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Temperatura 
Máxima

32⁰C
Temperatura 
Mínima

25⁰C
Parcialmente 
nublado
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Minguante
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Nova
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Crescente
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TÁBUA DAS MARÉS
HOJE

  MARÉ BAIXA
1h59min / 0,1 metro

  MARÉ ALTA
8h22min / 2,8 metros

  MARÉ BAIXA
14h16min / 0,3 metro

  MARÉ ALTA
20h42min / 2,8 metros

AMANHÃ
  MARÉ BAIXA
2h42min / 0,3 metro

  MARÉ ALTA
9h06min / 2,8 metros

  MARÉ BAIXA
15h03min / 0,4 metro

  MARÉ ALTA
21h30min / 2,7 metros

LUA

TEMPO EM FORTALEZA

FONTES: OBSERVATÓRIO NACIONAL E FUNCEME

A entrevista do general 
Agnaldo Del Nero publicada 
pelo Estadão e documentos 
do antigo Serviço Nacional de 
Informações (SNI) e do Esta-
do Maior do Exército brasi-
leiro são as principais provas 
apresentadas pelo Ministério 
Público da Itália à Corte de 
Assise de Roma no processo 
em que foram denunciados 13 
brasileiros - um só permane-
ce vivo - por participação na 
Operação Condor, a ação de 
serviços secretos da América 
do Sul para eliminar oposito-
res políticos nos anos 1970.

O caso deve ter sua sentença 
neste ano e será o primeiro a 
julgar um militar brasileiro por 
crimes da ditadura, o coronel 
Átila Rohrsetzer, ex-chefe da 
Divisão Central de Informações 
(DCI) do Rio Grande do Sul. O 
procurador Ermínio Carmelo 
Amélio quer mostrar que ele 
estava na cadeia de comando 
do sistema repressivo e, por-
tanto, tinha o domínio do fato 

sobre o que acontecia, sen-
do responsável pelos crimes 
ocorridos em sua jurisdição. A 
mesma tese é defendida pelo 
advogado do Estado italiano 
(espécie de AGU), Luca Ventrel-
la, que já atuou em processos 
contra militares alemães acu-
sados de crimes de guerra na 
2.º Guerra Mundial.

A reportagem do Estadão 
que se tornou peça da acu-
sação foi publicada em 30 de 
dezembro de 2007. O texto 
contava as declarações gra-
vadas do general Del Nero: “A 
gente não matava. Prendia e 
entregava. Não há crime nis-
so”. O general disse ainda que 
este procedimento foi adota-
do com “dois italianos”. 

Marco Bastoni, defensor 
italiano, afi rma que “não se 
pode fazer um processo cri-
minal com a história” e disse 
discordar da teoria do domí-
nio do fato e que são neces-
sárias provas para condenar 
alguém. (AE)

Itália usa papéis 
do Brasil em 
julgamento 
| OPERAÇÃO CONDOR | A ação de serviços 

secretos da América do Sul servia para 

eliminar opositores políticos nos anos 1970

ESTA COLUNA É PUBLICADA DE SEGUNDA A SÁBADOFALE COM O COLUNISTA:

DEMITRI TÚLIO

DEMITRITULIO@OPOVO.COM.BR

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

NOVA GESTÃO
A mudança na presidência do Ins-
tituto Dragão do Mar (IDM) gerou 
ansiedade entre os servidores e os 
prestadores de serviços dos equi-
pamentos do IDM. É natural quan-
do uma nova administração irá 
estabelecer outro norte na gestão.

O QUE MUDARÁ?
Além da dúvida sobre os empregos, 
há interrogação sobre quais proje-
tos continuarão. Há uma trauma, 
ainda do governo Lúcio Alcântara, 
quando foi extinta o potente colé-
gio de cinema, teatro, designe e de 
outras linguagens. Teve gente de-
sempregada e outros sem diploma.

CCBJ
A orientação para o novo gestor é 
enxugar diretorias, ter uma ges-
tão mais colaborativa e não mis-
turar o pessoal com a máquina 
pública. E equipamentos como o 
Centro Cultural Bom Jardim, por 
exemplo, não poderão ter des-
continuidades por atraso no re-
passe de recursos previstos.

AURELIO ALVES

COVID E VOLTA ÀS AULAS
O Sindicato Apeoc e entidades estudantis visitam 
hoje, a partir da 8 horas, as escolas Adauto Bezerra 
(Fatima), César Cals (Farias Brito) e Castelo 
Branco(Montese). Querem saber da segurança 
sanitária contra a pandemia.

O jornalista Eliomar de Lima retorna à titularidade da Coluna amanhã. Agradeço às 
leitoras e aos leitores a parceria e a crítica para construção da informação. Sigo em 
outras histórias. Abraço.// Capistrano, Crateús e Senador Pompeu estariam precisando 
de perfuração de poços para atravessar a seca por lá. O deputado Queiroz Filho (PDT) 

apresentou emendas pedindo liberação dos recursos.// Como estão os alunos estrangeiros 
da Unilab por conta da pandemia da Covid-19 que vai completar um ano? Voltaram para 
seus países ou permanecem em Redenção?// Só lembrando: E aí, perdendo até pênalti, o 
time do Fortaleza está pedindo para cair para a Série B do Campeonato Brasileiro?   

MARACANAÚ DEMITIRÁ MERENDEIRAS DAS ESCOLAS  

M
erendeiras e cuidadores de alunos com defi -
ciência física da rede pública de ensino de Ma-
racanaú, na Região Metropolitana de Fortale-
za, serão demitidas pela Prefeitura este mês. 
Para o Município, as funções se tornaram des-
necessárias porque as aulas foram suspensas 

com a pandemia da Covid-19. O Sindicato Unifi cados dos Profi s-
sionais em Educação de Maracanaú (Suprema) contesta as demis-
sões. Principalmente num momento em que a interrupção do au-
xílio emergencial, por parte do Governo Federal, deverá empurrar 
47,8% dos cearenses para a miséria. São dados do IPCE. Quem fi ca 
desempregado, agora, vai penar mais.

FOLHA ONERADA
No comunicado aos gestores das 
escolas públicas de Maracanaú, a 
Secretaria da Educação informa 
que o Município teve uma redu-
ção de R$ 35 milhões do Fundeb 
e isso teria elevado o gasto com 
o funcionalismo no ano passado. 
Chegando a ameaçar a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal. 

DIREITOS, ORA!
O curioso é a Prefeitura de Mara-
canaú elenca como compensação 
para os demitidos as verbas de-
correntes da rescisão, do FGTS e 
da possibilidade do Seguro de-
semprego. Tudo direito previsto 
em lei para o trabalhador.

VALE ALIMENTAÇÃO
Roberto Pessoa (PSDB) herdou do 
ex-prefeito, Firmo Camurça (PR), 
uma dívida com os professores. 
Desde maio de 2020, a prefeitura 
cortou o vale alimentação, de R$ 
400, para 1.759 docentes. Pessoa 
não devolveu o direito adquirido 
em 2007. O caso está na Justiça.

CASO MIZAEL
A Procuradoria de Justiça 
do Ceará (PGJ) escalou  mais 
quatro promotores de justi-
ça para as investigações so-
bre o assassinato do adoles-
cente Mizael Fernandes da 
Silva, de 13 anos.

SETE MESES

Os promotores Humberto Ibia-
pina, Francisco Gomes Câma-
ra, Ana Alzira Nogueira e Alice 
Iracema Aragão irão auxiliar a 
promotora de Chorozinho que 
acompanha o caso. Mizael foi 
executado por um PM do Co-
tar, enquanto dormia, há sete 
mês. No dia 1/7/2020

BIBLIOTECA
A Biblioteca Estadual do Cea-
rá seria inaugurada na última 
semana. Por causa da pande-
mia da Covid-19, o governa-
dor Camilo Santana (PT) re-
solveu adiar a reabertura.

CONMEBOL 

e o poder público 
carioca. Mesmo com 
mais de mil mortes 
por dia por causa 
da pandemia da 

Covid-19, liberam 
torcedores de Santos 

e Palmeiras para a 
fi nal da Libertadores 

no Maracanã. 

CIDADE  

Portátil, projeto 
coordenado 

pela jornalista 
Izabel Gurgel @

izabelrosagurgel, 
que visita e 
compartilha 

acervos materiais 
e imateriais da 

cultura cearense.

SOBE

DESCE

HORIZONTAIS_
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ONDA DE CALOR NO RIO DE JANEIRO

a semana no rio de Janeiro teve 
temperaturas próximas ou acima de 
40°C, batendo o recorde no domingo 
com 41°C. os motivos para a onda de 
calor seriam uma massa de ar seca 
na cidade, que impede a chegada de 
frente fria, e a baixa umidade. Segundo 
pesquisadores, as condições de seca e 
de calor intensificaram-se no sudeste 
brasileiro nas últimas décadas por 
causa do aquecimento global. 

SENSAÇÃo TÉrmIcA 
DE 46,5°c

Fernando Frazão/agênCia BraSil

ediÇão: FLÁvIA oLIvEIrA  |  Flavia.oliveira@oPovo.CoM.Br  |  85 3255 6101

FalHa logística

Passadas quase duas semanas 
do início da vacinação contra a 
covid-19 no Brasil, somente 22% 
das doses distribuídas pelo 
Ministério da Saúde aos estados 
foram aplicadas, e os números 
revelam disparidade nos ritmos 
de vacinação pelo País. enquanto 
alagoas e Paraná já usaram 34% 
das doses que receberam, o 
amazonas aplicou apenas 8,8% 
dos imunizantes entregues pelo 
governo federal. 

Com atraso, o Brasil iniciou a 
campanha em 18 de janeiro, 
depois de mais de 50 países, e 
acumula 2 milhões de vacinados 
(0,95% da população), embora já 
tenha disponível 8,9 milhões de 
doses. entre as nações que 
começaram em dezembro, as 
taxas são bem maiores. israel 
imunizou 4,3 milhões (50,2%), 
reino Unido, 7,9 milhões (11,7%) 
e os eUa, 24 milhões (7,45%). 
Segundo especialistas, os 
gargalos são a escassez de doses 
e problemas logísticos. (AE)

País tem ritmos 
diferentes de 
vacinação 

ProJEto Piloto

a partir de hoje, os consumidores 
de café poderão levar suas 
cápsulas usadas na agência dos 
Correios localizada no Centro, 
que fará a transferência do 
material até o Centro de 
reciclagem da nespresso, em 
São Paulo. o projeto piloto é fruto 
de uma parceria inédita entre as 
duas organizações. “temos 
muitos consumidores em 
Fortaleza, e nossa escolha de 
iniciar o piloto na região é devido 
à preocupação evidente do 
púbico local com a reciclagem”, 
afirma Claudia Leite, gerente da 
área de criação de valor 
compartilhado da nespresso no 
Brasil. a empresa pretende ainda 
ampliar a capacidade local e 
abrir lojas na Capital. a 
reciclagem das cápsulas envolve 
separar o pó de café do alumínio, 
sem a utilização de água. a 
companhia investe mais de r$ 5 
milhões por ano em ações 
ligadas à reciclagem e possui 
200 pontos de coleta espalhados 
pelo Brasil.  (marcela Tosi)

Correios recebem 
cápsulas de café 
descartadas 

Vinho brasileiro 
tem salto 
histórico 
nas vendas
| PaNDEMia |  Consumo per capita subiu 

30% no País, em meio ao isolamento social

Em um ano muito difícil para 

a economia brasileira, o mer-

cado de vinhos foi na direção 

oposta e deu um salto histórico 

em 2020. O consumo per capita 

subiu 30% no País, em meio ao 

isolamento social, chegando à 

máxima de 2,78 litros para cada 

habitante com mais de 18 anos. 

O ano foi especialmente positi-

vo para o nicho historicamente 

menos prestigiado das viní-

colas nacionais: o de vinhos 

finos. Segundo a Ideal Consul-
ting, que acompanha a evolu-

ção do setor, as vendas desses 

produtos dobraram. 

Excluindo os espumantes 

da conta, o mercado brasilei-

ro ainda está bastante con-

centrado nos vinhos de mesa, 

explica Felipe Gualtaroça, pre-

sidente da Ideal Consulting. 
Esse produto - associado prin-

cipalmente aos garrafões de 5 

litros, mas não mais restrito a 

eles - representa 63% da pro-

dução nacional, enquanto o 

produto importado abocanha 

mais 31%. Resultado: o vinho 

local produzido a partir de 

uvas viníferas só representa 

6% do consumo total.

Uma confluência de fatores 
contribuiu para o mercado 

como um todo, mas principal-

mente os vinhos brasileiros de 

preço mais alto, tivessem uma 

expansão de consumo fora da 

curva em 2020. O principal 

deles foi a alta do dólar, que 

se manteve bem acima de R$ 

5 por boa parte do ano. As vi-

nícolas nacionais se beneficia-

ram também de uma melhor 

distribuição e pela qualidade 

da safra 2019/2020.

“Foi uma chance para o con-

sumidor se livrar do preconcei-

to que tinha em relação ao vinho 

fino brasileiro”, diz Gualtaroça. 
O especialista lembra que a sa-

fra que está sendo colhida neste 

momento também é considera-

da de qualidade superior à mé-

dia brasileira graças à condição 

climática favorável.

Enquanto o vinho fino lo-

cal ainda tem um caminho 

ladeira acima, os fabrican-

tes de espumante já haviam 

conseguido cair no gosto do 

consumidor brasileiro. Hoje, 

as vinícolas locais dominam 

o mercado nacional de espu-

mantes. Durante a pandemia, 

esse peso do produto local se 

ampliou ainda mais: passou 

de 81%, em 2019, para 84%, no 

ano passado. (AE)

FCo Fontenele

A ALTA do dólar e aumento na 
qualidade foram os principais motivos

O filme entrou há alguns dias na Academy Screening Room, 
uma plataforma de acesso exclusivo aos membros da 
Academia que votam para o Oscar, o que significa que a 
película está elegível par a premiação. o elenco conta com o 
ator cearense Silvero Pereira (primeiro à direita).

bAcurAu

ELEgívEL AO OsCAR

o papa Francisco instituiu no domingo o “dia Mundial dos avós e 
dos idosos” para homenagear e destacar a importância desse 
segmento da sociedade. ao fazer o anúncio surpresa em seu 
discurso dominical, o papa disse que a data será celebrada no 
quarto domingo de julho pela comunidade católica em todo o 
mundo. (Agência brasil)

pApA INSTITuI DIA DoS IDoSoS

DATA CATÓLICA
vatiCan neWS

divUlgaÇão/vitrine

bilhões de reais a menos 
no PiB deste ano é quanto 
deve custar o atraso e a 
lentidão na vacinação

150 
bilhões de reais devem 
deixar de circular entre 
os mais pobres com o 
fim do auxílio

48
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O ESPORTE ME FEZ VIRAR GENTE

O vôlei transformou a vida de Ana Beatriz 
Moser, uma das maiores jogadoras da histó-
ria da modalidade no Brasil. Rodou o mundo 
atacando bola no pedaço de quadra das adver-
sárias, foi destaque na conquista da primeira 
medalha olímpica do voleibol feminino tupini-
quim, o bronze em Atlanta (1996), colecionou 
títulos na vitoriosa carreira marcada por dor e 
superação e fez parte da evolução do esporte.

Quando resolveu se aposentar das quadras 
ainda jovem, aos 31 anos, resultado das for-
tes dores provocadas pela artrose crônica, 
ela partiu para outra missão importante. Era 
hora de fazer com que o esporte, responsável 
por impactar positivamente a trajetória da 
garota de Blumenau-SC, chegasse e transfor-
masse a vida de milhares de crianças e ado-
lescentes em vulnerabilidade social.

Com a ideia de esporte para todos, Ana 
criou o Instituto Esporte & Educação (IEE), 
que já atendeu a 6 milhões de crianças e ado-
lescentes e capacitou quase 50 mil professo-
res e educadores em todo o Brasil.

Em entrevista para ao O POVO, a medalhis-
ta olímpica relembrou a trajetória vitoriosa 

como jogadora, falou sobre a mobilização e 
os posicionamentos dos atletas brasileiros, a 
Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), criti-
cou o retrocesso nas políticas públicas volta-
das para o esporte e narrou o trabalho exer-
cido pelo IEE nas regiões periféricas do País.

O POVO - Como foi a sua infância, tua 
relação com os pais e irmãos?

Ana Moser - Tive uma infância muito ati-
va numa época que se tinha infância na rua. 
Brincava na rua, frequentava clube, na escola 
tinha muita atividade. Meus tios eram atle-
tas, eu frequentei ginásio desde pequena e 
brincava muito nesse ambiente esportivo. 
Comecei a fazer atividade cedo. Tinha aces-
so. Com 7 anos, comecei a fazer vôlei. Depois, 
na escola, um pouco mais tarde, fiz atletismo 
também até os 14 anos, de participar de com-
petição nacional, assim como no vôlei.

O POVO - E foi você que quis ou seus pais 
já te incentivavam?

Ana Moser - Eu nasci nesse ambiente de 
cultura esportiva. Na minha família, o es-
porte era parte da formação da pessoa, todo 
mundo fazia esporte. Foi bem nesse esquema. 
Minha irmã tinha 9, eu tinha 7.

O POVO - E como era esse ambiente 
da família?

Ana Moser - Meu pai foi jogador de futebol 
amador, minha mãe fez vôlei na adolescência. 
Meu tio jogou basquete, vôlei e fez atletismo. Na 

ANA

MOSER

LUCAS
MOTA

FERNANDO
GRAZIANI

lucasmota@opovo.com.brgraziani@opovo.com.br

IEE/DIVULGAÇÃO

| ESTRELA DO VÔLEI | Medalhista olímpica relembra carreira vencedora, investe em 

trabalhos sociais e critica retrocesso em políticas específi cas para o esporte

minha cidade (Blumenau), tem os jogos abertos 
como em São Paulo. Tinha esporte na cidade. 
O técnico de vôlei era amiga da família. Era 
um ambiente esportivo. Da mesma maneira, a 
gente teve aula de violão, mas éramos horrí-
veis. Vimos que tínhamos predisposição para o 
esporte. Então, tive como me desenvolver. Foi 
de uma maneira muito lúdica, sem pretensão. 
Comecei a participar de campeonato estadual, 
brasileiro. O vôlei foi se tornando profissional. 
Fui para São Paulo com 16 anos para jogar vôlei. 
Comecei a jogar na TransBrasil, o terceiro time 
profissional de vôlei feminino.

O POVO - E você foi morar sozinha em 
São Paulo?

Ana Moser - Eu e minha irmã. Minha irmã 
chegou até a seleção brasileira juvenil. Antes de 
sair (de Blumenau), jogamos campeonatos bra-
sileiros de menores, infanto juvenil. As pessoas 
viram a gente jogar, fomos para a seleção brasi-
leira juvenil ainda morando lá (em Blumenau).

