidade, a gente já evoluiu muito 
esta semana. Possivelmente, o 
Centro de Eventos seja suficien-
te para a gente concluir esse 
público”, destacou.

“Assim que a gente tiver do-
ses suficientes para ampliar, 
vamos inicialmente  contem-
plar esses profissionais que 
foram agendados e que não 
foram atendidos no Centro de 
Eventos”, explicou. Ela explica 
que parte do profissionais não 
está na escala de plantão no 

momento da visita. Por isso, 
muitos não são contemplados 
com a imunização in loco na 
unidade de saúde. 

As imunizações estão agen-
dadas até próximo domingo, 
31. “Domingo, vamos reavaliar 
o que ainda temos disponível 
para ver que estratégias vamos 
fazer e em quais grupos”, frisou. 

Segundo André Alencar 
Araripe Nunes, otorrinolarin-
gologista e cirurgião de cabeça 
e pescoço, o ideal seria vacinar 
mais profissionais nas unida-
des de saúde. “Lá (no Instituto 
Dr. José Frota) foi organizado, 
com informações claras, tinha 
o seu nome na lista”, relata so-
bre a experiência no hospital 
onde atua.

O médico, que é chefe do 
Serviço de otorrinolaringolo-
gia do Hospital Universitário 
Dr. Walter Cantídio, elogia a 
disponibilização rápida das 
doses no Estado tão logo es-
tiveram disponíveis. Mas con-
sidera que seria mais efetivo 
enviar mais doses para as pró-
prias unidades hospitalares 
para que o Centro de Vacina-
ção fosse destinado à imuniza-
ção de profissionais que atuam 
em clínicas e consultórios, por 
exemplo. “Além disso, é impor-
tante ter o cuidado maior em 
algumas especialidades que 
tem uma exposição maior”, 
diz. (Ana Rute Ramires)

marília Freitas

marilia.freitas@opovo.com.br
eSPeCial Para o PoVo

brasil

Brasil 
registrou 
1.214 mortes 
por Covid-19 
ontem. Foram 
61.963 novos 
casos da 
doença. ao 
todo, são 
218.878 óbitos 
acumulados 
e 8.933.356 
casos 
confirmados
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maria do Socorro Cavalcante foi vacinada 
em casa ontem
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Sim, é Verdade, saída do Sociedade Cearense, realmente 
boa, ainda não ultrapassou, entretanto, edição passada, 
que vendeu 783.

Sim, é Verdade, Beto Studart veio cumprimentar mesa em 
sua obra-prima, BS Design, onde mulher Ana se reunia com 
parceiras do Quinteto Lema. 

Sim, é Verdade, wit é palavra inglesa, que determina pessoa 
de estimulante conversação, exemplo, entre maiores, Carlos 
Araruna, e pixotes, Davi Benevides, prefeito de Redenção. 

Sim, é Verdade, tem caranguejeira nova na praça, Ecilda 
Girão, de cuja perícia andam dizendo maravilhas. 

Sim, é Verdade, Edilmo Cunha, Obra-Prima da Criação, tirou 
dois dias em Sergipe, que, por sinal, não é Nordeste, forma 
com a Bahia no Centro Leste.

Sim, é Verdade, já retomou São Paulo Lívia Rios, 
que atravessa uma azul com Márcio Canamary. 

MARGARETE Leal, com irmão político 
Kalu Neto Brandão. (By Evando)

DANDO CRIA 
Ainda sem filhos, Luciene Beviláqua, correspondente deste 
espaço no Ideal, adotou uma neta na piscina. 

Que atende por Maria Clara, e dizem ser um amoreco e 
apaixonada pela vovó.

TRÍDUO 
Lurdes, Vânia, Mazé. 

Retratadas no blog de hoje. 

PRIMITIVA 
Bem postíssima revista da Academia Ipuense de Letras traz 
na capa tela de Ana Lucila.

Sugerindo Heitor dos Prazeres. 

RONDA DOS NATAIS 
Quinta, 28 de janeiro: Ana 
Roberta Leite Pequeno .... 
Carlos Eduardo Nobre, do setor 
veicular .... Nicole Barbosa, 
que foi presidente do Centro das 
Indústrias .... Marcelo de Castro, 
engenheiro formante no quarteto 
Branca-prof Josué .... Regina 
Basto, que perdeu, ano passado, 
marido general. 

BON MOT 
CHORAR ANTES DO 
TEMPO É OFERECER 
DOIS PEITOS ÀS 
PUNHALADAS DA 
ADVERSIDADE. 
(Camilo Castelo Branco)

| SAÚDE | O equipamento ocupará área de 79,5 

mil metros quadrados e terá mais de 650 leitos de 

internação. A entrega está prevista para 2022

Camilo assina ordem 
de serviço para Hospital 
Universitário na Uece

DIVULGAÇÃO/SESA

MAQUETE do Hospital Universitário do Ceará (HUC). 
O equipamento será integrado à Universidade 

Estadual do Ceará (Uece). 

ESTRUTURA 

DO HOSPITAL

O HUC terá 640 leitos 
de internação, sendo 
470 de internação 
geral e 184 de terapia 
intensiva

Edifício terá sete 
andares e três torres 
principais destinadas a 
clínica, cirúrgica e 
materno-infantil.

Será o maior hospital 
público do Estado

O governador Camilo San-
tana (PT) assinou ontem, 
27, a ordem de serviço para 
construção do Hospital Uni-
versitário do Ceará (HUC), no 
Campus do Itaperi, da Uni-
versidade Estadual do Ceará 
(Uece). O terreno pertence à 
universidade e tem acesso 
pela rua Betel, próximo à rua 
Holanda.

O equipamento ocupará 
área de 79,5 mil metros qua-
drados e terá 654 leitos (470 
de internação geral e 184 de 
terapia intensiva). O proje-
to prevê um edifício de três 
torres — clínica, cirúrgica 
e materno-infantil. Serão 
sete pavimentos abrangendo 
mais de 30 especialidades. 
O equipamento contará ain-
da com um heliponto e tem 
entrega prevista para 2022. 
O novo Hospital Universi-
tário terá investimento de 
R$ 274,74 milhões aos cofres 
públicos estaduais. O equi-
pamento terá perfil de assis-
tência terciária, realizando 
atendimento em casos de 
alta complexidade e dando 
suporte a hospitais da Região 
Metropolitana de Fortaleza e 
do interior do Estado.

Durante a live de apre-
sentação do projeto ontem, 
Camilo Santana explicou que 
o hospital faz parte do pro-
grama de modernização da 
saúde pública do Ceará e que 
estava previsto desde 2019. 

“Será o maior hospital públi-
co do Estado. Todas as espe-
cialidades médicas estarão 
nesse hospital”, acrescentou 
o governador.

Sobre o vínculo com a uni-
versidade, o gestor disse que 
“além de prestar serviços à 
população, [o hospital] tam-
bém vai ser um importante 
lugar de ensino”. “Para nós, é 
um momento histórico para 
a saúde pública do Ceará”, 
completou.