O POVO - Mas foi um ato de coragem ir 
para São Paulo sozinhas, né?

Ana Moser - Sim. Ela tinha 18, eu, 16. Era 
um time sendo montado, vinha muita gente 
de fora. Morava todo mundo no mesmo bair-
ro. Eu morava com minha irmã. Teve essa 
retaguarda. Passava parte do ano na seleção 
e treinava o ano inteiro. A temporada de um 
atleta de vôlei é assim. De abril a novembro, a 
temporada é na seleção. De novembro a abril, 
nos clubes. Ficava sempre em algum lugar fa-
zendo parte do time. Foi uma aposta do nada.

O POVO - Como foi a sua formação 
como atleta nessa época que o vôlei 
engatinhava profi ssionalmente, 
em meio à caminhada até a 
medalha olímpica?

Ana Moser - Foi realmente uma tra-
jetória de construção. A gente foi a pri-
meira campeã mundial de vôlei (do Bra-
sil), em 1987. Foi antes de o masculino 
conquistar o primeiro título mundial. 
Em 1985, eu disputei o mundial juvenil, 
ainda era novinha. Ficamos em 4º lugar. 
Vencemos Cuba na época e perdemos na 
fase final. Depois em 1987, a gente ga-
nhou. Essa geração começou a ter trei-
namento mais forte. O vôlei começou a 
ter treinamento físico no masculino, no 
começo da década de 1980. Era muito 
ligada à escola de Educação Física da 
Urca. Era tudo coronel, major, os pre-
paradores físicos. E a gente começou a 
fazer a mesma preparação e quebrou 
muita gente. Fomos cobaias de prepa-
ração física. Fazia uma preparação in-
tervalada com tiros de 1.500 metros e se 
acabava até chegar aos 100 metros. 

O POVO - A gente sabe que um atleta 
profi ssional e a dor estão sempre ligados, 
não tem jeito...

Ana Moser - Eu parei nova com 31 anos, já 
com os últimos cinco anos sofrendo de artro-
se crônica.

O POVO - Um dos motivos foi isso?

IN
ÍC

IO
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Ana moser - Foi o motivo.

o povo - Isso tem a ver com o início da 
preparação?

Ana moser - Se tivesse esse tipo de prepa-
ração corporal, medicina preventiva, fisiote-
rapia, tudo isso que tem hoje. Se tivesse pila-
tes naquela época, eu estava salva. Eu ainda 
sigo tendo dor e restrição.

o povo - Qual era o olhar de vocês sobre ter 
futuro do vôlei na década de 1980?

Ana moser - Quando vim para São Paulo foi 
para isso. Em três meses, eu e minha irmão com-
pramos um carro usado. A coisa se tornou muito 
concreta logo. A gente foi aprendendo a viver. Foi 
tudo muito rápido, não no sentido de ter se pro-
fissionalizado e escalou. Não teve escala. Até hoje 
não tem escala, o número de times, patrocínios. 
Começou menor ainda e foi crescendo. Se esta-
bilizou, está bastante tempo estabilizado. São 14, 
15 times no Brasil, o que é pouco. Mas foi se es-
truturando naquela época. A gente foi pro juve-
nil, começou a ganhar e foi profissionalizando a 
base. Passamos a lidar com TV, imagem, patrocí-
nio, projeto de marketing, e isso foi evoluindo. Foi 
uma coisa muito natural.

o povo - o que representou 
conquistar a medalha de 
bronze em 1996 e como foi 
aquele ciclo olímpico?

Ana moser - Ali em 1996 era a coroa-
ção daquela geração. Tínhamos sido vice-
campeã em 1994. Vencemos vários GPs. 
Em 1996, depois das Olimpíadas, vence-
mos o GP. Fomos para aquela Olimpíada 
para buscar o pódio, a final, a medalha 
de ouro. A gente já vinha tendo resultado, 
tinha uma disputa com Cuba, com Rússia 
e com os Estados Unidos. Às vezes com a 
China. Quando chega a Olimpíada, você 
constrói a sua história. Fomos super bem 
na primeira fase, a classificatória. Fica-
mos em 1º, Rússia em 2º e Cuba em 3º. A 
lógica era Brasil e Cuba nas duas primei-
ras colocações e só se enfrentarem na fi-
nal. No pareamento, cruzamos com Cuba 
na semifinal. Era vida ou morte para os 
dois lados. Cuba vinha com pressão mui-
to grande pela primeira fase ruim. O jogo 
foi disputado até o fim, e Cuba acabou ga-
nhando. Fizemos o máximo. Ficamos em 
3º depois de vencer a Rússia na disputa 
pelo bronze. Foi muito marcante e fruto 
da evolução. Primeiro a gente ganhou a 
hegemonia na América do Sul. Perdíamos 
para o Peru. Nossa geração foi a primeira 
a ganhar o Sul-Americano e não perdeu 
mais. Foi o primeiro pódio internacional, 
veio o pódio Mundial e depois o Olímpico. 
Foi abrindo o caminho, se criou a escola de 
vôlei do Brasil, o técnico, o estilo de jogo.

O POVO - E qual o significado da conquista?

Ana moser - Foi a mais importante. Nada se 
compara a Olimpíada. Fui vice-mundial, mas 
nada se compara. Tenho muito orgulho.

o povo - Ana, gostaria que você um pouco 
de como funciona a parte psicológica 
de um atleta para conseguir motivação, 
superar uma derrota dura e buscar uma 
medalha ainda?

Ana moser - De maneira genérica, você dá 
a volta por cima da derrota com treino. É re-
solvendo o que fez de errado. Nós, brasileiros, 
somos muito latinos, emocionais. É desgaste 
é maior. O norte-americano é mais pragmáti-
co. O europeu, o próprio russo e o asiático são 
mais frios. A gente leva tudo intensamente. É 
um desgaste muito grande na derrota. Foi um 
aprendizado. Ali nas Olimpíadas mais ainda. E 
teve briga contra as cubanas, bate-boca, ficou 
até tarde. Dei um chute no banco de reservas. 
Na manhã do dia seguinte, estava na clínica da 
Vila Olímpica fazendo radiografia para ver se 
tinha quebrado o dedo. Nem treinei. Foi um tra-
balho mais de conversa com o próprio Bernadi-
nho para sair do emocional e ir para o racio-
nal, estudar o time da Rússia. Foi transformar 
a frustração para a atitude. Teve um trabalho 
importante de comissão e nossa também. Foi 
um trabalho da equipe inteira e a comissão téc-
nica, todo mundo se superando. É difícil supe-
rar a derrota. No esporte é mais visível.

o povo - você sempre cita o bernadinho 
com muito respeito. No seu convívio 
com ele, você entende que está em que 
patamar do vôlei?

Ana moser - Eu peguei o começo do Berna-
dinho, o raiz. Ele estava realmente começando. 
Tinha começado como técnico da Itália há dois, 
três anos. Foi assistente do Bebeto de Freitas na 
Olimpíada de Seul (1988). Foi uma parceria muito 
grande. Ele precisava da gente para dar resul-
tado e a gente precisava dele para se organizar. 

DIrETo DE SÃo SEbASTIÃo, 
litoral de São Paulo, ana Moser 
atendeu a reportagem do o Povo 
através de vídeochamada pelo 
zoom. entre uma resposta e 
outra, o latido do cachorro da ex-
atleta ecoava ao fundo, trazendo 
momentos de descontração

Da praia

o ESporTE SobrE prANcHA 
conquistou a medalhista olímpica. 
Com dores provocadas pela 
artrose crônica, ana só pratica 
esporte aquático, e o surfe é 
um deles. Na rede social, os 
cliques no mar são raros. ela se 
mostra reservada, mas já postou 
foto em sintonia com as ondas. 
Um registro dela surfando foi 
publicado no instagram depois 
que o amigo e ex-jogador raí 
pediu para vê-la em ação

Surfe

o INSTITUTo de ana Mozer, o 
esporte & educação, mantém 200 
funcionários, todos em regime de 
Clt. É uma equipe multidisciplinar 
que toca os projetos e que 
durante a pandemia também 
precisou se adaptar 

Empregos

o povo - Em 2021, a confederação 
brasileira de vôlei teve pela primeira vez 
em 45 anos eleição com oposição e situação. 
Qual a sua avaliação da gestão da cbv?

Ana moser - O esporte brasileiro nunca foi 
afeito ao debate, apesar de que tem mudado nos 
últimos anos. Sempre foi uma situação de grupos 
fechados, com mandatos consecutivos de déca-
das. Não se pode falar. O atleta nunca fala. Des-
de de a Jaqueline, vestindo o uniforme ao aves-
so para esconder a marca do patrocinador que 
patrocinava a Confederação, mas as atletas não 
tinham nada, reivindicando direita de arena. Foi 
execrada do esporte brasileiro e teve que cons-
truir a vida para os Estados Unidos jogar vôlei 
de praia. Voltou para ser campeã olímpica pelo 
Brasil. Eu também passei por isso quando pedi 
dispensa, fui laranja podre, execrada. A gente 
foi ficando velho e minha geração foi se meten-
do, de maneira e de outra no esporte. A família 
Grael, Raí, Paula, eu, Joaquim Cruz, o Flávio Can-
to. Na mesma época, começamos a criar nossos 
projetos no esporte. Há 15 anos, a gente se jun-
tou numa associação Atletas do Brasil. É toda 
uma comunidade reunida que luta por políticas 
de esporte e de esporte para todos. A gente fez 
um trabalho no Congresso, um movimento para 
mudar Lei Pelé para incluir essas questões, como 
limites de mandatos. São só dois mandatos, um 
mandato e reeleição. Transparência na presta-
ção de contas. Todo recurso público precisa ser 
transparente, e não era antes. E a participação de 
atletas nas instâncias decisórias. Essa lei come-
çou a valer em 2014. Lá pra 2016, 2017, passou a 
aparecer um monte de comissões de atletas, de 
todas as federações, do comitê também, primei-
ro chapa branca. Depois a gente foi aproveitando 
as brechas para mexer na lei e melhorar, colocar 
em números, a porcentagem de atleta em cada 
comissão. Daí foi caindo para os estatutos, as co-
missões foram participando. Hoje, você tem al-
guns formatos diferentes dentro das federações. 
Cada um tem estatuto. O vôlei demorou muito 
para se organizar, por isso está pagando o preço. 
Quem se posicionou firme em todos os momentos 
e não deixou coisas como esse estatuto aconte-
cer... O vôlei demorou um pouco mais, é coxinha, 
um pouco mais chapa branca. Se continuar se 
mobilizando, e acho que vai pelo que tenho acom-
panhado. Faço parte de grupos de WhatsApp, o 
pessoal está realmente se mobilizando. Mais cedo 
ou mais tarde, vai acontecer a mesma coisa no 
vôlei, quem vai decidir o presidente, as contas, os 
projetos, será o atleta.

o povo - você acha que o atleta brasileiro é 
omisso ou é uma generalização?

Ana moser - Durante um período era. Antes 
de ser profissional não era. O pessoal fica mui-
to em cima do muro. Eu acho que isso acontece 
por alguns motivos, como o medo. Em muitas 
modalidades, quem convoca é federação. Se 
quer ter alguma chance na carreira, tem que 
estar na seleção e não pode incomodar. Você 
tem também falta de formação política e pes-
soal para entender as coisas e não ouvir só um 
lado da versão. Tentar saber mais como funcio-
na as coisas, participar mais. Quem está no es-
porte profissional vive em uma bolha. Acho que 
agora tem avançado muito, seja atuando para 
direita ou esquerda, o posicionamento. Isso 
pode qualificar cada vez mais.

o povo - você citou casos de 
esportistas sofrendo por ter se 
posicionado. Teve o caso da carol 
Solberg e outros recentemente. 
Em meio ao embate ideológico, a 
tendência é o crescimento de atletas 
que se posicionem?

Ana moser - Falar que é posiciona-
mento “Fora, Bolsonaro” é demais. O 
“Fora Bolsonaro” já virou como “Fora, 
Dilma”, “Fora, Lula”, “Fora, Temer”, “Fora, 
FHC”. A questão é qualificar. Esse tipo 
de coisas muitas vezes dá muito baru-
lho, bate-boca, e o fora um, fora o outro 
não muda nada. O que é importante é 
você ter a reflexão. Isso que foi julgado 
(caso Carol Solberg) era se a pessoa tem 
o direito de se posicionar e aquele con-
trato de participação no campeonato 
pode proibir a pessoa de se posicionar. É 
dar um passo para trás e participar da 
elaboração desses contratos, dos códi-
gos de ética para ser equilibrado, por-
que se mostrou desequilibrado. Como a 
pessoa não pode abrir a boca? Essa é a 
questão maior. Tem que ver o outro lado 
também, tudo tem que ser debatido. Se 
aquele momento virar palanque de pro-
testo pode ficar meio chato. Acho que 
isso serve para olhar para o contexto, 
refletir e aprimorar.

o povo - Explica o que faz o Instituto 
Esporte e Educação e como ele pode 
inserir pessoas?

Ana moser - O Instituto começou em 2001. O 
esporte me fez virar gente, fui uma privilegiada. 

Pelo vôlei, vi como era em outros lugares. Aqui 
no Brasil pouca gente tem acesso. Se eu tives-
se vivido outra época em outra família, minha 
possibilidade no esporte poderia ser sido de 
0%. Isso sempre me incomodou. Passei a pen-
sar no esporte para formar professor, atender 
crianças, dar aula, criar metodologia para to-
dos, não só para os habilidosos. Quem não tem 
sorte e não é habilidoso não tem espaço. O que 
fazer para mudar esse quadro? Primeiro foi 
fazer com que meninos e meninas pudessem 
participar da metodologia em jogo, em apren-
dizado motor, com método não diretivo. O pro-
fessor tendo papel de mediador. Foi brincando 
com isso e desenvolvendo a metodologia que 
criei o Instituto. Parei de jogar e continuei le-
vando o esporte. Apareceu um patrocinador 
que queria levar para a favela, e fomos. A gente 
mostrou o quanto o foco era nas quatro linhas 
e o quanto era importante influenciar em ou-
tros momentos das outras horas da semana 
daquelas crianças. Primeiro tinha que ter um 
espaço para as pessoas frequentarem. Hoje em 
dia, estamos em escolas, em quadras, conjun-
tos habitacionais e outros espaços públicos. É 
ocupar espaço, colocar atividade de manhã até 
a noite e contratar e treinar professores. Fomos 
construindo metodologia de esporte educacio-
nal, que é ensinar o esporte para todos, que as 
pessoas se desenvolvam, aprendam a jogar e 
tenham esse hábito para a vida. Temos torneios 
para jovens de vôlei e futebol que não há árbi-
tros. Queremos ensinar mais do que esporte. 
Em comunidades de baixa renda, esses espaços 
são referência social, de segurança, um lugar 
para ser bem-tratado. Fomos desenvolvendo a 
metodologia, indo para outras favelas, passa-
mos a ter entre cinco mil a sete mil alunos. Mas 
não conseguíamos escala. É muito caro você ter 
professor. Começamos a sistematizar a meto-
dologia e formar outros professores. A gente 
sempre pensou em escala. Como mudar esse 
quadro no país? Os professores não aprendem 
a dar aulas para criança. As escolas não valo-
rizam a educação física. Muito também porque 
o professor não se insere na própria educação, 
não participa de reunião pedagógica. É preciso 
trazer a qualidade para a educação física volta-
da para crianças e jovens e fazer com que seja 
valorizado na escola, na comunidade e nas po-
líticas públicas. Essa sempre foi a nossa visão 
e desenvolve projetos para isso. Já formamos 
mais de 50 mil professores em centenas de ci-
dades do país, fizemos projetos em pratica-
mente todos os estados. Na pandemia, a gente 
atendeu direto e indiretamente mais de seis 
milhões de crianças e jovens. Mudou tudo para 
o digital nesse período, criamos uma platafor-
ma de ensino à distância (EAD).

o povo - vocês rodam o brasil com o 
Instituto, indo em várias localidades de 
baixa renda. o que você vê desse brasil que 
muitas vezes fica esquecido e o que mais te 
impactou nesse trabalho?

Ana moser - Em 2000, foi minha primeira in-
curso pelo Brasil, através do Raly dos Sertões. 
Fomos de São Paulo até Fortaleza. Passei por vi-
las que não tinham dinheiro. Logo depois, o Ins-
tituto começou. Eu fiz muitas viagens para falar 
em universidades até começar com o Instituto. 
Passamos a viajar o Brasil com os projetos em 
2004, 2005, conhecendo todo esse interior. Fui a 
muitos lugares, vi escolas que têm educação físi-
ca na grade, mas não têm na prática porque não 
há professores. Escola que só trabalha com 20%, 
30% dos alunos porque o restante pede dispensa 
por se sentir excluído pelo método do professor. 
A gente tenta mudar esse quadro com a forma-
ção. Vimos um país que melhorou em uma época. 
Quando chegamos em Heliópolis, em 2001, fomos 
buscar estagiários, professores na favela para 
não trazer gente de fora, mas não encontramos 
nenhum. Hoje, a gente tem dezenas de ex-alu-
nos desses lugares formados como professores, 
alguns com a gente ainda e outros voando por 
aí. Vimos muitos municípios investindo em edu-
cação, melhorando escola, construindo quadra, 
contratando professor, investindo em estrutura, 
sonhando com a educação. Há alguns anos, ficou 
mais tristes, menos recursos também. A gente 
regrediu, as pessoas regrediram nesse sonho. Vi-
mos várias ondas. Têm lugares muito fechados, 
outros muito abertos. Lugares onde a cultura 
permanece vibrante e outros que já não têm mais 
financiamento para grupos folclóricos.

o povo - Nos últimos anos com esse 
governo, houve retrocesso ou as 
coisas positivas feitas anteriormente 
se mantiveram?

Ana moser - Temos um grande equí-
voco de como foram feitos os Jogos Olím-
picos (no Rio de Janeiro). A gente carrega 
legado negativo, elefantes brancos, in-
vestimentos sem sustentabilidade. Não 
temos política nenhuma, a gente não tem 
nada. Tem um plano nacional de esporte 
há quatro rodando entre Ministério e Con-
gresso. Regrediu, mas é um erro cometido 
lá atrás que a gente vem carregando. Há 
dois ou mais anos que não tem nada.

Vínhamos de um trabalho em Barcelona muito 
fraco da comissão. Eu tinha pedido dispensa em 
1993, um ano depois da Olimpíada. Pedi porque 
não era produtivo. Era tanto embate que não ti-
nha mais como. O Bernadinho entrou para virar 
a página. Teve gente que veio da dispensa, que já 
estava lá, novas convocadas. Era muito diverso o 
time, e foi construindo aos poucos. Minha relação 
direta com ele foi de muita parceria pela constru-
ção do time da seleção.

o povo - E como foi o processo de se 
aposentar? como você lidou com isso?