O secretário da Saúde do 
Estado do Ceará, Carlos Ro-
berto Rodrigues, Dr. Cabeto, 
comentou sobre a importân-
cia de juntar ensino e prá-
tica. “Essa prova simboliza 
a valorização da ciência e 
do conhecimento como me-
canismo de transformação 

BEATRIZ GONÇALVES

cotidiano@opovo.com.br

ESPECIAL PARA O POVO

Será o maior 

hospital público 

do Estado. Todas 

as especialidades 

médicas estarão 

nesse hospital”

Camilo Santana, 
Governador do Ceará

social”. Já o reitor da Uece, 
Hidelbrando Soares, com-
plementou: “Nós estamos 
juntando e integrando uni-
versidade e hospital. Essa 
aproximação: hospital, ciên-
cia e ensino e extensão tem 
tudo para tornar essa área 
um polo de inovação no Es-
tado do Ceará”.

O prefeito de Fortale-
za, José Sarto (PDT), tam-
bém estava presente na 
solenidade de lançamento. 
Ele citou centros de saúde 
como o Hospital Geral De 
Fortaleza (HGF) e Instituto 
Doutor José Frota (IJF), e 
ressaltou a importância da 
construção: “Essa região 
da cidade carecia. A saúde 
é a maior demanda da so-
ciedade brasileira”.

O Hospital Universitário 
do Ceará será um complexo 
hospitalar que funcionará 
como nova sede para o Hos-
pital César Cals. Seu entorno 
também receberá adapta-
ções urbanísticas que serão 
executadas durante as obras 
do hospital, como o alarga-
mento das vias de acesso, 
paisagismo e iluminação.
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H
oje iniciam-se as aulas 
remotas do ano letivo 
2021 para 235 mil alunos 
da rede municipal de 
ensino de Fortaleza. Os 
desafi os para o cumpri-

mento desse objetivo não são pequenos e 
afetam alunos, docentes e familiares que 
se veem obrigados a lidar com uma nova 
metodologia de aprendizado que utiliza 
sofi sticadas ferramentas tecnológicas de 
comunicação pela internet, capazes de 
substituir a relação presencial na escola, 
por outra virtual. Tudo isso decorrente 
não de uma opção gratuita, mas por im-
posição de uma ameaça pandêmica.

Fazer essa transição na cultura de 
ensino presencial para a virtual, de 
forma tão abrupta, não tem sido nada 
fácil, sobretudo em uma sociedade 

marcada por tantas carências. Isso 
exige uma política pública e uma lo-
gística que permitam superar mini-
mamente essa distorção e tornar pos-
sível um patamar de acesso comum 
(alunos e professores) aos meios que 
possibilitam a aprendizagem remo-
ta. Um desafi o ainda maior quando se 
trata do ensino público e gratuito.

É certo que a modalidade de en-
sino a distância (EAD) já é conhecida 
por muitos brasileiros há várias dé-
cadas, e se traduz, geralmente, em 
aulas gravadas. Já o ensino remoto é 
ministrado através de aulas ao vivo, 
embora não presenciais, e com pro-
fessor de cada disciplina ofertando 
conteúdo calcado em material didá-
tico mais personalizado e carga ho-
rária correspondente.

Para superar a realidade social dis-
torcida serão disponibilizados para os 
alunos da rede municipal material es-
colar, livros e conteúdos complemen-
tares, como chips e tablets (kit peda-
gógico), com a fi nalidade de apoiar as 
atividades virtuais escolares. Ademais, 
a Prefeitura de Fortaleza disponibilizou 
21 mil tablets para estudantes do 9º ano 
do Ensino Fundamental e da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) IV, além de 
242 mil chips com 20 GB de internet, 
o que permitirá ao estudante o acesso 
ao conteúdo escolar e outras práticas 
educacionais em regime domiciliar. E, 
também, um kit alimentação.

O relato das autoridades educacio-
nais dá conta de que o ensino remoto 
teria demonstrado efi cácia na manu-
tenção dos vínculos dos estudantes 

com a escola, o que teria se refl etido na 
baixa evasão e no aumento no número 
de matrículas (para 235 mil).

Contudo, mesmo com os kits peda-
gógico e alimentar, será preciso redo-
brar os cuidados para que se tenha uma 
estrutura de acompanhamento efi caz 
que garanta o atendimento igualitário 
de crianças e jovens nas suas necessi-
dades educacionais, e cuidar da relação 
aluno-escola (tão importante em algu-
mas comunidades), de modo a evitar ao 
máximo a evasão escolar. O mesmo cui-
dado deve presidir o acompanhamen-
to emocional e psicológico de alunos e 
professores. A contratação de apenas 12 
psicólogos parece não apontar nessa di-
reção. Enfi m, é preciso articulação com 
outras instituições que tratam de política 
educacional para reforçar essas metas. 

Fortaleza: ensino remoto nas escolas municipais

de quem ele quer obter alguma vantagem. 
Foi assim, por exemplo, com o ex-juiz e ex-
ministro Sergio Moro, para dar um verniz 
de honestidade ao governo, depois descar-
tado como “traidor”. 

No fi m da corrida, depois de alguns 
atropelamentos, restaram com mais chan-
ces, um candidato “terrivelmente evangé-
lico”, o ministro da Justiça, André Mendon-
ça — que vem se esmerando para agradar 
Bolsonaro, agindo como seu advogado 
particular —, e Augusto Aras, atuando ao 
modo daqueles beques de antigamente, 
que não perdiam a viagem: acertavam a 
bola ou a canela do adversário. Ele diz que 
não pode abrir inquérito contra Bolsonaro 
e ameaça com o “estado de defesa” os des-
contentes com a sua decisão.

Vamos assistir uma disputa acirrada 
entre os áulicos. 

plinio@opovo.com.br

No dia 19 deste janeiro, o procurador-
geral da República, Augusto Aras, emitiu 
nota ofi cial, afi rmando que “eventuais ilí-
citos que importem em responsabilidade 
de agentes políticos da cúpula dos Pode-
res da República são da competência do 

Legislativo”. O objetivo 
era abster-se da respon-
sabilidade inafastável de 
abrir inquérito no Su-
premo Tribunal Federal 
(STF) para investigar o 
comportamento do pre-
sidente Jair Bolsonaro 
durante a pandemia, no 
que foi devidamente cri-

ticado, inclusive por subprocuradores.
Para aliviar a pressão, e como a corda 

sempre arrebenta para o lado mais fraco, 
Aras resolveu ir para cima do ministro 

da Saúde, o general (da ativa) Eduardo 
Pazuello —, pedindo ao STF abertura de 
inquérito para investigar a tragédia de 
Manaus. O verdadeiro alvo da diligência 
deveria ser o presidente, pois como con-
fessou Pazuello, “um manda (Bolsonaro) e 
outro obedece (o próprio)”. Assim sendo, 
o responsável direto pelas ações do mi-
nistro é o presidente da República, que já 
acumula uma infi nidade de razões — por 
desídia na Saúde e suas arremetidas anti-
constitucionais contra os outros poderes 
— para responder pelos seus atos nas 
barras da Suprema Corte.

Mas aqui entra outra variável: a disputa 
à indicação a uma cadeira no STF em subs-
tituição ao ministro Marco Aurélio Mello, 
que se aposenta em julho. Como se sabe, 
Bolsonaro usa as indicações no STF como 
um petisco que ele sacode frente aos olhos 

O STF e a disputa entre os áulicos

Jornalista 

do O POVO

Plínio Bortolotti

hsoarez1972@gmail.com

A primeira reviravolta da pandemia foi 
a constatação de que, mesmo tratando-se 
de uma virose respiratória, o SARS-CoV-2 
tem baixa transmissibilidade em am-
biente escolar. Ainda em 2020 fi rmou-
se um consenso mundial que as escolas 

deveriam ser as últimas 
atividades a fechar e as 
primeiras a reabrir.

A segunda reviravolta 
é que médicos e cien-
tistas tenham escolhido 
buscar reforços entre os 
educadores. A educação 
foi preterida durante o 
primeiro ano da pande-

mia, mas agora a ciência resolve destacar 
a importância do trabalho conjunto como 
forma de celebrar o Dia Internacional da 
Educação (24 de janeiro). “A educação é a 

única escada para fora da pobreza para 
muitas crianças e adolescentes, e é cru-
cial que empoderemos meninas para al-
cançarem independência econômica e 
para resistirem a violação dos seus di-
reitos.” Assim o The Lancet, um dos prin-
cipais periódicos médicos, abordou o 
tema na sua mais recente edição. O texto 
segue: “adolescentes são particularmen-
te afetados pelo fechamento das escolas 
e pelas aulas remotas no ensino superior. 
Alguns deixam a escola para encontrar 
trabalho mais cedo, outros enfrentam 
problemas de saúde mental como solidão 
ou ansiedade”. E conclui: “abordagens 
educacionais holísticas que valorizam a 
saúde e o bem-estar podem ser efetivas. 
Esse tipo de cooperação poderia revita-
lizar não somente a educação, mas tam-
bém a saúde de crianças e adolescentes”.

A terceira reviravolta fica por conta 
dos feriados. No início da pandemia as 
escolas foram fechadas e os feriados an-
tecipados. Agora, com a proximidade do 
Carnaval, o Governo do Estado do Cea-
rá acena para que escolas particulares 
adiem os feriados e deem aulas. As es-
colas estão prontas a colaborar, como 
têm feito desde 18/03/2020. Há que se 
envolver também o sindicato laboral, 
uma vez que os feriados constam em 
convenção coletiva. De qualquer forma, 
ficamos felizes por perceber que as au-
las são agora encaradas como aliadas no 
combate ao vírus.

A reviravolta que todos gostaríamos 
de ver seria que prefeitas e prefeitos 
aderissem ao chamado do Unicef para 
priorizarem a abertura segura de todas 
as escolas. 

Educação e saúde: reviravoltas na pandemia

Engenheiro 

eletricista, diretor 

do Colégio 7 de 

Setembro e Uni7

Henrique Soárez

andrecosta.adv@gmail.com

A 10ª edição do Boletim “Direitos na Pan-
demia - Mapeamento e Análise das Normas 
Jurídicas de Resposta à Covid-19 no Brasil”, 
da Conectas Direitos Humanos e do Centro 
de Pesquisas e Estudos de Direito Sanitário 
(Cepedisa) da Faculdade de Saúde Pública 

da Universidade de São 
Paulo  aponta, afastando 
a tese de incompetência 
ou negligência do gover-
no federal, a estarrece-
dora “existência de uma 
estratégia institucional 
de propagação do vírus, 
promovida pelo governo 
federal sob a liderança do 

presidente da República”. 
Divulgado na quinta-feira (21/1), quan-

do nosso País ultrapassava 214.147 mortes, 

destas 10.299 no Ceará (mais de uma a cada 
dez pessoas mortas pela doença no mundo 
encontram-se no Brasil), o estudo, baseado 
na análise das 3.049 normas federais e 4.427 
normas estaduais relativas à Covid-19 edi-
tadas durante 2020, comprova os equívocos 
causados pelo Poder Executivo federal que 
“mantém a postura negacionista, renun-
ciando aos seus deveres mais elementares 
no que se refere à coordenação do Sistema 
Único de Saúde (SUS)” e “a prática de um fe-
deralismo cooperativo e solidário”.

Postura, completamente oposta, teve a 
OAB nacional que, no exercício de suas fi -
nalidades político-institucionais, atuou 
junto ao STF (Supremo Tribunal Federal) 
para enfrentar a pandemia e ingressou com 
ações judiciais a fi m de obter a autorização 
para Estados e Municípios comprarem e 

distribuírem vacinas já aprovadas por auto-
ridades internacionais e o uso dos recursos 
da recuperação de operações como a “Lava 
Jato” e similares na compra de vacinas (ADPF 
770); a determinação para que o Ministério 
da Saúde voltasse a divulgar dados da pan-
demia (ADPF 692); a preservação da com-
petência dos governos estaduais, distrital e 
municipais sobre adoção de medidas sani-
tárias, como distanciamento ou isolamento 
social e o imediato pagamento de benefícios 
emergenciais aos desempregados, trabalha-
dores autônomos e informais a inclusão no 
programa Bolsa Família das famílias que se 
encontram na fi la de espera (ADPF 672).

A OAB, diferente dos negacionistas, 
faz uma opção explícita a favor do di-
reito à dignidade da pessoa humana, à 
saúde e à vida. 

OAB enfrenta a pandemia e o negacionismo

Advogado e 

conselheiro 

federal da OAB 

André Costa
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as notíCias reproduzidas nesta 

seção obedeCem à graFia da 

époCa em que Foram publiCadas.

A Lei Complementar nº 128, de 19 
de dezembro de 2008, que criou a fi-
gura jurídica do MEI-Microempreen-
dedor Individual, trouxe ao Brasil um 
sentido de justiça real, beneficiando 
os que empreendem no ambiente da 

família, por inicia-
tiva individual.

Basta lembrar 
que o Brasil, até 
então, tratava seus 
empreendedores 
individuais como 
base da informali-
dade e ilegalidade, 
condenando-os a 

serem irregulares e sem oferecer 
condições para que pudessem atuar 
no ambiente legal.

Com a nova Lei, o Brasil respirou, 
enfim, uma atmosfera até então iné-
dita de justiça social e econômica no 
ambiente empreendedor.

A nova legislação também possi-
bilitou que o sonho da dona de casa, 
do vendedor autônomo, da diarista, 
do faz tudo do bairro pudesse se con-
cretizar na figura do microempreen-
dedor individual. O Brasil deve muito 
a estes brasileiros destemidos que 
sobrevivem do seu trabalho e ajudam 
o País a ser mais justo com os que 
mais precisam: as pequenas comu-
nidades dos bairros, distritos e cen-
tros comerciais espalhados por todos 
os recantos e rincões brasileiros.

Os números demonstram o quanto 

ganhamos reconhecendo estes em-
preendedores. No Brasil, segundo o 
Portal do Empreendedor, já são qua-
se 11 milhões de microempreendedo-
res individuais.

Somente em 2020, mais de 1,3 mi-
lhão destes profissionais autônomos 
e liberais optaram por formalizar 
suas atividades econômicas ao se ca-
dastrarem nesse regime jurídico.