Ana moser - É um grande desafio para o atle-
ta profissional parar. Eu fui levando os últimos 
cinco anos totalmente fora da curva. Tinha ar-
trose crônica, não conseguia treinar. Eu fazia um 
treino diferente de todo mundo, quase não trei-
nava com bola, era mais a parte física. Diminuí 
ao máximo o impacto. Tomei anti-inflamatório 
diariamente durante cinco anos. Fiz três cirur-
gias nesse período. Para mim só valeria a pena 
se jogasse super bem, decidindo na seleção e nos 
clubes. Em agosto de 1999 ficou muito feio. Eu 
tive medo de quebrar, não conseguir mais jogar. 
Resolvi parar naquela ano. Tinha Copa do Mundo 
em novembro, classificatória para a Olimpíada de 
Sydney. Joguei, ficamos em 3º. Parei logo depois. 
Não tinha anunciado. Ninguém sabia, só algumas 
pessoas próximas. Encerrei o contrato com o clu-
be e falei para o Bernadinho que estava saindo da 
seleção. Não tinha muita escolha. Eu ainda era 
nova para começar outras coisas e tinha muita 
vontade de ir além do treino, do jogo.

o povo - você segue acompanhando o vôlei 
profissional?

Ana moser - Até alguns anos atrás, eu 
acompanhava mais, fazia comentários. Hoje 
quase não faço. Fiz a última Olimpíada do Rio 
na ESPN Brasil. Comentei a Superliga na Re-
deTV. Todas as Olimpíadas, quando parei, fiz 
presencial ou do estúdio. A vida vai levando, 
meu dia a dia não mais no vôlei há muito tem-
po. Hoje estou mais desligada.
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Fabio lima 

prESIDENTE 
da CmFor, 
antônio 
Henrique 
(à esq.) é 
um dos 
principais 
aliados do 
prefeito 
José Sarto 
(centro)

Política
ediÇÃo: João marcElo SENa | JoaomarCeloSena@oPovo.Com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

VeReadoRes paRa obseRVaR em 2021 Quais pautas dominaRão o debate na CmFoR

reforma da 
previdência: 
Prefeito 
José Sarto 

pretende enviar projeto 
que revisa normas 
previdenciárias para 
servidores da Prefeitura 
de Fortaleza logo após 
o retorno dos trabalhos 
do legislativo. ele 
argumenta prazo da 
legislação federal, 
mas sindicatos 
prometem resistência.

antônio Henrique (pDT): 
Presidente reeleito da 
Câmara, volta ao legislativo 
fortalecido pela eleição 
do aliado José Sarto na 
Prefeitura. Comandará 
discussões na Casa

Júlio brizzi (pDT): novato 
na Casa, chamou a atenção 
pela grande votação e 
após ser escolhido pela 
própria bancada como 
líder do Pdt no legislativo

ronaldo martins 
(republicanos): vereador 
mais votado de Fortaleza, 
chega com cara de “líder 
da oposição” na Câmara, 
representando pautas 
evangélicas e conservadoras

Nossa cara (psol): 
Primeiro mandato coletivo 
de Fortaleza, deve ter 
destaque no debate de 
pautas sobre diversidade 
e representatividade, 
em alta no legislativo

reforma 
administrativa: 
logo na 

posse, o prefeito também 
sinalizou que deve enviar 
ainda nos primeiros 
dias de fevereiro projeto 
promovendo uma 
série de mudanças na 
estrutura administrativa, 
incluindo criação de 
novas secretarias. 
oposição deve 
resistir a novas pastas.

plano Diretor: 
atualização 
do Plano 
diretor, que 

estabelece regramento 
do zoneamento urbano 
de Fortaleza, deve 
ter atualização ainda 
neste ano. mexendo 
com interesses de 
grandes negócios e de 
movimentos sociais, 
o projeto é sempre 
dos mais polêmicos.

Ideologia: 
Com bancada 
de oposição 

fortalecida tanto à 
esquerda quanto à 
direita, debates da 
Casa prometem carga 
ideológica maior neste 
ano. temas como meio 
ambiente, diversidade 
devem ser puxados pela 
esquerda, enquanto 
outros como ideologia 
de gênero, pela direita.

   t

NOvA CÂMARA 
inicia trabalhos 

com reformas e 

polêmicas à vista

| LegisLatiVo muniCipaL | Os 43 vereadores eleitos em 2020 

começam a legislatura com expectativa de chegada das reformas 

administrativa e da Previdência ainda nesta semana

Com composição renova-
da, a Câmara Municipal de 
Fortaleza (CMFor) inicia hoje 
nova legislatura com maté-
rias importantes e de grande 
repercussão à vista. Previs-
tas para chegar na Casa ainda 
em fevereiro, projetos como 
da reforma da Previdência 
municipal, atualização do 
Plano Diretor e da reforma 
administrativa prometem 
esquentar o Legislativo du-
rante o primeiro semestre.

Em nota, o presidente da 
CMFor, Antônio Henrique 
(PDT), confirmou expectati-
va para a chegada das pro-
postas. Ele destaca que, ao 
longo de 2020, a Casa reali-
zou uma série de “melhorias 
e avanços nos processos”, 
para reduzir impactos da 
Covid-19 nos trabalhos.

Segundo o líder do governo 
José Sarto (PDT), Gardel Rolim 
(PPL), as duas reformas de-
vem chegar no Legislativo ao 
longo da semana. No caso das 
mudanças previdenciárias, a 
gestão avalia ainda como elas 
deverão ser feitas, se por meio 
de duas propostas ou apenas 
uma, por conta de artigos da 
Lei Orgânica do Município que 
precisariam ser revogados.

Até agora, não existe defi-
nição sobre qual o tamanho 
das alterações que serão pro-
postas pela gestão Sarto. Na 
quarta-feira passada, 27, no 
entanto, Nascélia Silva foi ree-
leita presidente do Sindicato 
dos Servidores Públicos Muni-
cipais de Fortaleza (Sindifort) 
com promessa de resistência 
a mudanças que fossem con-
sideradas negativas para as 
categorias municipais.

Ciente da polêmica em tor-
no da matéria, Gardel Rolim 
destaca que a orientação do 
prefeito é manter “diálogo 
franco e aberto” com os ser-
vidores. “Temos um déficit 
de mais de R$ 430 milhões 
previsto para a Previdência 
municipal neste ano. Vamos 
mostrar essa realidade e dis-
cutir, lembrando que temos 
obrigação constitucional de 
fazer essas mudanças”.

Vereador mais votado de 
Fortaleza na eleição e opositor 
de Sarto, pastor Ronaldo Mar-
tins (Republicanos) destaca 
que o tema exige “cautela”. Ele 
revela que irá aguardar que as 
mensagens cheguem ao Legis-
lativo para, então, ouvir todos 
os lados envolvidos.

Outra proposta que pro-
mete esquentar a Casa é a 
da reforma administrativa, 
que transformará as coor-
denadorias de Juventude e 
de Proteção Animal em se-
cretarias. O líder do prefeito 
destaca que a proposta não 
criará cargos ou despesas 
para a gestão. “Só iremos 
dar o status de secretaria, 

para que tenham autonomia 
para fazer licitações, con-
tratos e gestão dos temas”.

Líder da oposição na Casa, 
o vereador Márcio Martins 
(Pros) contesta o argumento. 
“É ridículo até supor, se au-
menta o número, mas não se 
aumenta os custos. Tanto que 
estamos vendo agora uma en-
xurrada de exonerações, que 
muito provavelmente é uma 
‘dança das cadeiras’ e será 
seguida por uma outra de no-
meações. Essa matemática 
não fecha”, afirma.

A presidência da Câmara 
Municipal destaca que a ses-
são de hoje será inteiramente 
virtual. Amanhã e na quarta-
feira, os trabalhos ocorrerão 
de forma presencial, mas com 
videomonitoramento e núme-
ro limitado de vereadores pre-
sentes no plenário físico.

Antônio Henrique reforça 
ainda que, durante o semestre, 
serão priorizadas a implanta-
ção de projetos como o Proto-
colo Digital da Casa, o Plenário 
Digital e o E-cidadania.

Os dois primeiros ampliam 
ferramentas de trabalhos e 
acompanhamento da Casa, 
enquanto o terceiro implanta-
rá uma plataforma já usada no 
Senado Federal que permite a 
apresentação e discussão vir-
tual de propostas de iniciativa 
popular pelos fortalezenses.

carloS mazza
carlosmazza@opovo.com.br

Oposição renovada, mas dividida, 
promete chamar atenção na Câmara

cartola

Apesar de ainda manter 
ampla maioria na Câmara Mu-
nicipal de Fortaleza (CMFor), 
o prefeito José Sarto (PDT) 
deve começar hoje a ter uma 
oposição que se anuncia mui-
to maior e mais ativa do que a 
do antecessor Roberto Cláudio 
(PDT) no Legislativo.

Hoje com 14 assentos, o bloco 
de oposição tem perfil diverso, 
misturando novatos e verea-
dores experientes, que se des-
taca por ser, na prática, “duas 
oposições”. De um lado, está 
um grupo de nove vereadores 
mais à direita, que une aliados 
do candidato Capitão Wagner 
(Pros) na eleição de 2020, além 
de nomes ligados a Jair Bolso-
naro ou segmentos evangélicos.

Do outro, estão os cinco ve-
readores eleitos pelo PT e pelo 
Psol, que prometem oposição 
à esquerda, independente do 
grupo opositor majoritário. 
“Vamos tentar dialogar com 
as duas, até imagino que te-
nham matérias onde um gru-
po pode votar conosco e o 
outro não, e vice-versa”, diz o 
líder do governo na Câmara, 
Gardel Rolim (PDT).

Escolhido para liderar o 
bloco opositor, Márcio Mar-
tins (Pros) destaca que Capitão 
Wagner terá papel importante 
na articulação e liderança do 
grupo, mas reforça que o de-
putado não buscará interfe-
rir na atuação individual dos 
parlamentares do bloco. Ele 

destaca, no entanto, que os 
opositores não se guiarão por 
questões eleitorais.

“A eleição acabou, não existe 
nenhum revanchismo. Fazemos 
oposição a um projeto político, 
e não à cidade, então queremos 
fazer oposição qualificada”, diz, 
afirmando ainda que não possui 
“qualquer porta fechada” com 
os vereadores do PT e Psol.

“A oposição vem bem. Está 
maior, está afinada, tem uma 
galera novata no gás, doida 
para fazer um trabalho inten-
so de oposição. Temos gente 
boa em fiscalização, gente com 
potencial de rede social muito 
bom, e eu vou aproveitar da 
minha experiência para or-
questrar isso", diz. 
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DeputaDos paRa obseRvaR em 2021

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARÁ

Evandro Leitão (pDT): Presidente da 
assembleia, comandará a Casa nos 
últimos anos do governo Camilo Santana 
(Pt). Pode assumir o abolição caso 
Camilo e izolda deixem os cargos em 2022

André Fernandes (republicanos): Sempre 
polêmico, volta aos trabalhos livre de processos 
no Conselho de Ética e com o aliado inspetor 
alberto (Pros) eleito para a Câmara de Fortaleza

Dra. Silvana (pL): das vozes mais ativas 
da pauta evangélica da assembleia, deve 
ampliar participação nos debates com 
crescimento da pauta conservadora na Casa

Quais pautas DominaRão o Debate na assembleia

Sucessão 

de 2022: 

Mesmo com 
dois anos 

até o fim da gestão 
Camilo Santana (Pt), 
debates sobre a 
sucessão estadual já 
prometem esquentar 
no Parlamento. 
Gestão evandro leitão 
(Pdt) conduzirá 
as conversas e 
deve ocupar o 
centro das atenções.

rescaldo de 

2020: Como 
quase todos 
os deputados 

estaduais possuem 
bases fortes no interior, 
resultado das disputas 
eleitorais do ano passado 
devem também “animar” 
confrontos na Casa, 
sobretudo quando o tema 
refletir competições 
entre deputados 
pela mesma base.

Segurança: 

Com 
aumento dos 
homicídios 

em 2020, situação da 
violência no estado e 
aumento de crimes 
envolvendo facções 
criminosas promete 
voltar a ocupar mais 
espaço dentro do 
parlamento estadual. 
oposição de Camilo 
tem vários deputados 
ligados ao tema.

pauta 

conservadora: 

em alta em 
todo o Brasil, 

pauta ideológica mais 
ligada a costumes 
deve também estar 
mais presente no 
legislativo estadual.

   

AL VOLTA
aos trabalhos com 

saldo de 2020 e 
segurança em pauta

| legislativo estaDual | Deputados retomam 

atividades com resultado eleitoral no ar e início da gestão 

Evandro Leitão no comando da Casa

Após o Ceará terminar 2020 
com alta em homicídios de 
96,6%, a pauta da segurança 
promete voltar a polarizar o 
plenário da Assembleia Legis-
lativa. Com retorno dos tra-
balhos a partir de hoje, a Casa 
viverá também impactos da 
eleição do ano passado, com 
mudanças na composição e 
rescaldo de disputas entre 
deputados no ar.

Ao todo, foram eleitos no 
ano passado para prefeituras 
no Estado cinco deputados 
– Bruno Gonçalves (PL) em 
Aquiraz, Nezinho Farias (PDT) 
em Horizonte, Patrícia Aguiar 
(PSD) em Tauá, Vitor Valim 
(Pros) em Caucaia e José Sarto 
(PDT) em Fortaleza.

Além disso, diversos depu-
tados travaram disputas entre 
si em bases eleitorais, incluin-
do membros da base aliada. 
Sérgio Aguiar (PDT) e Romeu 
Aldigueri (PDT), por exemplo, 
protagonizaram polos opos-
tos das eleições em Camocim 
e Granja. Em anos anteriores, 
a rivalidade nas bases sempre 
acabava resvalando para em-
bates no plenário da Casa.

Além da questão eleitoral, 
outro ponto que deve chamar 
a atenção na pauta legislativa 
é início da gestão Evandro Lei-
tão (PDT) no comando da Casa. 
Entrando de “última hora” na 
disputa entre nomes mais ex-
perientes do PDT, como Tin 
Gomes e Sérgio Aguiar, Leitão 
acabou caindo nas graças do 
governador Camilo Santana 
(PT) e confirmado na presi-
dência da AL-CE.

Em primeiro discurso nesta 
segunda-feira, Evandro deve 
destacar esforços do governo 
Camilo no combate à pande-
mia do coronavírus, ressal-
tando compromisso de a Casa 
“continuar na linha de frente 
do combate ao coronavírus”.

Evandro destacou ainda que 
pretende, “assim que for segu-
ro do ponto de vista sanitário”, 
retomar o programa Assem-
bleia Itinerante, que realiza 
sessões da Casa no Interior. O 
novo presidente promete tam-
bém reforçar uso do Legislati-
vo como fórum para debate de 
pautas progressistas diversas, 
como direitos LGBTQI+ e até 
renda mínima.

“Queremos debater temas 
que podem resultar em po-
líticas públicas voltadas 
para o combate à violência 
infantil e ao feminicídio, di-
reitos da população LGBT-
QI+, renda mínima, políticas 
antirracistas, direitos aos 
idosos, territórios indígenas 
e mídias sociais, fake news e 
tantos outros assuntos que 
fazem parte do nosso co-
tidiano”, destaca trecho do 
discurso de Leitão ao qual O 

POVO teve acesso.

A pauta, no entanto, pro-
mete ter resistência da ban-
cada de oposição na Casa, 
hoje com presença destacada 
de parlamentares ideologi-
camente mais à direita e con-
servadores – com exceção de 
Renato Roseno (Psol).

Nesse sentido, deve ter des-
taque sobretudo Dra. Silvana 
(PL), que liderou grupo de pas-
tores evangélicos que declarou 
apoio a Capitão Wagner (Pros) 
na eleição de Fortaleza e con-
denava pautas progressistas. 
(Carlos Mazza)

Cenário de 2022 também terá 
destaque no Legislativo

Sucessão Estadual.

Além do início da gestão 
do deputado Evandro Leitão 
(PDT) no comando da As-
sembleia Legislativa (AL-CE), 
2021 começa hoje no Parla-
mento Estadual com clima de 
“reta final” da administração 
de Camilo Santana (PT) no 
Governo do Ceará.

Agora com voz ativa no co-
mando do Legislativo cearen-
se, Evandro será responsável 
por conduzir o processo que 
terminará na eleição do suces-
sor de Camilo em 2022. Como 
existe a possibilidade de o go-
vernador e sua vice, Izolda Cela 
(PDT), deixarem os cargos de 
olho na disputa eleitoral, Lei-
tão pode assumir o governo já 

a partir de abril daquele ano. 
Hoje, Camilo é visto como 

um dos principais nomes do 
bloco dos Ferreira Gomes para 
disputar vaga de Tasso Jereis-
sati (PSDB) no Senado Federal. 
Apesar de negar pretensões 
eleitorais, a vice Izolda sempre 
é cotada entre pedetistas para 
alguma vaga no Legislativo.

Além das movimentações 
na base aliada, a Assembleia 
também é palco para mobili-
zações da oposição tanto para 
a disputa no Estado quan-
to na nacional. Atualmente, 
ocupam vaga na Casa duas 
das principais lideranças de 
Jair Bolsonaro no Ceará, os 
deputados André Fernandes 

(Republicanos) e Delegado Ca-
valcante (PSL).

No ano passado, os dois 
participaram de articulações 
no Estado para a criação do 
Aliança Pelo Brasil, partido 
idealizado pelo presidente, 
mas que, até o momento, não 
saiu do papel. Além da mo-
bilização pró-Bolsonaro, os 
dois participam, junto com 
Soldado Noélio (Pros), de arti-
culações do grupo de Capitão 
Wagner (Pros) de olho na su-
cessão estadual de 2022.

Atualmente, um dos nomes 
mais cotados do grupo para 
disputar contra um nome do 
PDT é o senador Eduardo Girão 
(Podemos). (Carlos Mazza)

deiSa GarCez/eSPeCial Para o Povo

HomEm de 
confiança 

de Camilo, 
evandro 

conduzirá 
a al-Ce na 

reta final do 
mandato do 

petista

deputados deixaram 
a al-Ce após serem 
eleitos para 
prefeituras em 2020

dos 46 deputados 
elegeram evandro 
leitão com novo 
presidente da Casa

5 

44 
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Após fim de semana de ne-
gociações, articulações de bas-
tidores e jantares de adesão, os 
513 deputados brasileiros defi-
nem hoje o próximo presidente 
da Câmara Federal. Polarizada 
entre o candidato de Jair Bolso-
naro, Arthur Lira (PP-AL), e o de 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), Baleia 
Rossi (DEM-RJ), a disputa defi-
nirá rumos da política nacional 
pelos próximos anos.