No Ceará, esse número já ultra-
passa os 300 mil. Segundo a Junta 
Comercial, só em 2020 foram cria-
das mais de 89 mil novas empre-
sas, mesmo em meio à pandemia. 
Desse total, 82% foram registrados 
como microempreendedor indivi-
dual. Assim, a categoria avançou 
em 2020, com 2.615 empresas a 
mais do que em 2019.

Esse aumento se justifica mesmo 
com a pandemia porque foi no em-
preendedorismo que os cearenses 
decidiram investir, já que não teriam 
outra forma de sobreviver numa eco-
nomia ainda voltada aos grandes in-
vestimentos e onde o emprego, a cada 
dia, é mais escasso e especializado.

Ressalte-se, aí, o esforço do Es-
tado e dos nossos municípios que, 
nos últimos anos, têm sido aliados 
do Sebrae Ceará no estímulo a este 
empreendedor diferenciado, que 
precisa ser valorizado, estimulado 
e priorizado nas políticas públicas, 
como principal gerador de ocupa-
ção e renda. n

Justiça produtiva 
com inclusão social

alci@ce.sebrae.com.br

diretor técnico do 

sebrae Ceará

Alci porto

Todos os dias, milhões de brasi-
leiros acordam com a esperança de 
que, finalmente, as coisas vão co-
meçar a melhorar. 

Lembra de 2019? Após seguidos ata-
ques à democracia, vivemos um perío-

do de relativo silên-
cio do presidente 
e chegamos a 2020 
esperançosos.  

Até que chegou o 
vírus fechando o co-
mércio, restauran-
tes, bares, escolas, 
lotando hospitais e 
cemitérios. 

Acaba 2020, o brasileiro com espe-
ranças de que o pior já teria passado. 
Mais uma vez fomos enganados e o 
que vimos foram cenas de alas intei-
ras dos hospitais de Manaus morren-
do asfixiadas.

A próxima tragédia já está enco-
mendada. Um desastre de grandes 
proporções se aproxima na educação. 

Segundo pesquisa do Datafolha en-
comendada por organizações do ter-
ceiro setor, 30% dos pais têm medo de 
que seus filhos saiam da escola, 26% 
dos estudantes não tiveram acesso a 
atividades remotas. 

Pesquisa da FGV aponta que pode-
mos regredir quatro anos em nível de 
aprendizagem. 

O Enem teve uma abstenção recor-
de de 55%. Que futuro podemos espe-
rar para a educação? 

A omissão do Ministério da Saúde 
fez faltar oxigênio em Manaus e ser-
mos um dos últimos países a começar 
a vacinação. Qual será o impacto da 
omissão do Ministério da Educação? 

A situação já era difícil antes da 
pandemia e, agora, só não é pior gra-
ças aos professores e demais profis-
sionais da educação, que prepararam 
atividades remotas, buscaram manter 
contato com estudantes, aprenderam 
tecnologias novas e não desistiram. 

Cada dia sem aulas, aumenta a tra-
gédia. Por outro lado, é irreal pensar 
que teremos um retorno efetivo à sala 
de aula sem vacinar os profissionais da 
educação. Temos que garantir condi-
ções de segurança para a reabertura. 

Por isso, lançamos o movimen-
to “Profissionais da educação: va-
cina já!” que defende a inclusão dos 
profissionais de educação dentre os 
grupos que serão vacinados mais ra-
pidamente. A vacinação e protocolos 
de segurança possibilitam um retor-
no gradual e seguro às aulas.

Por que ainda não foi feito? Porque 
o Governo Federal não consegue re-
solver os problemas na importação de 
insumos para a fabricação de vacina e 
não quer importar vacinas prontas. 

Um País acostumado a vacinar 10 
milhões de crianças em um único dia, 
não teria nenhuma dificuldade de va-
cinar dois milhões de professores. 

Profissionais da educação: vaci-
na já! n

Profissionais da educação: 
vacina já!

dep.idilvanalencar@camara.leg.br 

deputado federal 

(pdt-Ce)

Idilvan Alencar 

2021: prós e contras na economia
Estamos em um ano desafiador frente às mudanças man-

datórias exigidas pelas mídias sociais digitais e pela menor 
mobilidade das pessoas. Implementar as novas formas de 
trabalhar e de empresariar, incorporando tecnologias de in-
formação, comunicação, produção, locomoção e distribuição, 
será um divisor de águas entre quem poderá se fortalecer ou 

desaparecer no cenário da pandemia.
A eleição de Joe Biden nos Estados 

Unidos contribui para a efetivação do ce-
nário de recuperação identificado pela 
Organização Mundial do Comércio (OMC). 
Há, nesse sentido, uma expectativa de 
crescimento do comércio internacional 
em torno de 5% em 2021, frente a 2020.

A expressiva depreciação do real, que 
sofreu desvalorização de 27% frente ao 
dólar, entre novembro de 2019 e novem-
bro de 2020, favorece as exportações da 
indústria brasileira que cresceu 0,8% no 
quarto trimestre de 2020, após ter sofrido 
sucessivas quedas.

A taxa básica de juros (Selic) encontra-se em seu piso 
histórico de 2% ao ano, o que contribui, entre outros as-
pectos, para (1) a ampliação e diversificação dos mercados 
de capitais, reduzindo custo e estimulando surgimento de 
novos instrumentos de financiamento para as empresas; 
(2) ao influenciar as taxas de empréstimos também ten-
de a tornar o crédito bancário mais barato; (3) estimula 
decisões de investimento privado e (4) reduz o custo da 
dívida pública, amenizando os esforços necessários para o 
ajustamento das finanças públicas.

Depois do tombo decorrente da pandemia, com o lock-
down ocorrido em março e abril, observando-se dados do 
IBGE, já são sete meses seguidos de recuperação da eco-
nomia, de maio a novembro. A recuperação da indústria 
é fundamental porque o setor tem o poder de alavancar o 
restante da economia.

A confiança dos empresários vem progredindo pouco 
a pouco e não apenas na indústria, mas também no co-
mércio, serviços e construção. A confiança do consumidor 
também avançou, sobretudo entre as pessoas beneficia-
das pelo auxílio emergencial, compensando parcialmente 

o período de forte incerteza que atingiu o País no início da 
pandemia da Covid-19.

O fim desse programa de suplementação de renda das ca-
madas da base da pirâmide social em 2021 poderá fazer com 
que a recuperação da economia perca força. Sem contar com 
o fato de que a segunda onda de Covid-19, já atingindo vários 
países, tenderá a frustrar as expectativas para o crescimento 
da economia mundial e restringir ainda mais a recuperação 
da economia brasileira.

A lentidão do Brasil no equacionamento do programa de 
vacinação, face aos padrões mundiais, provoca incertezas 
que prejudicam a normalização das atividades econômicas. 
Caso a vacinação em massa não ocorra logo, as medidas so-
ciais restritivas serão intensificadas e dificilmente teremos 
uma recuperação econômica consistente.

Pressões inflacionárias, atualmente contidas nos pre-
ços de atacado, influirão nos preços de varejo, retirando 
poder de compra dos consumidores, fazendo arrefecer o 
consumo e demandando do Banco Central uma reação que 
implicará no aumento da taxa básica de juros, o que seria 
um retrocesso. Vamos rezar. n

amarilio@jmacedo.com.br

empresário e 

presidente da  

j. macêdo s/a Cap

Amarílio macêdo

Há 10 anos
2011. cEArÁ

Muro de contenção vai do Icaraí a Tabuba

A construção do muro de contenção da Praia do Icaraí já 
conta com mais de 430 metros de um barra-mar constituído 
de 11 degraus, utilizando o sistema Big wall. Antes mesmo da 
conclusão da obra, a prefeitura de Caucaia já anunciou a intenção 
de levar esse muro de contenção até a Tabuba. O muro de 1.370 
metros do Icaraí, pode se transformar em um muro de contenção 
de seis mil metros.

2011. INFrAESTrUTUrA 

Pista do aeroporto de Jeri é maior que 

várias capitais
O Ceará deve fazer um investimento em torno de 9 milhões 
na construção do terminal de passageiros do Aeroporto de 
Jericoacoara. A obra será executada em Cruz, na região Norte do 
Estado, a 250 quilômetros de Fortaleza. Já a pista deve custar em 
torno de 44 milhões. Será maior que pistas de vários aeroportos 
de capitais do Brasil. A intenção do Estado com o aeroporto de 
Jeri é maior comodidade na chegada do turista, é uma forma do 
turista não precisar passar por Fortaleza para chegar em Jeri e 
na região de modo geral.

Há 20 anos
2001. rELIGIÃo

Festa religiosa inaugura 

Condomínio Espiritual

Vinte bispos participam hoje da Celebração da 
Unidade, que marca a inauguração do Condomínio 
Espiritual na Fazenda Uirapuru. A missa será 
celebrada hoje as 18 horas pelo arcebispo de 
Fortaleza, dom José Antônio. Os ingressos estão 
a venda e a verba arrecadada será investida na 
infraestrutura do Condomínio.

2001. mUNDo

Terremoto já fez 15 mil mortos

Cerca de 15.000 pessoas podem ter morrido no 
terremoto que atingiu na última sexta-feira o 
Estado de Gujarat, no Oeste da Índia, estimou 
ontem o secretário geral do BJP, partido no poder, 
Narendra Mody, informou-se de Ahmedabad. Ele 
disse que 13.000 pessoas morreram na região de 
Kutch e outras 2000 em várias regiões de Gujarat. 
O mundo se mobilizou ontem para restar socorro a 
Índia, onde o número de feridos aumenta a cada dia.

Há 30 anos
1991. cULTUrA

Espetáculo encerra festejos de 

reinauguração do teatro José de Alencar

“Narração da viagem pela Província do Ceará” o espetáculo 
que encerrou os festejos de reinauguração do Teatro José de 
Alencar, no sábado a noite, sob a direção de Aderbal Freire Jr, 
foi um esforço memorável de reunir um pedaço da história do 
Ceará e exemplos dos seus costumes, num espetáculo realizado 
no Teatro. Aderbal Freire Jr baseou sua história na vinda de 
um grupo de camelôs para o Ceará. O espetáculo que encerrou 
os festejos de reinauguração do Teatro José de Alencar foi um 
sucesso e recorde de bilheteria.

1991. GUErrA

Bombardeado terminal que poluía Golfo

Durante a ofensiva das forças aliadas, foram destruídos tubos 
que levavam petróleo para o terminal Sea Island, no Kuwait. 
Com essa operação, conforme revelou o general Norman 
Schevarzkopf, fica contida a mancha de óleo no Golfo Pérsico. 
Os Estados Unidos enviaram uma comissão de especialistas 
para ajudar contra a catástrofe, a França e Alemanha também 
manifestaram disposição em ajudar.
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A arrancada já dura dois 
meses. Se mantiver o mes-
mo fôlego atual, o Ceará deve 
cruzar a linha de chegada da 
Série A com o passaporte da 
pré-Libertadores carimba-
do. Do fi m de novembro pra 
cá, o Vovô conquistou 19 pon-
tos de 30 em disputa e entrou 
na briga por vaga na principal 
competição continental.

No recorte dos últimos 
dez jogos, o time comanda-
do por Guto Ferreira tem o 
terceiro melhor desempenho 
do Brasileirão, com 63,3% 
de aproveitamento e 19 gols 
marcados. Fica atrás apenas 
do líder Internacional (com 
incríveis 26 pontos, que de-
ram folga na liderança e fa-
voritismo ao título) e o Corin-
thians-SP, com 20, em franca 
recuperação na Série A.

O Vovô segue crescendo na 
competição. Após duas vitó-
rias consecutivas, tem a chan-
ce de superar o Timão na pró-
xima rodada — a depender 
ainda do jogo atrasado da 30ª 
rodada, hoje, contra o Bahia, 

em que jogará com uma sé-
rie de desfalques após testes 
positivos para Covid-19. Os 
paulistas são considerados 
adversário direto dos cearen-
ses na busca pela pré-Liber-
tadores. Nas últimas rodadas, 
a equipe comandada Vágner 
Mancini apresentou oscila-
ção com duas duras derrotas, 
para Palmeiras-SP, por 4 a 0, 
e RB Bragantino, por 2 a 0, nos 
últimos três jogos.

A virada de chave no de-
sempenho do Ceará, que osci-
lou durante a maior parte do 
campeonato, aconteceu na 24ª 
rodada, quando goleou o Vas-
co por 4 a 1, em São Januário, 
no Rio de Janeiro. O Vovô, en-
tão, se estabeleceu como “vi-
sitante ingrato” e está invicto 

jogando fora desde então.
De lá pra cá, engatou mais 

três vitórias sem o mando de 
campo, incluindo no Clássico
-Rei e sobre o Flamengo-RJ, e 
empatou com o Santos-SP, fi -
nalista da Libertadores, na 
Vila Belmiro. O ponto negativo 
na arrancada foi o desempe-
nho dentro de casa. Os cea-
renses foram derrotados por 
Atlético-GO, Internacional e 
RB Bragantino.

Entretanto, a equipe do 
Porangabuçu conseguiu 
frear os resultados negati-
vos e voltou a vencer na úl-
tima rodada, se recuperando 
como mandante. Vina e Lima 
garantiram a vitória do Cea-
rá diante do Palmeiras, por 2 
a 1, no Castelão. 

O triunfo, que assegurou 
os 45 pontos da permanên-
cia, deu banho de confian-
ça para a sequência final do 
Vovô na Série A. Depois de 
bater o Verdão, atletas e diri-
gentes comemoram bastante 
no vestiário. As imagens fo-
ram divulgadas pelo clube 
nas redes sociais, mostrando 
o clima positivo nos bastido-
res do Alvinegro.

Centroavante titular do Al-
vinegro, Cléber explicou que o 
grupo está concentrado e mi-
rando os jogos restantes como 
fi nais de campeonato.