Entre parlamentares, circu-
la tabela atribuída à campanha 
de Lira que contabiliza 217 votos 
para o deputado do PP, contra 
125 para Baleia Rossi. A “virada” 
ocorre após semanas de intenso 
envolvimento do Palácio do Pla-
nalto na disputa, incluindo mu-
danças em diretorias de órgãos 
federais e liberação de até mais 
de $ 3 bilhões em emendas para 
bases de congressistas.

Ameaçado no cargo por 59 
pedidos de impeachment, Jair 
Bolsonaro investiu pessoal-
mente na costura de acordos 
e na cooptação de votos para 
Lira. Na prática, a vitória signi-
ficaria uma “blindagem” a mais 
para o presidente, uma vez que 
o deputado do PP já indicou, por 
exemplo, ser contrário à insta-
lação de um processo de impe-
dimento ou de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) 
para apurar erros do governo 
na crise da Covid-19.

A vitória de Lira também co-
roa acordo de Bolsonaro com o 
Centrão. O grupo de centro-di-
reita, sem apegos ideológicos e 
famoso pelo fisiologismo, cres-
ceu em 2015 sob a liderança de 
Eduardo Cunha (MDB-RJ), que 
deixou a Presidência da Câmara 
e acabou preso. O próprio Lira é 
réu da Lava Jato e era conside-
rado membro da “tropa de Cho-
que” de Cunha no Congresso.

Bolsonaro se aliou ao Cen-
trão após embates com o Con-
gresso e o Supremo Tribunal 
Federal (STF) e após o avanço 
de investigações contra seu nú-
cleo familiar, principalmente 
pelo caso de “rachadinhas” no 
gabinete do senador Flávio Bol-
sonaro (Republicanos) quando 
era deputado estadual no Rio.

Com ambição de suceder Ro-
drigo Maia no comando da Casa 
frustrada, Lira deixou o grupo 
de Maia e atualmente é o líder 
do Centrão, encabeçando uma 
bancada suprapartidária que 
reúne aproximadamente 200 
dos 513 deputados. Trata-se de 
um núcleo acostumado a explo-
rar oportunidades num Execu-
tivo de base congressual frágil.

Favorito na disputa, Lira 
comandou sábado um jantar 
em Brasília com líderes de vá-
rias siglas, que contou até com 
canto de louvor de deputados 
evangélicos e presença do ex-
governador José Roberto Arru-
da – que já foi preso esconden-
do dinheiro nas meias. Ontem, 
o candidato governista partici-
pou de churrasco do PL no Lago 
Sul, região nobre de Brasília. 

Já Rossi passou o fim de se-
mana em ligações e encontros 
com deputados. No sábado, ele 
participou de jantar com a ban-
cada feminina da Câmara, or-
ganizado por Perpétua Almeida 

(PCdoB-AC). Na noite de on-
tem, ele publicou mensagem 
no Twitter dizendo que “vai ga-
nhar a eleição” e retomar deba-
te sobre o auxílio emergencial.

Reagindo a movimentações 
do Planalto, Rodrigo Maia tem 
mobilizado o retorno de depu-
tados licenciados que prome-
tem votar em Rossi na disputa. 
Na tarde ontem, ele participou 
de reunião do DEM que tentava 
ampliar adesão da sigla a Rossi.

Apesar das restrições de cir-
culação por conta da Covid-19, 
todos os deputados foram con-
vocados para o plenário da Câ-
mara em Brasília. A justificativa 
para a não realização de vota-
ção remota é que o regimento 
da Casa exige votação secreta. 
Maia chegou a tentar implantar 
um sistema de votação remota, 
mas foi voto vencido na Mesa 
Diretora do Legislativo.

O PDT chegou a recorrer ao 
STF para evitar a sessão pre-
sencial, mas o pedido de vota-
ção remota foi rejeitado pela 
ministra Rosa Weber. Ao todo, 
21 cabines foram distribuídas 
pela Câmara, com divisão dos 
deputados por grupos para a 
votação. (com Agência Estado)

Leia mais na 18

| decisão | Os 513 deputados federais decidem hoje quem será o 

próximo presidente da Câmara, em disputa que promete dar nova força ao Planalto no parlamento

Rossi e Lira travam disputa 
marcada por interferência de 
Bolsonaro

Bancada cearense dá 
vantagem a Baleia: 13 a 7

Orientação. Disputa local

Se Arthur Lira (PP-AL) apa-
rece na frente nas apostas em 
Brasília para a Presidência da 
Câmara dos Deputados, en-
tre os 22 deputados cearenses 
quem leva vantagem na dispu-
ta é Baleia Rossi (MDB-SP), ad-
versário direto do candidato do 
governo Jair Bolsonaro.

Entre os 20 parlamentares 
que se manifestaram sobre a 
disputa, 13 prometem votar em 
Rossi, contra sete que devem 
apoiar Lira na eleição. Os votos 
em Rossi seguem orientação do 
bloco dos irmãos Cid e Ciro Go-
mes (PDT) e do governo Camilo 
Santana (PT).

No último dia 13, Rossi e seu 
principal cabo eleitoral, Rodri-
go Maia (DEM-RJ), estiveram 
em Fortaleza em reunião arti-
culada por Camilo e Cid Gomes. 
O evento marcou aproximação 
cada vez maior entre os Fer-
reira Gomes e o DEM Nacional, 
tudo de olho em um possível 
apoio da sigla a Ciro Gomes na 
eleição de 2022.

Votam em Rossi André Fi-
gueiredo (PDT), Aníbal (DEM), 
Célio Studart (PV), Denis Be-
zerra (PSB), Eduardo Bismarck 
(PDT), Genecias (Solidariedade) 
Gorete (PL), Guimarães (PT), 

Idilvan (PDT), Leônidas (PDT), 
Moses (MDB), Robério Monteiro 
(PDT) e Zé Airton (PT). 

Do outro lado, estão prin-
cipalmente deputados que 
apoiam o governo Bolsonaro, 
que devem votar em Lira. São 
eles AJ Albuquerque (PP), Ca-
pitão Wagner (Pros), Domingos 
Neto (PSD), Jaziel Pereira (PL), 
Júnior Mano (PP), Pedro Bezer-
ra (PTB) e Vaidon (Pros).Danilo 
Forte (PSDB) não revelou voto e 
Heitor Freire (PSL) deve votar 
ou em Marcel Van Hattem (No-
vo-RS) ou em Capitão Augusto 
(PL-SP). (CM)

carlos mazza

carlosmazza@opovo.com.br
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roDriGo maia esteve no Ce há duas 
semanas pedindo votos para rossi

“Maioria pró-

Rossi segue 

orientação dos 

irmãos Cid e Ciro 

Gomes e do governo 

Camilo”



Entre 

parlamentares, 

circula tabela 

atribuída à 

campanha de 

Arthur Lira que 

contabiliza 217 

votos para o 

deputado do PP, 

contra 125 para 

Baleia Rossi”

Resultado 
define rumos 
políticos do 
País até 2022

O que está em jogo

No momento em que a Câ-
mara dos Deputados ganha 
novo protagonismo em meio à 
crise da Covid-19 e da crescente 
pressão envolvendo um possí-
vel impeachment de Jair Bolso-
naro, o resultado da eleição de 
hoje na Câmara dos Deputados 
promete ser episódio “divisor 
de águas” para a política nacio-
nal dos próximos anos.

Escolhido hoje pelos 513 de-
putados, o presidente da Câma-
ra é o responsável por definir a 
pauta do Legislativo, indicando 
que matérias seguem ou não na 
Casa. Na atual disputa, o ponto 
central é a prerrogativa que o 
presidente da Câmara tem de 
aceitar ou não a abertura de um 
processo de impeachment.

Neste sentido, Bolsonaro 
aposta em Arthur Lira (PP-AL), 
articulando votos para o candi-
dato inclusive com negociação 
de emendas e cargos na gestão. 
A prática, conhecida por “toma 
lá, dá cá”, já foi muito criticada 
por Bolsonaro, mas foi marcan-
te durante todo o processo.

Outro fator determinante é o 
poder e capacidade de articu-
lação que o presidente da Câ-
mara tem em votações da Casa. 
Neste sentido, uma vitória de 
Lira aumentaria muito a força 
do governo para emplacar suas 
agendas até o fim da gestão.

Com pressão crescente de 
bolsonaristas por levar ao 
Congresso pautas de costu-
mes, conservadoras e arma-
mentistas, a eleição é estra-
tégica para o Planalto. Baleia 
Rossi (MDB-SP), por outro 
lado, possui acordos com a 
oposição de Bolsonaro no sen-
tido contrário. (CM)

aurelio alves

balEia rossi é o nome 
apoiado por rodrigo Maia 

JÚlio Caesar

artHUr lira é o candidato 
do presidente Jair Bolsonaro
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Na manhã desta segunda-
feira, às 10 horas, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) reali-
za a abertura do ano judiciário 
de 2021. Neste novo período de 
trabalhos que se inicia, para 
evitar contágio pela Covid-19, 
a sessão será híbrida, ou seja, 
virtual e presencial. Apenas as 
autoridades da Mesa de Hon-
ra e ministros do STF deverão 
estar presentes no plenário. As 
demais autoridades, jornalistas 
e outros interessados poderão 
acompanhar por meio de trans-
missões na TV, rádio e internet. 

Em nota, o Supremo afir-
ma que o ambiente também 
foi preparado para respeitar 
as recomendações do Ministé-
rio da Saúde e da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e evi-
tar a disseminação do coro-
navírus. No plenário, além de 
ser adotada a higienização do 
ambiente e aferição de tem-
peratura, será pedido o uso 
de máscaras e a manutenção 
de distanciamento social (com 
divisórias de acrílico transpa-
rente para criação de espaços 
individuais nas bancadas).

A solenidade deve contar 
com a presença do presidente 
da República, Jair Bolsonaro 
(sem partido), e dos presiden-
tes da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do 
Senado, Davi Alcolumbre (DEM
-AP). As regras da cerimônia 
preveem discursos destas au-
toridades e também do presi-
dente do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), Felipe Santa Cruz.

A encontro de abertura não 
prevê julgamentos. A primeira 
sessão ordinária para avalia-
ção dos processos deve acon-
tecer na próxima quarta, 3, às 
14h. No primeiro semestre, a 
Corte deve realizar 37 sessões, 
todas já divulgadas, junto ao 
calendário oficial, pelo presi-
dente da Corte, ministro Luiz 
Fux, no portal do STF.

A pauta do Plenário para 
fevereiro inclui, ainda, temas 
como tributação sobre uso de 
softwares, ações que questio-
nam a Lei Seca, que proibiu a 
venda de bebidas alcoólicas às 
margens de rodovias federais, 
e o inquérito que discute se o 
depoimento de presidente da 
República para esclarecimento 
de fatos sobre os quais é inves-
tigado deve ser presencial.

O retorno do Judiciário 
é decisivo para a resolução 
da situação de alguns pre-
feitos cearenses eleitos em 
2020, mas que não tomaram 
posse por ainda terem situa-
ção pendente com a Justiça 
Eleitoral. É o caso de James 
Martins (PP), de Martinópole, 
e Maria Simone (PDT), de Ca-
ridade, ambos com registros 
de candidaturas indeferidos 
e aguardando decisão de re-
curso no TSE.

No período da tarde, às 17h, 
também está agendado a ses-
são de abertura das atividades 
do Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE). Com isso, os prazos 
processuais, que ficaram sus-
pensos durante o recesso fo-
rense, voltam então a vigorar. 
Contudo, devido à pandemia 
da Covid-19, os julgamentos 
continuarão sendo realizados 
por meio de videoconferência. 

Com algumas logística em 
alteração, a instituição prevê 
novas regras para a susten-
tação oral. Os advogados que 
pretendem fazer uso da pala-
vra devem enviar solicitação 
via formulário eletrônico dis-
ponível no site do Tribunal. O 
documento deve ser preenchi-
do com informações básicas 
do advogado e do processo no 
qual ele fará defesa. As infor-
mações devem ser enviadas 
até 24 horas antes da sessão, 
quando então o advogado re-
ceberá as instruções para 
acessar o evento.

| prevenção | Cortes irão fazer sessões 

remotas e também híbridas, além de distanciamento social

Judiciário reabre trabalhos 

de olho nas medidas 

sanitárias

Filipe pereira

filipepereira@opovo.com.br
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| IMPEACHMENT | Em Fortaleza, a manifestação se concentrou em 

bairros da Regional I, como Pirambu e Barra do Ceará

Novas carreatas contra 
Bolsonaro cobram vacina 
e volta do auxílio emergencial

LULA MARQUES/FOTOS PÚBLICAS

 EM BRASÍLIA,ato destaca 
falta de oxigênio no AM

Grupo de manifestantes se 
reuniu na manhã desde sába-
do, 31, na Avenida Leste Oeste, 
em carreata, para protestar 
contra o presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido). A con-
centração começou na Igreja 
Santa Edwiges, às 9 horas da 
manhã. O ato foi convocado 
por integrantes de sindicatos 
de trabalhadores, movimentos 
populares, jovens estudantes e 
outros movimentos populares 
(CUT Ceará e as Frentes Bra-
sil Popular Ceará e Povo Sem 
Medo). Manifestações do tipo 
foram realizadas também em 
outras cidades do País.

Em meio a bandeiras de 
partidos e entidades sindi-
cais, estampando cartazes 
com “Fora, Bolsonaro”, ma-
nifestantes pediram a defesa 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS), a volta do auxílio emer-
gencial e a vacinação para a 
população. Os integrantes 
percorreram as ruas do bair-
ro Pirambu, encerrando o ato 
nas proximidades do Cuca da 
Barra do Ceará. 

Segundo o presidente da 
CUT Ceará, entidade que inte-
gra a Frente Brasil Popular no 
Ceará, Will Pereira, a carreata 
faz parte da atividade interna-
cional pelo “Stop Bolsonaro”. 
“É em defesa de uma vacina 
para todos e todas, haja visto 
que o Brasil já era para estar 
entre os três países na linha de 
frente em relação à vacinação. 
Ainda não chegamos nos dois 
milhões de brasileiros vacina-
dos. Precisamos que o Governo 

Federal dê uma importância 
maior para a política de vaci-
nação”, destacou. 

Outro ponto é o retorno do 
auxílio emergencial em meio 
ao crescimento do desempre-
go. “Nós estamos com quase 
14 milhões de brasileiros de-
sempregados, e no setor in-
formal a gente já bate 35 mi-
lhões de pessoas que não têm 
renda”, comenta o presidente 
da CUT. A carreata, segun-
do ele, mobilizou centenas 
de carros em Fortaleza, que 
“atenderam o chamado de 
maneira espontânea”. 

A mobilização também teve 
dimensão nacional. No Rio do 
Janeiro, o ato foi organizado 
por grupos como o Acredito 
e a Frente Povo Sem Medo. A 
movimentação se concentrou 
em regiões de constante pre-
sença de grupos bolsonaristas, 
partindo da Glória, bairro da 
zona sul, seguindo até Copa-
cabana. Com cartazes de “Fora 
Bolsonaro”, os manifestantes 
pediram maior agilidade na 
vacinação e a manutenção do 
auxílio emergencial.

Já na cidade de São Paulo, 
a ação foi acompanhada por 
carros da Polícia Militar. A 
manifestação percorreu bair-
ros da zona oeste e do centro 
da cidade até a Avenida Paulis-
ta. Os carros presentes no ato, 
que carregavam bandeiras de 
partidos políticos de esquerda, 
de sindicatos de professores e 
da CUT, seguravam faixas com 
críticas ao presidente Jair Bol-
sonaro. (Filipe Pereira)

É em defesa de uma 
vacina para todos 
e todas, haja visto 
que o Brasil já era 
para estar entre 
os três países na 
linha de frente em 
relação à vacinação. 
Precisamos que o 
governo federal dê 
uma importância 
maior para a política 
de vacinação. 

WILL PEREIRA
Presidente da CUT Ceará

NOVA CÂMARA JÁ TEM A 
PRIMEIRA POLÊMICA

O
s trabalhos da nova composição da Câmara Municipal 
vão começar apenas hoje, mas a primeira polêmica 
entre base e oposição já vem se desdobrando nos bas-
tidores do Legislativo. Na sessão desta terça-feira, a 

Mesa Diretora pretende colocar em pauta uma resolução que 
ajusta o regime de funcionamento da Casa ao atual quadro da 
pandemia da Covid-19 em Fortaleza. Entre outros pontos, a 
medida permitiria que todas as votações do parlamento ocor-
ram de maneira remota, independentemente do assunto ou do 
quórum para aprovação. A justificativa é evitar aglomerações 
e seguir regras de distanciamento social aplicadas no Estado, 
mas provoca protestos de vereadores da oposição. 

Na última sexta-feira, vereadores tiveram longa reunião 
com membros da Mesa e do Departamento Legislativo da 
Câmara sobre a matéria, mas não chegaram a consenso. O 
líder da oposição na Casa, vereador Márcio Martins (Pros), 
argumenta que, apesar de “cômoda” para a base do governo, a 
medida prejudicaria a participação da população em votações 
polêmicas e criaria uma “blindagem” para temas incômodos 
para os parlamentares.

“Imagina uma votação como a da reforma da Previdência, o 
vereador pensaria muito mais no voto dele se fosse à Câmara 
e encontrasse uma porta de gabinete, um estacionamento, ou 
um pátio lotados, do que se votar confortável da casa dele. 
Um sim ou não a uma reforma que não traz para ele prejuízo 
algum, já que ele não sofre pressão. É uma blindagem que 
estão articulando, e que eu vou votar contra”, afirma.

A ponderação de Martins faz sentido. Não parece existir hoje, 
salvo engano, necessidade de abertura para votação remota 
onde o vereador possa participar de qualquer lugar. Por outro 
lado, a Mesa acerta quando avalia formas de reduzir possíveis 
aglomerações da Casa, ainda mais em momento de crescimento 
livre de casos e óbitos da Covid-19 no Estado. A saída seria, 
como sempre costuma ser, procurar um meio termo.

Uma forma de evitar aglomerações, mas manter algum 
controle maior da população sobre as votações, seria exigir, 
por exemplo, que a participação remota fosse feita ao 
menos dos gabinetes dos vereadores, ou instituir rodízio 
de parlamentares presentes no plenário da Casa. Nesses 
casos, a participação popular poderia ocorrer através 
de representantes indicados por movimentos sociais ou 
sindicatos, isso para votações mais complexas, como aquelas 
que exigem quórum qualificado para aprovação de matérias.

DISPUTA FEDERAL

Mesmo com início dos trabalhos da Câmara Municipal de 
Fortaleza e da Assembleia Legislativa do Ceará, todos os 
holofotes da política cearense devem estar voltados hoje para 
Brasília, quando as Casas Legislativas do Congresso definem 
seus presidentes para o próximo biênio. Expectativa maior 
é pelo resultado da disputa na Câmara dos Deputados, onde 
o bolsonarista Arthur Lira (PP-AL) desponta como favorito 
contra Baleia Rossi (MDB-SP).

VOTOS CEARENSES

Curiosidade maior fica sobretudo em torno da votação dos 22 
deputados do Ceará na disputa. Na bancada cearense, placar 
prévio aponta disputa apertada, mas com vantagem para 
Rossi. Nas últimas semanas, o governo fez várias mudanças 
em direções de órgãos federais no Estado, substituindo 
indicações de pessoas que não estarão com Lira na disputa 
por outras apontadas por deputados que endossam o 
candidato de Bolsonaro.

Nesse sentido, mudaram, por exemplo, diretorias do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(Dnit), que passou a ter indicação de Júnior Mano (PP), e 
também do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama), 
que teve seu superintendente exonerado no meio de janeiro. 
Segundo deputados cearenses, outras mudanças podem 
ocorrer ao longo das próximas semanas. O resultado de hoje 
indica se a estratégia deu ou não certo.

CARLOS 
MAZZA ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 

ÀS SEGUNDAS

CARLOSMAZZA@OPOVO.COM.BR

ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 

ÀS SEGUNDAS

ÉRIKA FONSECA/CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

 MÁRCIO MARTINS: “blindagem” 
para temas incômodos para os 

parlamentares
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 MANIFESTANTES lembraram polêmica do leite condensado



www.opovo.com.br

Segunda-feira
Fortaleza - CearÁ - 1 de Fevereiro de 2021 11política

A 3ª Turma do Tribunal Re-
gional Federal da 1ª Região 
(TRF1) considerou ilegal o Rela-
tório de Inteligência Financeira 
produzido pelo antigo Coaf so-
bre movimentações suspeitas 
envolvendo Frederick Wassef, 
advogado que atendia a família 

Bolsonaro. Na avaliação dos 
desembargadores, não havia 
hipótese legal para a expedi-
ção do documento. O relatório 
foi gerado dias após a operação 
que colocou o nome de Was-
sef no centro da cobertura do 
Caso Queiroz - o ex-assessor 

TRF1 diz que relatório 
contra Wassef é ilegal

| coaF | 

do senador Flávio Bolsonaro foi 
preso na casa do advogado.

O Coaf, por sua vez, disse ao 
tribunal que seguiu padrão e 
se baseou em comunicações de 
origens distintas. Na esteira 
da decisão colegiada, o desem-
bargador Ney Bello, relator do 

caso, paralisou o inquérito so-
bre Wassef aberto a partir do 
relatório do Coaf. A investiga-
ção mira pagamentos de R$ 9 
milhões da JBS. Apurações que 
começaram de outras formas 
e que contam com outras pro-
vas estão autorizadas a seguir.
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ediÇÃo: beatriz cavalcante |  beatrizCavalCante@oPovo.CoM.br  | 

O projeto de duplicação da 
BR-222 entre os km 11 e km 35, 
ligação entre o Anel Viário e a 
CE-155 em direção ao Porto do 
Pecém, segue em andamen-
to e é uma das obras de in-
fraestrutura mais demanda-
das pelos setores econômicos 
do Ceará. Porém, a previsão 
para este ano é de continua-
ção menos veloz, uma vez que 
o Projeto de Lei Orçamentária 
Anual (PLOA) de 2021 enviado 
pela União ao Congresso prevê 
menos recursos para a obra, 
R$ 18 milhões inicialmente. 
Uma queda de 45% no mon-
tante de um ano para o outro. 
As informações foram con-
firmadas pelo Departamento 
Nacional de Infraestrutura e 
Transportes (Dnit).

No ano passado, o contra-
to teve o equivalente a R$ 32,8 
milhões executados de ser-
viço, ainda restando R$ 124,5 
milhões para que os repasses 
sejam completados para a in-
tervenção. O projeto é impor-
tante, pois por ali passam as 
cargas em direção ao Porto do 
Pecém, e é esperado há mais de 
dez anos. Para o presidente da 
Câmara de Logística do Ceará 
e diretor do Sindicato das Em-
presas de Transporte de Cargas 
do Ceará (Setcarce) e Fetrans-
log, Marcelo Maranhão, os pre-
juízos logísticos para os negó-
cios se acumulam há anos.

A esperança é na conclusão 
das obras do Anel Viário e no 
lançamento da licitação para 
que, em modelo de Parceria 
Público-privada (PPP), ocor-
ra o lançamento do projeto 
que concluiria o Arco Metro-
politano. Segundo Marce-
lo, o projeto a ser divulgado 
pelo Governo do Ceará prevê 
uma estrada concessionada 
e pedágios, ligando a CE-010, 
passando pelo Anel Viário e 
BR-222 até a ligação com a 
CE-155, finalizando o percur-
so no Porto do Pecém. Procu-
rada, a Secretaria da Infraes-
trutura do Ceará (Seinfra) 
não confirmou quando deve 
anunciar as audiências pú-
blicas da obra.

A solução evitaria o tráfe-
go de veículos pesados dentro 
de Fortaleza e Maracanaú. 
Mas, Marcelo pondera que 
os efeitos da pandemia dei-
xaram os recursos públicos 
escassos, por isso a impor-
tância do parceiro privado. 
“A realidade é essa, princi-
palmente com o ano de 2020, 
com a queda da arrecadação 
por causa da pandemia, além 
das despesas extraordiná-
rias. Houve uma redução dos 
orçamentos em todos os mi-
nistérios. A gente espera que 
com a retomada da economia 
em 2021, tivéssemos algum 
orçamento para 2022”.

O presidente do Conselho de 
Infraestrutura da Federação 
das Indústrias do Ceará (Fiec), 
Heitor Studart, destaca que a 
infraestrutura viária no Estado 

melhorou com a gestão Líris 
Campelo no Dnit-CE, mas ain-
da possui déficit de qualidade 
a ser combatido. A falta de re-
cursos é o principal problema.

Ele conta que o ideal para 
manter a infraestrutura no País 
são investimentos na ordem de 
2% do Produto Interno Bruto 
(PIB), mas, no Brasil, há 18 anos o 
caixa para o setor diminui. Nos 
últimos três anos, o percentual 
caiu de 1,8% do PIB, para 1,6% 
em 2020. Agora, por causa da 
pandemia, deve ser ainda me-
nor, próximo a 1% do PIB. Atual-
mente, 58% da malha rodoviá-
ria brasileira são considerados 
regulares, ruins ou péssimos, 
segundo estudo da Confedera-
ção Nacional dos Transportes 
(CNT) com dados de 2019.

“Os eixos estruturantes no 
Ceará estão a passos lentos: 
temos o Anel Viário, duplica-
ção da BR-116, todos investi-
mentos lentos ou parados. 
Tudo em função de o Estado 
não ter capacidade de inves-
timentos”, avalia.

| BR-222 Até PORtO dO PECéM | Em 2020, R$ 32,8 milhões foram executados do serviço, contratado 

por um total de R$ 124,5 milhões. Porém, em 2021, repasse liberado para a obra deve ser de R$ 18 milhões

Obras de eixo logístico no 
Ceará têm orçamento reduzido 
em 45% para 2021

Dnit priorizou retomada de paralisações e 
investiu R$ 88 milhões em 2020

Balanço. Rodovias federais

As estradas federais cea-
renses receberam aporte de 
R$ 88 milhões em 2020 para 
retomada de obras paralisa-
das. De acordo com o Depar-
tamento Nacional de Infraes-
trutura e Transportes (Dnit), o 
maior aporte foi na assinatura 
de contratos para retomada de 
construção de viadutos aban-
donados na BR-222, em Tian-
guá, orçada em R$ 66,1 mi-
lhões. As obras devem iniciar 
em março e finalizar em 2022.

Ainda de acordo com o de-
partamento, o contrato assina-
do ainda prevê a duplicação de 
trecho de 6,52 km de extensão 
(entre o km 309 e km 315). Ou-
tra obra que estava parada e 
deve retomar é a de restaura-
ção e melhoramento da varian-
te de Umirim e curva dos Frios. 

O investimento foi de R$ 16,7 
milhões, com recursos 100% 
garantidos, e início até o fim de 
fevereiro. O Dnit espera que a 
conclusão seja ainda em 2021.

Outra obra que aguarda há 
muitos anos uma conclusão 
e que atualmente está aban-
donada é o viaduto sobre a 
BR-166, em Horizonte. O Dnit 
informa que foi assinado um 
contrato de R$ 5,1 milhões, com 
100% dos recursos garantidos, 
para que os trabalhos sejam 
concluídos. Segundo o órgão, a 
ideia é reiniciar após o período 
chuvoso, entre abril ou maio, e 
concluir ainda neste ano.

“Deve-se esclarecer que o 
Dnit-CE concentrou seus es-
forços na retomada de obras 
importantes para a população 
cearense”, disse em nota.

As estruturas efetivamen-
te entregues em 2020 somam 
R$ 3,5 milhões na entrega de 
oito passarelas: duas na BR-
116 e outras seis na BR-222. 
Outros R$ 88,2 milhões em 
serviços de manutenção fo-
ram para os tapa-buracos, 
limpeza de dispositivos de 
drenagem, em 24 contratos 
firmados para atender os 
2.260 km de estradas fede-
rais no Estado. Também foi 
entregue, na última sema-
na, o viaduto ligado a CE-010 
com a BR-020, no Eusébio.

O Dnit ainda destaca que R$ 
6,9 milhões foram realizados 
em restauração, drenagem e 
sinalização de trecho da BR-
122, entre Quixadá e Banabuiú. 
O trabalho está atualmente 
em processo de finalização.

aurelio alves

Um DoS trechos concluídos pelo dnit foi o 
viaduto que conecta a br-020 e a Ce-010

SamUel pimentel

samuelpimentel@opovo.com.br

inveStimento

o Plano Cnt de 
transporte e logística 
2018 estima que 
seja necessário um 
investimento no valor 
de r$ 496,1 bilhões 
em 981 projetos 
para a infraestrutura 
rodoviária, incluindo 
intervenções 
de construção, 
pavimentação, 
duplicação, 
recuperação e demais 
adequações.



RESUMO DAS AÇÕES DO DNIT

REtOMAdA
segmento urbano de tianguá: r$ 
66.123.320,74, início em março e 
conclusão em 2022.
Curva dos Frios e variante de umirim 
(br-222/Ce): r$ 16.748.348,36, até 
início de março, conclusão neste ano.
viaduto de Horizonte (br-116/Ce): r$ 
5.176.290,50, retomada em abril ou 
maio, com término neste ano.

EM ANdAMENtO
duplicação da br-222/Ce, entre os km 11 e 
km 35, dando continuidade aos serviços. o 
contrato teve o equivalente a r$ 32.873.519,72 
em serviços executados no ano de 2020, 
restando ainda saldo de r$ 124.509.425,78 a 
executar. a Ploa 2021 prevê o montante de 
r$ 18.000.000 para 2021.

ENtREgAs
Passarelas: r$ 3.553.946,51 em br-116 - KM 
20 (Jabuti); br-116 - KM 25,4 (itaitinga); br-222 
- KM 6,7 (Posto Canindé); br-222 - KM 8,2 
(Posto Cosan); br-222 - KM 8,6 (Comunidade 
tapeba sobradinho); br-222 - KM 9,1 (araturi); 
br-222 - KM 10,3 (nova Metrópole); e br-222 
- KM 4,95.
Manutenção: r$ 88.246.677,86 em conservação 
e manutenção das estradas federais no Ceará.
restauração: r$ 6.959.113,74 recuperação de 
trechos da br-122, entre os municípios de 
Quixadá e banabuiú.

  �
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O restaurante Engenho Dedé, 

após cerca de cinco anos de atua-

ção em Fortaleza, anunciou o 

encerramento das atividades na 

Capital. O comunicado foi feito 

às 10h de ontem, nove dias após 

o estabelecimento confirmar ao 

O POVO que estudava fechar as 

portas devido à queda de 55% 

no faturamento em razão da 

pandemia de Covid-19.

Cerca de 34 pessoas perderão 

o emprego com o fechamento 

da unidade que funcionava no 

Shopping Iguatemi. “Uma deci-

são difícil, mas necessária fren-

te ao cenário atual”, conforme 

definiu o estabelecimento no 
anúncio oficial de fechamento. 
A unidade da rede em Belo Ho-

rizonte também encerrará as 

atividades pelo mesmo motivo. 

Especializado em bebidas e 

comidas brasileiras, com pra-

tos de várias regiões do País, 

o estabelecimento elencou a 

baixa no turismo como uma 

das causas associadas à queda 

brusca no faturamento. 

Em lamento à decisão, o res-

taurante agradeceu à equipe 

de funcionários, fornecedores 

e demais colaboradores pelo 

trabalho desenvolvido em con-

junto desde 2016. O restauran-

te agradeceu “especialmente” 

aos clientes, frisando ter sido 

uma honra contar com a pre-

sença deles desde a abertura da 

unidade em Fortaleza.

“Fizemos amigos e espera-

mos que em breve possamos 

retornar. Fiquem bem e se cui-

dem”, encerrava o comunicado.

| EfEItO pANdEMIA | Segundo 

a empresa, houve queda de 

55% no faturamento 

Engenho Dedé 
fecha as portas 
em Fortaleza

AbrAsel

Por meio das 
redes sociais, 
a abrasel-
Ce analisa o 
fechamento do 
engenho como 
“mais um grito 
de socorro” do 
setor. 


AlAn mAgno

alan.magno@opovo.com.br
eSPeCial Para o Povo
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Fluxo de cargas no Porto do 
Mucuripe cresceu o dobro 
da média nacional
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porTo DE ForTALEZA se destaca na 
movimentação de cargas

O Porto do Mucuripe, em For-
taleza, administrado pela Com-
panhia Docas do Ceará (CDC), 
fechou 2020 com mais de 4,9 
milhões de toneladas de cargas 
transportadas. Alta de 12% ante o 
ano anterior. O balanço divulgado 
pelo Ministério de Infraestrutura 
mostrou que esse crescimento é o 
dobro da média obtida nos portos 
públicos brasileiros (5,68%).

No Brasil, passaram pelos 

portos públicos brasileiros mais 
de 447,1 milhões de toneladas de 
cargas ao longo de 2020. São 24,1 
milhões a mais ante a movimen-
tação registrada no ano anterior 
(423 milhões de toneladas).

Conforme o O POVO já ha-
via antecipado na edição do últi-
mo dia 18, esta foi a melhor mo-
vimentação de cargas do porto 
de Fortaleza desde 2015. Tam-
bém houve crescimento recorde 
de 254,35%, no indicador EBIT-
DA, que representa lucros sem 
desconto de juros e impostos, 
que fechou o ano em R$ 11,8 mi-
lhões, o que mostra o potencial 

de geração de caixa da Compa-
nhia Docas do Ceará para futuros 
investimentos.

Recorde também na geração 
de receitas, que subiram de R$ 
56,3 milhões, em 2019, para R$ 
64 milhões, no ano passado. Alta 
de 13,49%. Para a diretora-pre-
sidente da CDC, Mayhara Chaves, 
o desempenho do porto, apesar 
de pressão da pandemia sobre 
as atividades econômicas, é fruto 
do aprimoramento da gestão e 
das parcerias portuárias que vêm 
sendo desenhadas desde 2019.

Destaque para o aumento de 
28,5% no transporte de granel 

sólido não cereal, como manga-
nês, escória, minério e coque. “É 
um tipo de carga que a gente vem 
se especializando. Foi um per-
centual de crescimento acima do 
esperado, mas já dentro do nosso 
objetivo de focar nas cargas que 
trazem resultado ao porto”.

Para este ano, ela diz que, 
além de dar continuidade 
nestas negociações, outro 
foco da gestão é avançar nos 
projetos de concessões. Até 
agosto devem estar concluí-
das as obras no terminal pes-
queiro que foi concedido em 
março do ano passado para a 
indústria de beneficiamento 
de pescado, Compex. E ain-
da neste ano deve ser feita a 
concessão do terminal pes-
queiro de Camocim.

“No de Fortaleza, era uma 
área ociosa, mas quando estiver 
operando vai gerar cerca de 300 
empregos no entorno do porto. 
Também deve sair neste primei-
ro semestre o arrendamento do 
armazém do trigo e para o se-
gundo o de uma área não ope-
racional, não contígua ao porto, 
que será destinada a uma mistu-
radora de combustíveis”.

A concessão do Terminal Ma-
rítimo de Passageiros, depende 

de aval do Ministério, e somente 
deve ocorrer quando a pandemia 
passar e o fluxo for 100% retomado. 
“Se fosse fazer a licitação agora, os 
preços iriam lá para baixo. E um es-
tudo da FGV Transporte já mostrou 
que o equipamento é um dos que 
têm maior potencial de investimen-
to, então, estamos com boas expec-
tativas”, afirma Mayhara Chaves.

No Brasil, segundo o balanço do 
Ministério da Infraestrutura, o por-
to de Santos, em São Paulo, segue 
sendo o maior complexo portuário 
do hemisfério sul, com 146,5 milhões 
de toneladas de cargas transporta-
das em 2020. Alta de 9,3%, ante 2019.

Mas a maior taxa de crescimento 
no fluxo de cargas dentre os portos 
brasileiros, no entanto, foi observa-
da no porto de Ilhéus, na Bahia, que 
avançou 118,4% em relação a 2019.

Pelo Complexo do Pecém, outro 
porto cearense, foram movimen-
tadas 15,9 milhões de toneladas de 
carga em 2020. Resultado 12% abai-
xo em relação ao apurado em igual 
período de 2019.

Mas, o estudo destaca a mo-
vimentação recorde de produtos 
transportados em contêineres, que 
atingiu a marca de 4,8 milhões de 
toneladas no ano passado. Foi o 
segundo tipo de carga mais mo-
vimentada pelo Pecém em 2020, 
atrás apenas do granel sólido, com 
7.761.958 toneladas.

| REcoRdE | Foram 4,9 milhões de toneladas de cargas transportadas no ano passado. Alta de 11,36% em 

relação a igual período de 2019. E o dobro da média de crescimento dos portos públicos brasileiros (5,68%)

Aviso Por motivo de férias, a coluna do jornalista raone Saraiva não será publicada hoje

IrnA cAvALcAnTE
irnacavalcante@opovo.com.br

Apesar de apelos do presi-
dente Jair Bolsonaro e divergên-
cias na categoria, a paralisação 
dos caminhoneiros autônomos 
a partir de hoje, será mantida, 
afirmou o presidente do Conse-
lho Nacional dos Transportado-
res Rodoviários de Cargas (CN-
TRC), Plínio Dias, acrescentando 
que a duração do movimento é 
“indeterminada” e que 22 Esta-
dos participam do conselho. 