“A gente teve crescimen-
to muito grande durante a 
competição. Chegamos aos 
45 pontos faltando bastan-
tes jogos. Está todo mundo 

contente, mas não quer parar 
por aqui, quer marcar o nome 
na história do clube. Pra isso, 
temos que nos dedicar ao má-
ximo. Nesses seis jogos, en-
carar como seis fi nais para 
surpreender lá na frente”, 
afi rmou em entrevista coleti-
va realizada ontem.

O discurso de “fazer histó-
ria” está inserido no ambien-
te interno do Porangabuçu, a 
começar pelo presidente do 
clube, Robinson de Castro. A 
cada entrevista o mantra é 
repetido, seja jogador, diri-
gente ou treinador. A possi-
bilidade de pré-Libertadores 
é real. O grupo alvinegro se-
gue faminto pelo algo a mais. 
A próxima final é contra o 
Athletico-PR, no domingo.

lucasmota@opovo.com.br

| QUEM SEGURA? | CEARÁ TEM BOA SEQUÊNCIA E CHEGA À TERCEIRA 
MELHOR CAMPANHA NAS DEZ RODADAS MAIS RECENTES DA SÉRIE A

ARRANCADA 
EM 10 ATOS
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CLÉBER ressaltou possibilidade de 
o time “fazer história” para o Ceará

LUCAS MOTA

SEQUÊNCIA FINAL DO CEARÁ

CAMPEONATO BRASILEIRO 2020

31/1 - Athletico-PR - 
em casa

3/2 - Corinthians-SP - 
fora de casa

10/2 - São Paulo - 
fora de casa

17/2 - Fluminense-RJ - 
em casa

21/2 - Coritiba-PR - 
fora de casa

24/2 - Botafogo-RJ - 
em casa

é o aproveitamento do 
Ceará nas 10 últimas 
rodadas

63,3%
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Com a base do elenco de 
2019 mantida, o Fortaleza 
agiu de forma discreta no 
mercado da bola em 2020. As 
investidas, porém, tiveram 
pouco sucesso. Dos 13 jogado-
res contratados para a atual 
temporada, quatro foram 
devolvidos ao clube de ori-
gem, dois foram emprestados 
e apenas um dos sete rema-
nescentes é titular: o atacan-
te David, cuja compra movi-
mentou as maiores cifras da 
história do futebol cearense.

À exceção de goleiros e la-
terais, o Tricolor trouxe refor-
ços para todos os setores do 
campo. Na zaga, João Paulo 
chegou como aposta no pri-
meiro semestre, saiu ao fim 
do contrato e depois retor-
nou para a equipe de aspiran-
tes — hoje, figura novamente 
no elenco principal. Já Wan-
derson foi emprestado pelo 
Bahia no decorrer da Série A.

No meio-campo, o jovem 
Luiz Henrique deixou o Fla-
mengo-RJ para defender o 
Leão do Pici, mas teve pou-
cas oportunidades. Cedido 
pelo Grêmio-RS, o expe-
riente Michel se firmou na 
equipe, mas sofreu grave 
lesão e acabou devolvido ao 
clube gaúcho. Já Ronald foi 
contratado como aposta e 
conseguiu ganhar espaço no 
elenco — inclusive, deve ser 
adquirido em definitivo. O 
último nome para o setor foi 
João Paulo, ex-Ponte Preta, 
que chegou a ser afastado 
por quebrar o protocolo de 
distanciamento social, mas 
foi reintegrado. Ainda busca 
vaga entre os titulares.

A maioria dos reforços 
buscados pelo departa-
mento de futebol foi para 
o ataque — sete atletas, 
no total. Destaque do Fer-
roviário, Edson Cariús foi 
contratado ainda em 2019, 
mas não se firmou e aca-
bou emprestado para o fu-
tebol árabe. Em meio a sa-
lários atrasados, decidiu 
rescindir o vínculo com 
o Al Jabalain. Tiago Oro-
bó ganhou holofotes pe-
los gols com a camisa do 
América-RN, mas também 
teve pouco tempo no Pici 
e foi emprestado para a 
Ponte Preta-SP.

Os jovens Madson, em-
prestado pelo Corinthians
-SP, e Yuri César, cedido 
pelo Flamengo-RJ, tiveram 
trajetórias diferentes com a 
camisa tricolor. O primeiro 
atuou pouco antes de rumar 
para o Oeste-SP, enquanto o 
segundo teve momentos de 
destaque — e também polê-
mica — até ser vendido para 
o Al Shabab, dos Emirados 
Árabes Unidos, o que ren-
deu cerca de R$ 1,1 milhão ao 
Fortaleza. O argentino Fran-
co Fragapane teve vida curta 
no clube e retornou para o 
Talleres, da Argentina.

Dos reforços para o ataque 
só restaram David e Bergson. 
Cercado de expectativa pelos 
R$ 5 milhões investidos, o 

jÚlio CaeSar

Mercado eM 

fim de feira?
| Fortaleza | DevolviDos, emprestaDos e um titular: 
o status atual Das 13 contratações Do clube em 2020

Afonso ribeiro
afonso.ribeiro@opovo.com.br

DAviD (à frente) foi o único contratado 
a se firmar como titular do Fortaleza

Time pG J v
 1º internacional 62 32 18
 2º São Paulo 58 32 16
 3º atlético-MG 57 32 17
 4º Flamengo 55 31 16
 5º Palmeiras 52 32 14
 6º Grêmio 51 31 12
 7º Fluminense 50 32 14
 8º Ceará 45 32 12
 9º Corinthians 45 31 12
 10º Santos 45 32 12
 11º Bragantino 44 32 11
 12º athletico-Pr 42 32 12
 13º atlético-Go 42 32 10
 14º Vasco 36 32 9
 15º Sport 35 32 10
 16º Fortaleza 35 32 8
 17º Bahia 32 31 9
 18º Goiás 29 32 7
 19º Coritiba 27 32 6
 20º Botafogo 23 32 4

CAMPEONATO BRASILEIRO

classificados 
para libertadores

classificados 
Sul-americana

rebaixados para 
Série B

clAssificAção

O técnico Leston Júnior teve 
o contrato com o Floresta re-
novado até o final de 2021. Pelo 
Verdão da Vila Manoel Sátiro, o 
treinador conquistou o inédito 
acesso à Série C do Campeonato 
Brasileiro e disputará a final da 
Série D contra o Mirassol-SP, 
nos próximos dois finais de se-
mana. O trabalho, já coroado 
com a subida, pode também 
colocar o Lobo na lista dos clu-
bes cearenses com título da 
Quarta Divisão nacional. 

“Não era simplesmente a re-
novação do treinador. Mas, sim, 
enxergar o projeto como um 
todo para a temporada 2021. 
Estávamos desenvolvendo um 
projeto com a diretoria para o 
clube crescer e melhorar suas 
ações. A direção se mostrou 
muito mobilizada e motivada 
para darmos esse salto e isso 
foi determinante para acertar a 
renovação. Fico muito feliz com 
a confiança depositada no tra-
balho. Estamos motivados para 
fazer a próxima temporada no 
mesmo nível ou até melhor do 
que em 2020”, disse o treinador.