Com confirmação também 

pela Associação Nacional de 
Transporte do Brasil (ANTB), in-
clusive, segundo eles, com ade-
são no Estado, o Sindicato dos 
Transportadores Rodoviários 
Autônomos no Ceará (Sindicam-
CE) não deve participar. Aconte-
ce que a paralisação, mesmo que 
não ocorra pela categoria, local-
mente, afeta todo o País.

Dias afirma que a redução 
ou zeragem do PIS/Cofins sobre 
o diesel, cogitada pelo governo, 

não seria suficiente para termi-
nar com a greve, porque o prin-
cipal problema é a política de 
paridade ao preço internacional 
adotada pela Petrobras.

“Quem teria a culpa de de-
sabastecimento do País se o 
movimento se prolongar por 
3, 4, 5 dias, como foi na época 
do presidente Michel Temer, 
quando durou 11 dias, não são 
os caminhoneiros, é quem é 
responsável pela pasta. Se o 
presidente chamar para con-
versar no primeiro dia e resol-
ver, todo mundo volta a traba-
lhar no dia seguinte. Até agora 
não teve diálogo com Conselho 
Nacional ou com a categoria.”

Questionado sobre o apelo do 
presidente, Dias afirmou que en-
tende que o presidente não pode 
incitar greves, mas reclamou que 
“não chegou nada para categoria 
de autônomos” nos primeiros 
dois anos de governo. “Não po-
demos deixar passar este ano, o 
ano que vem é de eleição, senão 
os caminhoneiros vão continuar 
no submundo. O presidente do 
CNTRC também disse que a cate-
goria não irá bloquear as estra-
das, deixando faixas livres. “Va-
mos fazer a manifestação dentro 
da lei.” (Agência Estado)

| PaRalisação | O presidente do Conselho Nacional dos Transportadores Rodoviários de 

Carga também disse que a categoria não irá bloquear as estradas, deixando faixas livres

Apesar de apelo, 
caminhoneiros mantêm greve
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GrEvE está prevista para hoje

CNTA e Abrava reforçam 
posição contra paralisação

Reivindicações. Divergência

A Associação Brasileira 
dos Condutores de Veícu-
los Autônomos (Abrava) e 
a Confederação Nacional 
dos Transportadores Au-
tônomos (CNTA) que não 
participarão da paralisação 
dos caminhoneiros. Ambos 
também afirmaram que o 
momento atual, no meio da 
pandemia de Covid-19, não 
é propício para greves.

O presidente da Abrava, 
Wallace Landim, conheci-
do como Chorão, um dos 
principais líderes da greve 
de caminhoneiros de 2018, 
reconheceu que a categoria 
não pode ficar de “braços 
cruzados” e precisa reivin-
dicar as conquistas do mo-
vimento anterior, em 2018, 
mas argumentou que a 
manifestação atual ganhou 
cunho político e está polari-
zada, com parte defendendo 
o presidente Jair Bolsonaro 

e outra parte contrária. 
“Uns estão focando na ques-
tão da eleição na Câmara e 
no Senado. Outros estão 
contra os governadores.”

Chorão também argu-
mentou que a Abrava está 
cobrando o cumprimento do 
piso mínimo do frete e o jul-
gamento sobre o assunto no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF). Além disso, mantém 
conversas com o ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio 
de Freitas, mas pede conta-
to do presidente Bolsonaro 
para solucionar a questão 
dos preços de combustíveis.

A Abrava defende a zera-
gem do PIS/Cofins e da Cide, 
além de outra redação para o 
projeto BR do Mar, para impe-
dir favorecimento de empre-
sas estrangeiras, prejuízos 
para caminhoneiros autôno-
mos e a concentração de mer-
cado. (Agência Estado)
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Das 93.590 pessoas ins-
critas para realizar a versão 
digital do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 2020, 
apenas 31,9% estiveram pre-
sentes no primeiro dia de 
prova, que ocorreu neste do-
mingo, 31. Dados preliminares 
divulgados pelo Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) em coletiva de impren-
sa transmitida pelo YouTube 
apontam que 58.489 inscri-
tos (68,1%) faltaram à aplica-
ção. O segundo dia de provas 
está marcado para o próximo 
domingo, 7 de fevereiro.

Entre os inscritos para a 
realização da modalidade pi-
loto, 3.112 são do Ceará e estão 
divididos entre Fortaleza, So-
bral (97) e Quixadá (95). Na Ca-
pital, somam 2.920 candidatos. 
A abstenção em todo o Estado 
foi de 66,1%, uma vez que 2.056 
pessoas não compareceram aos 
locais de prova. Os presentes 
somaram 1.056 (33,9%).

Dados do Inep apontam ain-
da que 70 participantes, em 
todo o País, foram eliminados 
do Enem. Entre os motivos 
para a eliminação estão: por-
tar equipamento eletrônico, 
ausentar-se antes do horário 
permitido, utilizar impressos, 
não atender às orientações 
dos fi scais e não respeitar as 

medidas de biossegurança.
“O índice de abstenção con-

tinua alto, como também teve 
no Enem impresso, e a gente 
entende que isso é muito em 
função da pandemia. Alguns 
locais estão em lockdown, e 
as pessoas não saíram das 
suas casas para fazer a pro-
va”, afi rmou o presidente do 
Inep, Alexandre Lopes.

A prova foi realizada em 
104 municípios. Ao todo, fo-
ram utilizados 1.028 locais de 
prova e 4.053 laboratórios. 
Destes, 41 locais de prova e 128 
laboratórios eram no Ceará. 
Os números, segundo o Inep, 
não incluem Manaus (AM) e o 
Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Ama-
pá (IFAP), em Macapá (AP).

O índice de abstenção foi 
percebido em locais de prova 
da Capital. Faltando uma hora 
para o Exame, funcionários 
comentaram à reportagem 
do O POVO que o compareci-
mento estava baixo. No Cen-
tro Universitário Maurício de 
Nassau (Uninassau) Paranga-
ba, apenas três de 20 inscritos 
haviam chegado após meia 
hora de abertura dos portões.

Após realizar a prova no co-
légio Ari de Sá, na avenida 
Duque de Caxias, no Centro, 
o assistente de Planejamento 
e Controle da Produção (PCP), 
Brainer Alves Teixeira, 27, con-
tou ao O POVO que a principal 
diferença que percebeu em 
relação ao modelo regular, foi 
a baixa movimentação. “So-
bre ser no computador, achei 

bem interessante. É bem mais 
prático”, afi rma, ao fazer uma 
comparação com o preenchi-
mento do cartão-resposta.

A praticidade também foi ci-
tada por Geísa Cândido do Nas-
cimento, 27. “Para a gente não 
precisar estar voltando as pági-
nas se quisesse voltar para uma 
questão”, descreveu. Ela con-
ta que não sentiu inseguran-
ça sobre a aplicação do Exame 
de forma digital. “Quando saiu 
o resultado do local de prova 
para o impresso, eu fi quei com 
medo de algum problema, mas 
depois deu certo”, disse.

No momento de se inscre-
ver no Enem, Filipe Augusto 
Cysne, 18, lembra que “por al-
gum motivo” apareceu apenas 
a opção do modelo digital. Por 
fi m, ele conta que gostou dessa 
modalidade. “Você ganha bas-
tante tempo porque não pre-
cisa preencher o cartão-res-
posta. Não tem perigo de errar, 
você pode remarcar e fazer 
tudo bem tranquilo”, descreve.

Por erro no sistema, estu-
dantes foram dispensados do 
local de prova em cinco estados 
neste domingo, 31. “Quem não 
conseguiu fazer a prova hoje 
pode fazer a prova no domingo 
que vem e pedir a reaplicação 
só para o primeiro dia de prova, 
no dia 23 de fevereiro”, afi rmou 
Alexandre Lopes na entrevista 
coletiva. Outra opção é o par-
ticipante prejudicado pedir a 
reaplicação dos dois dias de 
prova, nos dias 23 e 24 de fe-
vereiro, que será realizada no 
modelo impresso do Enem.

| MODALIDADE PILOTO | De 93,5 mil inscritos, 34.590 realizaram a prova e 70 participantes 

foram eliminados. No Ceará, abstenção foi de 66,1%, com 1.056 candidatos presentes

68,1% dos inscritos 
faltaram ao primeiro 
dia do Enem 2020 Digital

BARBARA MOIRA

Movimentação fraca nos locais de 
prova do Enem Digital
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A pandemia dificultou, mas 
não conseguiu impedir o traba-
lho de enfrentamento ao crime 
organizado feito pelo Grupo de 
Atuação Especial de Combate 
às Organizações Criminosas 
(Gaeco), do Ministério Públi-
co Estadual (MPCE). Ao todo, 
foram 13 operações deflagra-
das, que resultaram no cum-
primento de 241 mandados de 
busca e apreensão e de prisão. 
O efeito do trabalho do Gaeco, 
somado ao dos demais órgãos 
de segurança, foi enfraquecer 
uma das facções criminosas no 
Estado, mas isso acabou pro-
porcionando o crescimento de 
uma organização rival.

A análise é do coordenador 
do Grupo, o promotor de Jus-
tiça Rinaldo Janja. Conforme 
ele, as investigações mostram 
que a maioria dos assassinatos 
ocorridos em 2020 foi cometida 
por integrantes dessa facção 
que se fortaleceu. Ele prefere 
não dizer os nomes das facções, 
já que acredita que isso acaba 
servindo para promoção des-
ses grupos, mas confirma que a 
facção Comando Vermelho (CV) 
é quem registrou o crescimen-
to, em detrimento da Guardiões 
do Estado (GDE). “Uma ficou 
fortalecida porque nós focamos 
o trabalho em relação à outra e 
colocou a cabeça de fora, ficou 
mais forte. Mas, independen-

temente disso, o trabalho está 
sendo realizado”, diz Janja.

Após uma trégua em 2019, 
admitida até pelo secretário 
da Segurança Pública Sandro 
Caron, que resultou em queda 
no número de homicídios, as 
facções criminosas voltaram 
à guerra de outros anos em 
2020. As duas maiores facções 
do Estado passaram a dispu-
tar territórios, que chegaram, 
em alguns casos, a celebrações 
públicas dessas “conquistas” 
em foguetórios. O CV chegou a 
divulgar “salve” afirmando que 
não mais toleraria criminosos 
“neutros”, que não pertences-
sem a uma facção.

As ações do Gaeco em 2020 
tiveram como principal alvo as 
facções criminosas. Das 13 ope-
rações, sete tinham como alvo 
majoritário integrantes de fac-
ções. A mais importante delas, 
para Janja, foi a operação Gê-
nesis. Ancorada em escutas te-
lefônicas, a Gênesis vem desde 
2016 agindo contra integrantes 
de todas as facções criminosas 
atuantes no Estado. Em 2020, 
duas fases da operação foram 
deflagradas, cujos alvos eram 
integrantes das forças de segu-
rança. Foram 33 mandados de 
prisão cumpridos ao todo, por 
acusações como extorsão, co-
mércio ilegal de arma de fogo e 
tráfico de drogas. Deparar-se 
com agentes do Estado é comum 
em investigações contra facções, 
afirma Janja. “É o que caracteri-
za o crime organizado, o braço 
do crime dentro do Estado”. As 
investigações da Gênesis seguem 
em andamento e novas fases da 

| SEgurAnçA públICA | Coordenador de 

grupo de combate a organizações criminosas do MPCE, Rinaldo Janja diz que maioria dos assassinatos 

registrados em 2020 foi praticado pelo CV

Facção se fortaleceu com 
enfraquecimento de rival, 
analisa promotor

Lucas barbosa

lucasbarbosa@opovo.com.br
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bairro Bom Jardim sofre com ação de facções 
criminosas que disputam o território

As ações do Gaeco em 

2020 tiveram como 

principal alvo as facções 

criminosas. Das 13 

operações, sete tinham 

como alvo majoritário 

integrantes de facções

t

operação serão deflagradas.
De acordo com Janja, mais 

procedimentos de investi-
gação foram instaurados em 
2020, ainda que afirme que, se 
não fosse o teletrabalho im-
posto pela pandemia, a produ-
tividade teria sido maior. Uma 
investigação do Gaeco pode 
durar entre dois e quatro anos, 
lembra. O próprio isolamen-
to social, diz, propiciou o au-
mento de atividades crimino-
sas, já que muitos servidores 
foram afetados e o crime não 
respeita as determinações de 
isolamento social. Além disso, 

a pandemia também foi opor-
tunidade para crimes. Entre 
as operações deflagradas pelo 
Gaeco está a Oxida, cujo alvo 
era empresários que estariam 
fornecendo oxigênio adulte-
rado para clínicas e hospitais 
públicos de vários municípios.

Para 2021, o foco do Gaeco 
segue tendo o trabalho guia-
do pela mesma orientação de 
2020. “Vai ser o trabalho contra 
as facções criminosas, o traba-
lho contra crimes contra a ad-
ministração pública, e também 
crimes praticados por agentes 
públicos”, diz Janja
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Meu Minuto em O POVO-CBN, que por estar bombando, 
bombando, bombando, é como se fosse Hora, vale, neste 
findante janeiro, uma reprodução dos títulos abordados no mês.

ASVA é a nova entidade marmanja, especializada em falar 
de tudo, menos da vida alheia. 

O general Assis Brasil abordando o que ele e Jango 
conversaram na última noite do presidente deposto em 
solo brasileiro: Nada, ele era ótimo cozinheiro e preparou a 
melhor tripa paulista que já comi. 

Pero Vaz Caminha, primeiro mentiroso da História do Brasil, 
quando escreveu, na primeira carta, “aqui, tudo que se planta 
dá”, só que falta fosfato ao solo brasileiro. 

Repórter às vezes doutrina, apregoando 

“nunca faça o que eu digo, porém, o que eu faço “.

COM ECILDA Girão, caranguejo peixe é... 
(By Evando)

JUIVERSADO

Juiz Mantovanni Colares envolveu Fernando Pessoa em sua 
mensagem explicatória da ausência na confra ugarteana. 

Às vezes, ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar 
vale a pena ter nascido. 

BLOG MIO 

Ítala Ventura é protagonista retratativa do internetiano 
desta segunda. 

Com Betinha Sampaio. 

ELO 

Marcílio Costa Souza é um dos sextafeirinos contumazes 
do restô do Ideal. 

Aliás, tem uma meada com as origens do clube, pois seu avô, 
José Gentil, foi primeiro diretor social da sede das Damas. 

RONDA DOS NATAIS 

Hoje, 1 de fevereiro: Fernanda 
Quinderé, mito da sociedade cearense 
.... Ricardo Valente, filho da arquiteta 
Vera, por sua vez, herdeira do prefeito 
Acrísio Moreira da Rocha .... Marcella 
Porto, que matrimoniou bisneto 
do coronel Zegentil e dona Melinha 
Frota .... Lívio César, da ala civil da 
família do Mercadinhos São Luiz .... 
Maria Cecília Machado, renomada 
tradutora de francês. 

BON MOT 

A FELICIDADE 
CONSISTE EM 
CONTINUAR 
DESEJANDO O 
QUE SE POSSUI. 
(Santo Agostinho, 
Coleção Oto de Sá 
Cavalcante)

Mil estabelecimentos rece-
beram ações de fi scalização 
contra a Covid-19 no Ceará 
entre a noite da sexta-feira, 
29, e o domingo, 31, segundo a 
Secretaria da Saúde do Ceará 
(Sesa). Foram 663 locais abor-
dados na noite de sexta-feira e 
367 visitados no sábado.

As ações visam fi scalizar o 
cumprimento de medidas do 
decreto com medidas contra 
a Covid-19. São verifi cados o 
cumprimento das orientações 
sobre distanciamento social, 
uso de máscaras, e também 
dos horários de funcionamento. 
Pelo decreto, bares e restauran-
tes podem permanecer abertos 
somente até as 22 horas.

Na sexta-feira, 227 estabe-
lecimentos foram fechados, 
sendo 219 em ações da Polícia 
Militar do Ceará (PMCE) e cinco 
em fi scalização conjunta da Vi-
gilância Sanitária com equipes 

do Batalhão de Policiamento 
de Rondas e Ações Intensivas e 
Ostensivas (BPRaio) da Polícia 
Militar do Ceará (PMCE) e do 
Corpo de Bombeiros Militar do 
Ceará (CMBCE).

Também na sexta-feira, três 
interdições foram realizadas 
pela Agência de Fiscalização 
de Fortaleza (Agefi s), com Au-
tarquia Municipal de Trânsito 
e Cidadania (AMC), da Guarda 
Municipal e do Batalhão de Po-
lícia de Meio Ambiente (BPMA) 
da PMCE. As três ações de fi s-
calização resultaram ainda em 
quatro estabelecimentos noti-
fi cados e três autuados.

Na noite de sábado, 367 
locais foram visitados pelas 
mesmas equipes. A Vigilância 
Sanitária, com BPRaio e CB-
MCE, foram a 22 estabeleci-
mentos, sendo 18 em Fortaleza 
e quatro no Eusébio. Destes, 
11 locais foram interditados 
(nove em Fortaleza e dois no 
Eusébio) e outros dois autua-
dos, ambos no Eusébio. Uma 
festa de forró com mais de 
1.500 pessoas foi encerrada 
pela fi scalização.

ENTRE OS LOCAIS com atividades encerradas pela 
fiscalização está um show de forró com mais de 

1.500 pessoas, que acontecia no Eusébio

DIVULGAÇÃO/SESA

| FIM DE SEMANA | Fiscalização 

conjunta de órgãos do Estado visitou locais em Fortaleza, 

Região Metropolitana e interior

Mil estabelecimentos foram 
abordados em ações contra 
a Covid-19

Nas ações, são 

verifi cados o 
cumprimento das 
orientações sobre 
distanciamento 
social, uso de 
máscaras, e 
também os 
horários de 
funcionamento”

BEMFICA DE OLIVA

bemficadeoliva@opovo.com.br

Com 4.816 aplicações reali-
zadas no fi m de semana, 42.961 
pessoas já receberam a primeira 
dose da vacina contra a Covid-19 
em Fortaleza. Foram 2.661 pro-
cedimentos no sábado, 30, e 2.155 
no domingo, 31. As informações 
são da Secretaria Municipal da 
Saúde de Fortaleza (SMS).

O calendário de vacinação 
está na primeira etapa. Nesta 
fase, as doses são direcionadas 
a profi ssionais de saúde que 
atuam na linha de frente do 
combate ao coronavírus, ido-
sos acima de 75 anos, idosos 
acima de 60 anos em institui-
ções de longa permanência, e 

pessoas com defi ciência acima 
de 18 anos que também este-
jam institucionalizadas.

A partir do domingo, 31, a 
imunização em profi ssionais 
de saúde focará nos que atuam 
nos 116 postos de saúde da Ca-
pital. O agendamento deve ser 
feito pelas próprias unidades, e 
as doses serão aplicadas na Po-
liclínica Dr. Luiz Carlos Fonte-
nele, no Passaré, ou no Centro 
de Eventos do Ceará. A vacina-
ção prioritária para este grupo 
segue até a terça-feira, 2.

Idosos acima de 75 anos de-
vem realizar agendamento por 
meio do sistema Vacine Já ou 

do aplicativo Mais Saúde, ambos 
da Prefeitura de Fortaleza. Caso 
não tenham acesso a Internet, o 
agendamento pode ser realizado 
por parentes em qualquer posto 
de saúde da Capital. A vacina é 
aplicada na própria residência. 
(Bemfi ca de Oliva)

| FORTALEZA | Somente no fi m de semana, foram 
mais de 4.800 doses aplicadas; calendário de 

imunização ainda está na primeira etapa

Quase 43 mil pessoas já 
receberam vacina contra a 
Covid-19

Agefi s, Guarda Municipal, 
AMC, BPMA e CBMCE estiveram 
em 11 locais, autuando sete 
e interditando quatro, além 
de três notifi cações. Foram 
apreendidos nesta ação cinco 
paredões de som e 127 mesas 
e cadeiras. Ainda no sábado, a 
PMCE abordou 334 estabeleci-
mentos. O órgão não detalhou 
quantos foram fechados.

Vacina contra a 

Covid-19
Agendamento e confi rma-
ção: site Vacine Já (vacineja.
sepog.fortaleza.ce.gov.br) ou 
aplicativo Mais Saúde Fortaleza
Alterações cadastrais: (85) 
3452 6779 e (85) 3452 6990
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A
s casas legislativas do 
Brasil todo retornam 
hoje às atividades num 
momento crítico. No 
Congresso Nacional, as 
últimas semanas são 

marcadas por disputa pelo controle 
das mesas diretoras. Envolvem o co-
mando da agenda legislativa e o for-
talecimento de projetos políticos nesse 
ciclo para as eleições de 2022. É parte 
do jogo do parlamento. O que não se 
pode perder de vista é o papel indis-
pensável do Poder Legislativo como 
construtor de soluções em tempos tão 
graves. Isso signifi ca estar a serviço do 
interesse público para além dos grupos 
políticos que disputam a hegemonia.

O Poder Legislativo tem avaliação 
negativa perante parte signifi cativa da 

população e isso tem relação com o fato 
de muita gente não perceber utilidade 
no que fazem vereadores, deputados e 
senadores. Pensa-se assim que se po-
deria fechar câmaras, assembleias e o 
Congresso Nacional que as coisas fun-
cionariam do mesmo jeito, até melhor, 
e com menor custo. O que se perde de 
perspectiva é que o papel do Legislativo é 
de garantidor da democracia. É ali onde 
estão expostas as divergências, a diver-
sidade de pensamentos, a pluralidade 
geográfi ca e étnica. É no parlamento em 
que o povo deve se ver representado. 
Não por todos. Não é essa a ideia. Talvez 
nem mesmo pela maioria. Mas, o que se 
busca é que todos os segmentos quan-
titativamente mais signifi cativos da po-
pulação tenham a voz representada em 
algum membro do Legislativo.

Quando os vereadores, deputados 
e senadores foram para o recesso, 
imaginou-se que voltariam no mo-
mento de olhar para a superação da 
pandemia e de olhar para a recupe-
ração do que se perdeu na educação 
e na pandemia. Mas, enquanto a va-
cinação avança lentamente, ainda se 
sofre com o aumento de casos, com 
número crescente de mortes e com 
o medo de que possa ser ainda pior 
num futuro próximo. Novas restri-
ções que tentam conter o adoecimen-
to e as mortes seguem a castigar a 
economia. As aulas retornam, mas os 
cuidados precisam seguir. O ensino 
segue híbrido ou remoto, com obs-
táculos como falta de acessibilidade 
que comprometem o aprendizado.

As disputas no Legislativo envolvem 

os interesses específi cos dos grupos, 
mas não podem jamais perder de vista 
o papel crucial: mediar a construção de 
soluções. Com todas as divergências e 
confl itos que ali se reúnem, nesse mo-
mento de extremos na política brasilei-
ra, as casas parlamentares são espaço 
da construção dos entendimentos pos-
síveis em prol do interesse público.

As eleições nas mesas diretoras 
definem fundamentalmente se Se-
nado e Câmara dos Deputados serão 
alinhadas com o governo ou irão em 
linha divergente. O papel do Legis-
lativo não é ser nem uma coisa nem 
outra. O poder deve ser independen-
te, altivo, livre para divergir e dis-
posto a construir entendimentos que 
deem respostas aos problemas do 
povo, que hoje são muitos. 

O dever de encontrar soluções

o que fazia ao contar e reinventar as belas 
“verdades” das Mil e Uma Noites. 

As narrativas não estão objetivamente 
distribuídas entre a população; há aque-
les que são mestres no dom dessa arte. 
Donald Trump, por exemplo, foi capaz 
de arrebanhar a turba ensandecida ao 
Capitólio, símbolo mundial da demo-
cracia. Deu no que deu... Abaixo da linha 
do Equador seguidores desta liderança 
incendiária ameaçam fazer movimen-
tos semelhantes. As narrativas desses 
encantadores de multidões dividem o 
eleitorado; mais que isso, provocam fi s-
suras em relações familiares e amiza-
des. Os autores de narrativas absurdas 
sobre tudo e todos, entretanto, seguem 
sua marcha. Podem até encantar alguns, 
mas semeiam tempestade nos cenários 
por onde passam. 

sofi alerche@gmail.com

Com a ciência aprendemos que exis-
tem os fatos e suas interpretações. Com 
a história, descobrimos que as fronteiras 
entre uns e outros são fl uidas. Tal situa-
ção é particularmente verdadeira na mo-
dernidade líquida que caracteriza o mun-

do globalizado, segundo 
Zygmunt Bauman. Nele 
tudo é volátil e se conso-
me sob o fogo das trocas 
virtuais. O império das 
versões tem nas redes 
sociais um terreno fértil 
à propagação de menti-
ras que ganham status 
de verdade.  

Tal situação coincide com um contexto 
onde a informação da mídia tradicional 
vem sendo gradativamente substituída 
por versões veiculadas através de toda 

sorte de comunicadores – you tubers, 
infl uencers, usuários de aplicativos e 
outros cidadãos comuns. As redes so-
ciais dão megafone a todos que desejem 
propagar suas verdades, sejam estas ob-
jetivas, ou não. Tal situação tem gerado 
mudanças sem precedentes nas formas 
de comunicação e em todos os setores da 
vida contemporânea. 

Para bem compreender este fenômeno 
aprofundado pela internet, vale lembrar 
que as narrativas representam capítulo 
importante da capacidade de criar hu-
mana desde tempos imemoriais. Homero, 
a quem é atribuída a autoria dos clássi-
cos Ilíada e Odisséia, segundo consta, era 
um poeta épico contador de histórias. As 
narrativas, quando bem contadas, têm o 
poder de seduzir os interlocutores. Lem-
bremos que Sherazade sabia exatamente 

Sob o signo das narrativas 

Professora da 

Uece-PPGE e 

pesquisadora da 

FGV-DGPE 

Sofi a Lerche Vieira

vspinelli@terra.com.br

“E aprendi, em cada um deles, a im-
portar-me um pouco mais com o outro. 
Ainda é pouco. Preciso de mais”, escrevia 
no meu último artigo no O POVO, referin-
do-me aos pensamentos negativos provo-
cados por experiências que consideramos 

não exitosas, contudo, 
realmente, foram fontes 
de novas experiência e 
aprendizado.

Quando recebi o con-
vite para escrever mais 
um artigo, fi z uma refl e-
xão sobre os demais, re-
cordando que falei sobre 
a Uece, a Acad, o CRA-

CE, as empresas juniores, a grande El-
zenir Colares, e especialmente sobre um 
tema que me é muito caro: a tolerância.

O primeiro momento foi no artigo de 

abertura, publicado em 3 de fevereiro de 
2020, abordando a intolerância vivida no 
Brasil, quando os embates passaram a 
atropelar os debates, em um triste clima de 
pura beligerância. Destaco esse trecho: “O 
Reino da Tolerância, leitor, virá quando eu 
e você pararmos para refl etir sobre o que 
estamos fazendo para que esse estado de 
coisas mude... ou se agrave”.

No artigo de 6 de abril, sobre a Covid-19 
e a batalha Economia versus Saúde, ali-
mentada por muitos, lembrei que “uma 
convivência saudável e centrada no real 
inimigo, deixando de lado as brigas ideo-
lógicas ou partidárias” traria melhores 
condições de solução. A palavra-chave 
era, novamente, a tolerância.

No artigo seguinte, de 4 de maio, 
comentei sobre dois termos que, mais 
uma vez, dividiam opiniões, no caso o 

isolamento versus o distanciamento so-
cial, e considerei que o distanciamen-
to, se bem empregado por nós, poderia 
proporcionar uma revisão de conceitos 
de certo e errado e nossa reação no fu-
turo poderia ser diferente, de mais tole-
rância, quem sabe.

Óbvio que eu não tinha a petulância de 
mudar o mundo. E ele não mudou. Lamen-
tavelmente, muitos continuamos a nos ater 
às discussões estéreis entre nosso ponto de 
vista e o que diz o outro, sempre buscando 
desconstruir o pensamento alheio em tudo 
aquilo que não se coadune com o nosso 
próprio pensar ou aquilo que a nós parece 
mais apropriado explorar.

Tolerância, mesmo que utópica, con-
tinua sendo uma ideia que defendo com 
veemência. E uma refl exão que proponho 
mais uma vez. 

No Reino da Tolerância II

Professor da Uece, membro 

da Academia Cearense de 

Administração (Acad) e 

conselheiro do CRA-CE

Vladimir Spinelli Chagas

taiene.righetto@hotmail.com 

Aquela esperança de que, iniciando um 
novo ano, teríamos vida nova, não era nu-
trida pela maioria dos empregadores do 
setor de alimentação fora do lar. A dura 
realidade imposta pela pandemia em 2020 
nos deixou com os pés bem fi rmes. Foram 

tantas notícias arrasa-
doras, de desempregos, 
portas fechadas, contas 
acumuladas, que só de-
sejávamos um fôlego para 
alcançar a praia vivos. 

Mas 2021 chegou, e 
com ele mais sapos para 
engolirmos. Ao contrário 
do que temos pedido ao 

poder público (diálogo, estratégia em par-
ceria, incentivo para nos mantermos de 
portas abertas), o que temos recebido por 

baixo da porta são os pesados impostos 
de início de ano: IPVA, IPTU, reajuste de 
aluguéis, água, gás, combustível e energia 
elétrica, infl ação dos insumos alimentí-
cios e aumento na tarifa das passagens 
de ônibus que passou a valer no dia 11 de 
janeiro. Este último reajuste, que chega 
a até R$ 0,55, tem impactado o bolso dos 
empregadores, que já vêm lutando para 
sobreviver após mais de 10 meses de pan-
demia e seus efeitos desastrosos.

Ficamos parados por meses ano pas-
sado, estamos funcionando com grandes 
restrições, lutando para pagar a folha 
e evitar mais demissões, sendo que a lei 
que permitia suspensão dos contratos de 
trabalho e redução de salário já não tem 
mais seus efeitos. Poucos empreende-
dores tiveram acesso a crédito e já não 

sabemos de onde tirar recursos. Quem 
dera viesse, junto com as contas, um ma-
nual de sobrevivência ensinando a arcar 
com tantos custos, enquanto convivemos 
dia a dia com o fantasma de retroceder-
mos nas fases de abertura. 

Importante lembrar que essa é uma 
preocupação de toda a classe produtiva, 
sufocada sem compaixão e sem poder pa-
gar essa conta sozinha, já que não existe 
mais tanque reserva para ninguém. 

Com este cenário, se o poder público jo-
gar mais este ônus nas costas da sociedade, 
a crise que se avista será sem precedentes, 
principalmente para um estado como o Cea-
rá que depende tanto do comércio, turismo e 
setor de serviços. É preciso dividir essa bola, 
pois jogo que se joga sozinho não tem vito-
rioso. O setor produtivo não aguenta mais. 

Ano novo, impostos novos 

Presidente da 

Associação Brasileira de 

Bares e Restaurantes 

(Abrasel) no Ceará 

Taiene Righetto
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as notíCias reproduzidas nesta 

seção obedeCem à graFia da 

époCa em que Foram publiCadas.

Há pouco mais de um ano do pri-
meiro caso registrado de Covid-19, a 
pandemia impactou profundamente 
as relações familiares, a dinâmica dos 
negócios, a vida em sociedade, e o de-
senho da geopolítica global. A evolução 

dessas transforma-
ções em gerações fu-
turas ainda é incerta 
e preocupante. 

Ao longo de 2020, 
empresas cambalea-
ram em incertezas. 
O temor de uma re-
petição do colapso 
econômico de 2015 

e 2016, dessa vez em maiores propor-
ções, se espalhou entre os executivos 
mais rápido que o próprio vírus. Fábri-
cas foram fechadas, projetos posterga-
dos e funcionários dispensados, crian-
do um perverso círculo vicioso.

À medida que a pandemia parali-
sou inúmeras empresas, também agiu 
como uma formidável ferramenta de 
aceleração de tendências, impulsio-
nando a inovação e o desenvolvimen-
to de tecnologias disruptivas. Novos 
comportamentos e hábitos dos con-
sumidores estão redimensionando ca-
nais de atendimento, alterando práti-
cas comerciais e hábitos de consumo. 
Empresas tradicionais estão sendo 
desafiadas e novas empresas criadas. 
Esse momento tem sido um lembrete 
que a adversidade muitas vezes força 

sociedades a evoluírem.
O Estado deve assumir o protagonis-

mo nesse momento, assegurando que 
o excesso de regulamentações e o peso 
da burocracia não retardem empresas 
inovadoras em criar um ambiente de 
negócios dinâmico e competitivo, além 
de atuar como um facilitador de novas 
tecnologias. Tome-se como exemplo 
o caso das fintechs e bancos digitais, 
que estão revolucionando os métodos 
atuais de pagamentos, reduzindo cus-
tos, implementando uma nova dinâ-
mica econômica e, por fim, benefician-
do o consumidor. O Estado atuando 
como agente regulador e facilitador, 
estimulando a livre concorrência.

Os desafios que a pandemia nos 
impôs permitiu que vacinas fossem 
desenvolvidas em tempo recorde, 
algo inimaginável em um passado 
recente, com exemplares casos glo-
bais de cooperação entre o gestor 
público e privado.

Pelas dificuldades impostas pela 
extensão territorial do Brasil, pode-
mos evoluir muito em áreas como 
educação a distância, telemedicina, 
logística, fontes renováveis de energia, 
técnicas agrícolas, internet das coisas 
(IoT), dentre outras, reduzindo desi-
gualdades, gerando desenvolvimento 
regional e difundindo conhecimento. 
Respeitando o delicado momento que 
vivemos, podemos visualizar grandes 
oportunidades para nosso futuro. n

Oportunidades e desafios 
econômicos

luizantonio@ibefce.org.br 

presidente do instituto 
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Luiz Antonio Trotta miranda

O desenvolvimento sustentado de 
um estado, região ou país passa pela 
estruturação dos fluxos de transpor-
te, sua intermodalidade e integra-
ção física. Desse esforço, obtém-se o 
aperfeiçoamento da logística, redu-

ção de custos, ge-
ração de oportuni-
dades de negócios, 
empregos e cresci-
mento econômico. 
O novo aeroporto 
de Sobral nasce sob 
esse signo.

Concebido a par-
tir da necessidade 

de dotar o maior município da região 
norte do Estado do Ceará de um ae-
roporto à altura de sua importância, 
o novo equipamento substituirá o 
atual, que possui dimensões reduzi-
das de pista, sem possibilidade de ex-
pansão, por razões ambientais.

Incluso no Plano Estadual de 
Logística do Estado do Ceará –  
Pelt-CE, elaborado pela Secretaria 
da Infraestrutura, entre 2013 e 2014, 
o novo aeroporto atenderá um mu-
nicípio que é polo regional nas áreas 
educacional, industrial, comercial 
e atendimento médico-hospitalar, 
entre outros serviços. Reconhecido 
por sua qualidade no ensino pú-
blico, sede de universidades e com 
potencial para geração de mão de 
obra altamente qualificada, Sobral 

está pronta para receber empreen-
dimentos de alto valor tecnológico 
e o aeroporto será o elo de ligação 
direta com o mercado.

O Aeroporto Regional de Sobral 
será habilitado para operar com ae-
ronaves de porte médio, capaz de in-
crementar o transporte de cargas e 
passageiros em uma região com cer-
ca de 1,5 milhão de habitantes.

Por outro lado, a integração do 
espaço do atual aeroporto à malha 
urbana de Sobral, além da reurba-
nização das áreas limítrofes, apre-
senta-se como importante elemento 
estruturador e ordenador do terri-
tório, do ponto de vista urbanísti-
co geral, abrangendo a melhoria da 
mobilidade, da acessibilidade, a re-
constituição do tecido urbano pela 
continuidade do sistema de circula-
ção, a possibilidade de ocupar orde-
nadamente áreas vazias ou subutili-
zadas, no equilíbrio entre a oferta de 
moradia e de postos de trabalho, no 
aumento da permeabilidade do solo, 
da cobertura vegetal, dos espaços 
públicos de convívio e lazer.

Um plano de reutilização da área 
do atual aeroporto de Sobral foi ela-
borado pelo Governo do Estado, sob 
os auspícios do BID (Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento), como 
proposta de plano urbanístico espe-
cífico para requalificar e reestruturar 
esse espaço urbano. n

Infraestrutura para desenvolver

luciogomes@seinfra.ce.gov.br

secretário da 

infraestrutura do 

estado do Ceará

Lucio Gomes 

simplesmente, the truth

O discurso de posse de Joe Biden foi um bálsamo nas 
chagas das instituições e das mentes e corações das pes-
soas democráticas, chagas abertas por Donald Trump, 
Jair Bolsonaro e congêneres chefes de Estado. Chagas das 
mentiras, das fake news, da disseminação do ódio, da ne-
gação da vida, do bem comum, do bem-estar social; do 

apoio dado ao nacionalismo isolacionista 
e ao antimultilateralismo, à supremacia 
branca, à construção de muros, ao des-
prezo por imigrantes e à separação de 
seus filhos, à aliança  com o movimento 
fascista de extrema-direita “Alt-right” de 
Steve Bannon; do apoio ao armamento da 
população civil, à incitação à violência e 
à desmoralização dos direitos humanos, 
ao menosprezo do meio ambiente e das 
questões climáticas etc. Enfim, uma volta 
à decência, à humanidade, à reafirmação 
das virtudes cívicas, sociais e políticas 
que devem guiar a conduta dos homens. 
Um discurso, sim; mas não só palavras 

ao vento, já que foram acompanhadas de decretos presi-
denciais de reinserção na comunidade e em instituições 
internacionais com o retorno ao Acordo de Paris, à OMS 
(Organização Mundial da Saúde), a movimentos de suporte 
a tecnologias verdes e ao combate à pobreza, à pandemia, 
ao racismo e à discriminação com base na orientação se-
xual. O planeta Terra voltou a ser redondo para enfrentar 
seus enormes problemas, do imperialismo à odiosa desi-
gualdade nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo. 