O técnico assumiu o Verdão 
em fevereiro do ano passado, 
após o rebaixamento à Série 
B do Campeonato Cearense. 
Em conjunto com a diretoria, 
ele trabalhou na reformula-
ção do elenco para a disputa 
da Série D. A busca por novos 
jogadores deu resultado, uma 
vez que desde o início da com-
petição nacional, a equipe se 
manteve entre os primeiros 
colocados da fase de grupos. 
No mata-mata, o Floresta não 
perdeu uma partida sequer. 
(Victor Hugo Pinheiro / Es-

pecial para O POVO)

Floresta renova 
com Leston 
Júnior até 
o fim de 2021
Técnico do acesso fica.

O Ferroviário encerra nesta 
quinta-feira, 28, a participação 
na primeira fase da Taça Fares 
Lopes com uma grande respon-
sabilidade. Segundo colocado da 
competição com 10 pontos, o 
Tubarão enfrenta o atual líder, 
com 12 pontos, Icasa, em partida 
que pode definir quem avança 
na competição na liderança. O 
jogo ocorre às 15h30min, no Elzir 
Cabral. Paralelamente, a rodada 
terá o duelo de lanternas Campo 
Grande x Pacajus, em Raimun-
dão (Caucaia) e Floresta x Cau-
caia, no Domingão (Horizonte)  

Vencer o Verdão não será fá-
cil, embora a partida seja em 
casa. A equipe caririense é líder 
do campeonato, com 100% de 
aproveitamento. Nos quatro jo-
gos que disputou, o time marcou 
11 gols e sequer foi vazado. 

Os números do Ferroviário, 
no entanto, não ficam muito 
atrás. O grupo possui a mesma 
quantidade de tentos que ad-
versário e só tomou um gol até 
o momento na competição. Para 
o embate, o clube coral não terá 
qualquer desfalque, seja por le-
são ou por suspensão, e já con-
tará com o recém-contratado, o 
meia Berguinho.

A decisão da Fares Lopes 
está programada para o dia 7 
de fevereiro. A equipe que le-
vantar a taça conquista tam-
bém uma vaga na Copa do 
Brasil deste ano. (Iara Costa / 

Especial para O POVO)

Ferroviário e 
Icasa fazem 
duelo de líderes 
na Fares Lopes

Última rodada.

camisa 17 convive com altos 
e baixos, coleciona proble-
mas extracampo e vê o ren-
dimento nas quatro linhas 
questionado. Ainda assim, é 
uma das esperanças do Leão 
de fazer caixa em 2021. O ex-
Ceará, por sua vez, teve iní-
cio de sucesso no Pici, com 
gols, mas perdeu espaço.

“Não é por aí, não é uma 
questão de que houve mau 
planejamento. Houve contra-
tações erradas? Claro, houve 
sim, todo time tem. Só que 
as contratações erradas nós 
conseguimos — vou usar um 
termo popular — ‘desovar’, 
os jogadores foram para ou-
tros times, não ficaram aqui 
pesando dentro do orçamen-
to do clube, e o elenco que 
está aí tem plenas condições 
de nos entregar o resultado 
que a gente espera”, analisou 
o presidente Marcelo Paz, em 
live no canal oficial do clube.

Contratações 
na temporada 
2020

ZAGUeiros
joão Paulo
Wanderson

volAnTes
Michel (devolvido)
luiz Henrique
ronald

meiAs
joão Paulo

ATAcAnTes
edson Cariús (emprestado)
tiago orobó (emprestado)
Fragapane (devolvido)
Bergson
Madson (devolvido)
david
Yuri César (devolvido)

forTAleZA
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Pelo segundo ano consecutivo, 
nenhum time do Nordeste caiu 
da Série B para a Série C do Cam-
peonato Brasileiro. O bloco de 
seis equipes da Região, no entan-
to, ainda pode aumentar ou di-
minuir para a próxima edição da 
Segundona, prevista para maio.

Uma das possíveis mudanças 
envolve o CSA-AL. O Azulão ain-
da briga para retornar à elite, 
mas chega à última rodada da 
Série B, que acontece amanhã, 
sem depender apenas de si. O 
time alagoano precisa vencer o 
Náutico-PE, que apesar de ser 
o 16º colocado não tem mais 
chances de cair, e torcer por um 
tropeço do Juventude-RS dian-
te do Guarani-SP.

Os demais times da Região 
não aspiram mais nada na Série 
B. Na 7ª colocação, com 54 pon-
tos, o Sampaio Corrêa-MA não 
consegue mais alcançar o grupo 
dos quatro promovidos (G-4). 
Já o CRB-AL, 10º, com 49 pon-
tos, deve encerrar a competição 
pelo meio da tabela de classifi -
cação. Para o novato Confi an-
ça-SE, atual 14º (46pts), seguir 
na principal divisão de acesso 
fi cou de bom tamanho. Os tra-
dicionais Vitória-BA (45pts) e 
Náutico-PE (43pts) inspiravam 
campanhas melhores, mas te-
rão de se contentar em não cair.

O número de nordestinos 
da próxima Série B também 
depende dos rebaixados na 
divisão principal. A seis ro-
dadas do fi m da Série A, pelo 
menos três clubes da região 
(Bahia, Fortaleza e Sport) lu-
tam para evitar a queda.

Integrante do Z-4 do certa-
me atualmente, o Bahia é o time 
do Nordeste com mais chances 
de rebaixamento (44,6%), se-
gundo dados do departamento 
de matemática da Universi-
dade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). Clubes que estão atrás, 
como Coritiba-PR e Goiás, no 
entanto, ainda não jogaram a 
toalha e ameaçam complicar a 

situação na luta por permanên-
cia nesta reta fi nal, colocando 
novamente em jogo vagas que 
pareciam já estar ocupadas por 
eles na zona de rebaixamento.

Na melhor das hipóteses, 
considerando o acesso do CSA 
e que nenhum nordestino caia 
para a Segundona, a Série A de 
2021 poderia ter o recorde de 
cinco times da Região. Nessa 
condição, a Série B fi caria com 
também cinco representantes 
do Nordeste, porque os quatro 
times que subiram da Série C 
são de outras regiões (Norte, 
Centro-Oeste e Sul). Ascende-
ram da Terceirona: Remo, Vila 
Nova, Brusque e Londrina.

A rodada desta sexta-feira na 
Série B do Campeonato Brasileiro 
tem apenas duas defi nições em 
jogo. A primeira delas é o título, 
disputado por América-MG e Cha-
pecoense-SC. Treinado por Lisca, 
ex-Ceará, o Coelho está na frente 
com dois gols marcados a mais e 
enfrenta o Avaí-SC — que ainda 
sonha com acesso — no estádio 
Independência (Horto), em Belo 
Horizonte. A Chape encara o Con-
fi ança, também em casa, e precisa 
vencer por um gol a mais de dife-
rença ou torcer por tropeço do ri-
val para levantar a taça. Ambas as 
partidas serão às 21h30min.

América-MG, Chapecoen-
se e Cuiabá-MT só conhecerão 
o quarto classifi cado à Série A 
2021 ao fi m da rodada. O Ju-
ventude-RS precisa de vitória 
simples sobre o Guarani-SP em 
Campinas (SP) para subir. O CSA 
seca o rival, enquanto tenta su-
perar o Náutico-PE. Já o Avaí 
não só precisa superar o líder 
América-MG, como precisa de 
derrota do time de Caxias do 
Sul e tropeço do Azulão. (Cola-
borou André Bloc)

PIETRO CARPI / EC VITÓRIA

NORDESTE 
SEM QUEDA
| SEM QUEDAS | SÉRIE B VAI TERMINAR SEM REBAIXAMENTO 

DE NORDESTINOS PELO SEGUNDO ANO CONSECUTIVO

BRENNO REBOUÇAS
brennoreboucas@opovo.com.br

VITÓRIA se livrou do rebaixamento 
na penúltima rodada, após vencer o 
Botafogo-SP por 1 a 0 no Barradão

INESQUECÍVEIS
.NOS tantos caminhos e descaminhos do futebol, deparei-

me com presidentes inesquecíveis que marcaram época 

no futebol cearense, tempos em que se jogava por amor à 

camisa, diferente de hoje, onde os empresários mandam e 

desmandam a ponto, pasmem, de a palavra final ser deles. 

Praga que o futebol infelizmente deu guarida. Pior que sem 

eles todos ficam de mãos atadas.

 POR TELEFONE.JOSÉ Elias Bachá foi um deles, época de ouro do Ceará. 

Dirigia o clube da sua loja na Floriano Peixoto, por telefone, e 

tinha em José Maria Fialho, o Fialinho, homem de confiança. .BACHÁ usava tática infalível quando o Alvinegro perdia 

um título para o Fortaleza. Dia seguinte, para aplacar a ira 

dos torcedores, anunciava uma contratação bombástica, 

como a dupla João Carlos e Antônio Carlos. Partia do 

princípio que entre um título perdido e contratação de 

peso, o torcedor desviava sua atenção..ENCONTROU em Dionísio Torres Filho seu melhor vice, 

advogado ladino de voz mansa, dono de incrível dom do 

convencimento. Podem crer. Foi ele quem convenceu Bachá a ir ao 

PV pela primeira vez, na arquibancada, no meio da torcida. Como 

Bachá mal conhecia os jogadores, Dionísio ia lhe citando os nomes.. “QUEM é aquele moreno claro que adora fazer gol?” E aquele 

zagueiro magrão que não deixa passar nada nem por cima nem por 

baixo? E aquele baixinho de quem ninguém toma a bola? Dionísio 

ia dizendo os nomes”. Detalhe - o moreno claro a quem Bachá 

se referia era nada mais nada menos do que Gildo Fernandes de 

Oliveira, o maior ídolo alvinegro de todos os tempos.

 OTONI, O DA ÚLTIMA PALAVRA. ATÉ aparecer alguém que resolveu desbancar a fama do 

Bachá ou com ele concorrer. Chamava-se Otoni Diniz, eleito 

presidente do Fortaleza. Otoni tinha grana, do tipo que a última 

palavra (e a primeira também) era dele. .TODA segunda o Tricolor se reunia no Pici. Mesa enorme e 

Otoni ali na cabeceira, ditando a pauta. Quando a discussão ficava 

acirrada e as opiniões divididas, Otoni batia na mesa e gritava 

-”Os lisos falam por último...”

 FASE DE OURO.FERROVIÁRIO teve também sua fase de ouro, quando um 

grupo de jovens engenheiros da antiga RVC resolveu assumir 

o grupo. Escolheram o chefe deles, Elzir Araripe Cabral para 

presidir o clube. Elzir pouco manjava de futebol, mas levou com 

ele o grupo formado por Ruy do Ceará, José Rego, os irmãos 

Pamplona, e outros mais. Entregou a Ruy o futebol. Primeira 

missão foi contratar um supervisor de futebol e ex-técnico 

Ivonísio Mosca de Carvalho, espécie de faz tudo no Ferrão. 

Mandou ele formar um time pra ser campeão..RUY se impunha pela moral e liderança. Resolveu contratar 

Urubatão Nunes, ex-jogador do Santos, técnico arrogante, 

daquele tipo que só ele sabia tudo, o resto, nada. Depois de uma 

derrota do Ferrão, em pleno vestiário, ele bradava - “Se não me 

derem os reforços que estou querendo, largo o time amanhã 

cedo”. Ruy, que a tudo assistia, resolveu intervir -”Se é assim pode 

passar na tesouraria amanhã e acertar suas contas”. Urubatão, 

perplexo, não quis acreditar. Dia seguinte foi chamado pelo 

tesoureiro Gilson Bruno pra receber o que o clube lhe devia.

 GENERAL E O COMANDANTE.FEDERAÇÃO Cearense de Desportos na época da revolução 

era dirigido pelo general Aldenor Maia, que depois passou a bola 

para o coronel Breno Vitoriano, pra evitar  briga de vaidades 

entre Mário Degésio e Livio Amaro. Mas aí é outra história.. GENERAL resolveu convidar o comandante da Marinha 

de então, um gentleman, para ir ao PV como seu convidado. O 

comandante aceitou. Por descuido qualquer, o general não viu o 

comandante chegar. Entrou na fila como um torcedor comum. 

Quando chegou sua vez de entrar, o porteiro barrou-lhe a 

entrada, mesmo ele dizendo quem era. O porteiro linha dura não 

quis papo. “Ou mostra o documento ou não entra”..GENERAL Aldenor foi alertado, correu para o portão e passou 

um pito no porteiro. O comandante interveio -”Alto lá, general. 

O porteiro tem razão. Como ele iria saber quem eu sou se não 

mostrasse os documentos? Ao invés do carão, deveria receber 

elogios”. E ele mesmo, comandante, ali na frente de todo mundo, 

rasgou elogios ao porteiro para espanto do general.

 OS MARQUETEIROS.DOIS presidente, um pelo Ceara (Franzé Morais) e outro pelo 

Fortaleza (Silvio Carlos) foram os inventores do marketing no futebol, 

quando nem se sabia o que era. Semana de clássico, bolavam uma 

briga fictícia pelos microfones das emissoras, cujo objetivo era encher 

o estádio. O pau cantava de um lado e do outro. Chegaram até mesmo a 

apostar um carro, claro, nunca existiu para quem fosse ganhador..FRANZÉ criou o famoso “Baú” para cognominar a torcida 

alvinegra, enquanto Silvio criou o slogan “Clube da Garotada” que 

perdura até hoje, ao lado do inesquecível José Raymundo Costa, o 

seu Costa de todos nós, uma saudade sem fim.
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LOTOFÁCIL Nº 2143

QUINA Nº 5477

6 12 13 14 76

MEGA-SENA Nº 2338

8 21 23 34 42 47

PROMOÇÕES 
E QUEDAS

Série B 2019
Rebaixados: Criciúma-SC, 
Londrina-PR, São Bento-
SP e Vila Nova-GO
Promovidos: RB 
Bragantino-SP, Atlético-GO, 
Coritiba-PR e Sport-PE 

Série B 2020
Rebaixados: Figueirense-
SC, Paraná, Botafogo-SP e 
Oeste-SP
Promovidos: América-MG, 
Chapecoense-SC, Cuiabá e 
+1 (Juventude-RS, CSA-AL 
ou Avaí-SC)

SÉRIE B
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