O presidente Joe Biden enxerga que há: “Muito a repa-
rar. Muito a curar. Muito a construir”. Lança gritos pela 
saúde, pela justiça racial, pela sobrevivência do planeta; 
gritos pela união como meio para reparar, curar e re-
construir o sistema educacional, criar bons empregos e 
assegurar saúde para todos; para reescrever juntos uma 
história de esperança, não de medo; de luz, não de trevas; 
de decência e dignidade, de amor e de cura. União para 
enfrentar os males da raiva, do ressentimento, do ódio, 
do desemprego e da desesperança. Como condições pé-
treas da democracia, ele põe a liberdade de oportunida-
des (eu diria igualdade e equidade, em vez), a segurança, a 

liberdade, a dignidade, o respeito e a honra. Destaca, sim, 
a verdade. The truth, diz ele e continua: “Existe a verdade 
e as mentiras. Mentiras contadas em nome do poder e do 
lucro. Cada um de nós temos o dever e a responsabilidade, 
como cidadãos, como americanos e especialmente como 
líderes de defender a verdade e derrotar as mentiras”.

O discurso de Biden visa restaurar princípios e va-
lores democráticos e enterrar tendências neofascistas 
de extrema-direita disseminadas em países ociden-
tais. Por isso seu discurso é de grande interesse para 
nós brasileiros, atolados que somos nas insanidades de 
nosso presidente e de vários de seus ministros e no ódio 
bravejado nas redes sociais, especialmente seu pleito a 
favor da verdade, isto é, da busca do conhecimento se-
guro que deve fundamentar opiniões, expectativas e es-
colhas. Derrotar as mentiras e as falsidades é também 
nossa responsabilidade como brasileiros antes que elas 
destruam nossa frágil coesão social. Simplesmente, the 
truth, na nossa convivência familiar, social e política.

P.S.: A vacina é pública e universal. n

haguetteandre@gmail.com

sociólogo e 

professor da uFC

André Haguette

Há 30 anos
1991. SAÚDE

Farmácia preserva a manipulação 

A modernidade manteve na tradicional Farmácia Osvaldo 
Cruz, a procuro pelos remédios (fórmulas) de manipulação 
e eficiente “consulta” do farmacêutico Edgar Rodrigues de 
Paula, atual proprietário. Fazendo questão de ressaltar que 
evita receitar, mas apenas orienta as pessoas que o procuram. 
Inaugurada em 1934, a farmácia continua funcionando em 
frente à praça do Ferreira.

1991. brASIL

Congelados preços e salários

O Governo caracterizou como um aprofundamento da política 
de combate à inflação o pacote de medidas econômicas 
anunciado ontem à noite pela ministra Zélia Cardoso. As novas 
reformas promovem uma desindexação total da economia, 
com a extinção de todos os índices controladores de preços 
e salários. Estes ficam submetidos a uma trégua, depois de 
congelados. Os salários de fevereiro vão ser atualizados de 
acordo com a sua média real nos últimos 12 meses.

Há 50 anos
1971. SAÚDE

Morre o médico Pedro Borges

Ocorreu às 8 horas de hoje no Cemitério São João 
Batista, o sepultamento do pediatra Pedro de 
Moraes Borges, professor da Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal do Ceará. Faleceu às 
18h30m de ontem, na Casa de Saúde César Cals, 
vitimado por um enfarte. Contava com 58 anos de 
idade, era natural de Crateús, gozava de merecido 
conceito e sua morte causou profunda consternação.

1971. ESporTES

Fortaleza traz o Bi do Nordestão

A brilhante campanha do Fortaleza no Torneio 
Norte-Nordeste de 1970 foi coroada com a conquista 
do título do certame regional promovido pela 
CBD, envolvendo as principais equipes da Bahia ao 
Amazonas. Mesmo perdendo de 2x1 para o Sport, 
ontem à tarde, na Ilha do Retiro, o Tricolor de Aço 
venceu a competição pelo saldo de 2 gols.

Há 70 anos
1951. brASIL

Getulio Vargas exalta a conduta dos 

seus competidores no pleito de outubro

Rio, 1º - (News-Press) – A cerimonia de posse do sr. Getulio 
Vargas durou exatamente oito minutos. O sr. Melo Viana 
abriu a sessão que se destinava o ato. A seguir, os srs. Getulio 
Vargas e Café Filho assinaram o termo de posse e prestaram 
os seus juramentos debaixo de vibrações estrondosas, 
confetis e pétalas de rosas.

1951. cArNAvAL

Num fio louco as Coreanas do Samba
Diariamente o aguerrido bloco de rua “As Coreanas do 
Samba” vêm efetuando proveitosos ensaios, prevendo-
se por isso mesmo que as endiabradas meninas do 
Good e Betinho façam “misérias” no carnaval de rua, 
conquistando para si um dos premios que serão ofertados 
aos melhores conjuntos carnavalescos. Ostentando uma 
bela fantasia as “Coreanas do Samba” prometem fazer 
figura no tríduo momino.
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Lamentamos por 

ser uma partida em 

casa”

Luiz otávio, zagueiro e capitão 
do Ceará

Ceará
4-2-3-1: richard, Samuel 
Xavier, tiago Pagnussat, 
luiz otávio, alyson (Kelvyn); 
Fabinho (Pedro Naressi), 
Fernando Sobral (Wescley; 
lima, vina, léo Chú (leandro 
Carvalho); Cléber (Felipe 
vizeu). 
Técnico:Guto Ferreira

Athletico-PR
4-4-2: Santos, Khellven, 
Pedro Henrique, thiago 
Heleno, abner; richard 
(alvarado), léo Cittadini, 
Fernando Canesin (zé 
ivaldo), Nikão; vitinho (Carlos 
eduardo), renato Kayzer 
(Bissoli).
Técnico: Paulo autuori

Árbitro: rodrigo dalonso (SC)
Assistentes: Henrique Neu 
ribeiro (SC) e Fabiano da Silva 
ramires (eS)
vAr: Gilberto rodrigues Castro (Pe)
cartões amarelos: Khellven e 

renato Kayzer (athletico-Pr)
Gols: dois de Carlos eduardo 
(segundo tempo)
público:  jogo de portões 
fechados, em decorrência da 
pandemia do novo coronavírus

SÉRIE A DO BRASILEIRÃO 2020
roTEIro Do JoGo

0x2

TImE pG J v
 1º internacional 65 33 19
 2º atlético-MG 60 33 18
 3º Flamengo 58 32 17
 4º São Paulo 58 33 16
 5º Fluminense 53 33 15
 6º Palmeiras 52 32 14
 7º Grêmio 52 33 12
 8º athletico-Pr 45 33 13
 9º Ceará 45 33 12
 10º Corinthians 45 32 12
 11º Santos 45 32 12
 12º atlético-Go 45 33 11
 13º Bragantino 44 33 11
 14º vasco 37 33 9
 15º Bahia 36 33 10
 16º Sport 35 32 10
 17º Fortaleza 35 33 8
 18º Goiás 29 33 7
 19º Coritiba 28 33 6
 20º Botafogo 23 32 4

CAMPEONATO BRASILEIRO

classificados 
para libertadores

classificados 
Sul-americana

rebaixados para 
Série B

cLAssIfIcAção DA sérIE A

Luiz Otávio 
prega esperança 
após derrota

O embate entre Ceará e 
Athletico-PR, ontem, na Are-
na Castelão, foi desprovido de 
qualidade, com poucas chances 
de gol criadas pelas equipes. O 
Vovô só acertou finalizações na 
direção da meta adversária em 
duas oportunidades, o mesmo 
número do Furacão. A diferen-
ça foi que os chutes do visitan-
te balançaram as redes, duas 
vezes com Carlos Eduardo, que 
entrou no segundo tempo e 
mudou o panorama da partida.

Os dois gols anotados pelo 
meia-atacante do Furacão sur-
giram a partir de falhas defen-
sivas do Alvinegro. 

No primeiro gol, Alyson er-
rou passe na saída de bola e 
Carlos Eduardo avançou em ve-
locidade contra os defensores, 
que estavam desorganizados, e 
tocou na saída de Richard. 

Na segunda bola, Carlos acer-
tou um drible rápido em cima de 
Tiago Pagnussat, invadiu a área 
e chutou na saída do goleiro.

Após o embate, Luiz Otávio 
reclamou do resultado.  “La-
mentamos por ser uma partida 
em casa, por ser um adversário 
direto. A gente não conseguiu 
converter as oportunidades. No 
segundo tempo, em erros nossos, 
acabamos levando gols”, disse.

Revés em casa

 O Ceará perdeu para o 
Athletico-PR, por 2 a 0, na 
Arena Castelão. Em jogo vá-
lido pela 33ª rodada da Sé-
rie A do Campeonato Brasi-
leiro, o Furacão venceu com 
dois gols do atacante Carlos 
Eduardo, ambos marcados 
no final do segundo tempo. 
O destaque da partida en-
trou em campo no decor-
rer do jogo. O Alvinegro não 
conseguiu fazer boa exibição 
e foi superado pelo clube pa-
ranaense, que aproveitou as 
poucas chances criadas.

A derrota fez o Vovô cair da 
oitava para a nona colocação 
na classificação, com 45 pon-
tos. Já o Furacão se juntou 
aos times com igualou a pon-
tuação do Alvinegro e ocupa 
a oitava posição por ter mais 
vitórias. Corinthians (10°) e 
Santos (11º) também estão 
com 45 pontos, mas com me-
nos partidas disputadas.

O Ceará começou o jogo 
buscando imprimir jogadas 
de velocidade, enquanto o 
Athletico-PR optou por uma 
estratégia defensiva. Aos oito 
minutos, Lima fez boa jogada, 
deixou com Léo Chú, que cru-
zou na área, e Vina finalizou 
para defesa de Santos. O Fu-
racão atacou com perigo aos 
26, após cabeçada de Vitinho 
por cima da meta defendida 
por Richard. Aos 32 minutos, 
Thiago Heleno reclamou com 
a arbitragem por um motivo 
peculiar: as bolas estavam 
murchas.

Na sequência da etapa ini-
cial, o Vovô teve outra opor-
tunidade com a participação 
de Lima e Vina, porém, o ca-
misa 29 mandou para fora. 
Depois foi a vez de Cléber ser 
travado por Pedro Henrique 
no momento da finalização. O 
clube visitante preparou tra-
ma ofensiva, aos 43 minutos, 
quando Nikão tocou para Ri-
chard, mas o volante chutou 
na arquibancada. O placar ze-
rado seguiu até o fim do pri-
meiro tempo.

O Vovô assustou nos ins-
tantes iniciais do segundo 
tempo. Cléber arrancou, to-
cou para Vina e Santos fez 
a defesa. Aos seis minutos, 
Cléber aproveitou o cruza-
mento de Lima, mas o chute 
foi bloqueado pela defesa ad-
versária. A equipe treinada 
por Guto Ferreira continuou 
com mais presença no campo 
de ataque, e pecava na defini-
ção das jogadas ofensivas. O 

Furacão buscava sair no con-
tra-ataque, porém, sem ter 
eficiência.

Na reta final da partida, o 
Athletico passou a ter mais 
posse de bola e conseguiu ti-
rar o Ceará da zona de con-
forto pela primeira vez em 
todo o jogo. Aos 40 minutos, 
o Furacão aproveitou a saída 
de bola errada do Alvinegro, 
Carlos Eduardo avançou em 
velocidade e bateu na saí-
da de Richard para abrir o 
placar. A tarde estava real-
mente reservada para Car-
los Eduardo. Já nos acrésci-
mos, aos 48, ele ganhou da 

marcação na velocidade e 
fez um golaço para ampliar o 
placar. Após o segundo tento 
sofrido, o Vovô não esboçou 
mais reação.

O Ceará terá a chance de 
voltar a vencer na Série A do 
Campeonato Brasileiro dian-
te do Corinthians, na próxi-
ma quarta-feira, 3, em par-
tida realizada na Neo Química 
Arena. O duelo entre Timão e 
Vovô é válido pela 34ª rodada 
e é decisivo na luta para en-
trar na zona de classificação à 
Libertadores 2021. O Vovô tem 
campanha de 12 vitória, nove 
empates e 12 derrotas.

eSPeCial Para o Povo

victorhugo@opovo.com.br

| Brasileirão 2020 | Alvinegro levA gols no fim do Athletico-Pr nA ArenA 
cAstelão, Perde Por 2 A 0, e cAi PArA oitAvA Posição nA tAbelA de clAssificAção 
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ATHLETIco-pr ignora 
Ceará e derrota-o no Castelão por 2 a 0  

vIcTor HuGo pInHEIro
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A retranca com cinco de-
fensores não foi suficiente 
para segurar o melhor man-
dante do Brasileirão. Com 
ataque inoperante, o Fortaleza 
tombou diante do Atlético-MG 
e acabou derrotado por 2 a 0 
no Mineirão, na tarde de on-
tem, pela 33ª rodada da Série 
A. Os gols foram marcados por 
Guilherme Arana e Vargas.

Com o revés, o Tricolor des-
perdiçou a chance de sair da 
zona de rebaixamento do Cam-
peonato Brasileiro. Resta agora 
o time do Pici torcer por trope-
ço do Sport contra o Flamengo, 
hoje à noite, para não ver o ad-
versário direto se distanciar na 
briga contra a degola.

O Atlético-MG, por sua vez, 
segue vivo na briga pelo título da 
competição. A equipe comanda-
da pelo técnico Jorge Sampaoli 
está a cinco pontos do líder In-
ternacional e torce por tropeço 
do Flamengo, que ainda sonha 
com o bi nacional. 

O resultado no Mineirão é 
considerado normal diante da 
diferença técnica dos elencos e 
da situação de ambos na tabe-
la. Entretanto, a maneira como 
se desenhou a derrota Tricolor 
abala ainda mais a confiança do 

elenco cearense, que desperdi-
çou o segundo pênalti consecu-
tivo no torneio e sofreu com o 
frágil sistema ofensivo. 

Faltando cinco rodadas para 
o fim da Série A, o Fortaleza pre-
cisa vencer urgentemente e de-
pende justamente da reação do 
ataque, completamente apático 
e o terceiro pior do Brasileirão.

Sem Enderson Moreira, que 
se recupera da Covid-19, o au-
xiliar Léo Porto escalou o Leão 
no 5-4-1. A ideia de jogo era 
se defender contra o poderoso 
ataque atleticano e lutar por 
uma bola no contragolpe. No 
primeiro tempo, a proposta de 
segurar o ímpeto ofensivo do 
Galo funcionou. Apenas duas 
chances claras dos donos da 
casa, uma delas parou em de-
fesaça de Felipe Alves.

Por outro lado, o ataque foi 
quase nulo. No segundo tempo, 
a organização defensiva do Leão 
não se manteve. Ao mesmo tem-
po, o Galo seguiu com a postu-
ra agressiva e achou espaço na 
zaga adversária. Arana recebeu 
livre, sem qualquer marcação, e 
finalizou na rede com 11 minutos.

O segundo gol veio dez minu-
tos depois. O árbitro Pedro Vua-
den assinalou pênalti após Jack-
son tocar com o braço na bola, 
dentro da área, com auxílio do 
VAR. Felipe Alves ainda defen-
deu a cobrança de Vargas, mas a 
pelota voltou nos pés do chileno 

rodNeY CoSta/ae

Leão perdeu  
pênalti de novo...
| Mineirão |  Com ataque apátiCo e falha defensiva, fortaleza é derrotado 
por 2 a 0 pelo atlético-MG e continua na zona de rebaixaMento

Lucas mota
lucasmota@opovo.com.br

No MiNeirÃo, o atlético-MG 
fez 2 a 0 no Fortaleza

Atlético-MG
4-3-3: everson; Guga; réver, 
Junior alonso, Guilherme 
arana; Jair (Gabriel), allan, 
Hyoran (Franco); Savarino, 
Sasha (Nathan), eduardo 
vargas (Marrony). téc: Jorge 
Sampaoli.

Fortaleza
4-4-2: Felipe alves; Gabriel 
dias, Jackson, Wanderson, 
Carlinhos; ronald, Felipe, 
luiz Henrique (vázquez); 
tinga (Bergson), W. Paulista 
e david (ederson). téc: léo 
Porto.

Local: Mineirão, em Belo 
Horizonte-MG
Data: 31/1/2021
Horário: 17 horas
Árbitro: leandro Pedro vuaden-rS
assistentes: Jorge eduardo 
Bernardi-rS e José eduardo 
Calza-rS
var: daniel Nobre Bins-rS
cartões amarelos: Jackson 

(For)
renda e público: não houve, 
devido a pandemia do novo 
coronavírus
Gols: 11min/2t - Hyoran cruzou 
e, quase na pequena área, 
desviou para o gol; 21min/2t 
- vargas cobrou pênalti, Felipe 
alves defendeu, mas vargas 
pegou rebote

Série A do BrASileiro 2020
rotEIro Do JoGo

2x0

que ampliou o placar.
Em desvantagem, Léo Por-

to colocou Osvaldo no lugar de 
Wellington Paulista e Quintero 
na vaga de Jackson, este que 
deixou o campo por lesão. A 
mudança no ataque liberou 
David para ser o último ho-
mem à frente.

O Leão até ensaiou uma rea-
ção e teve pênalti a favor, quan-
do David foi derrubado na área. 

Osvaldo pegou a bola e cobrou 
na trave. O desperdício da pe-
nalidade sugou de vez o ímpeto 
ofensivo dos cearenses. Contra 
o Atlético-GO, Juninho também 
perdeu uma penalidade.

Os mineiros chegaram a 
marcar o terceiro, mas o gol foi 
anulado pela arbitragem devi-
do a impedimento de Marrony. 
No apito final, festa atleticana e 
abatimento tricolor.

Derrota para 
abalar a 
confiança do 
Leão do Pici

Qual o peso da derrota no 
Mineirão faltando cinco roda-
das para o fim do Brasileirão? 
A resposta para a pergunta só 
será conhecida na sequência 
do Fortaleza na competição. 
Mais do que o resultado ne-
gativo, o abalo na confiança 
do time cearense preocupa, 
principalmente, pela repeti-
ção de erros cruciais.

Quando Osvaldo, jogador 
experiente e ídolo tricolor, des-
perdiçou a penalidade diante 
do Atlético-MG, o semblante 
de incredulidade dos atletas 
foi coletivo. É o segundo pênal-
ti consecutivo que o Fortaleza 
desperdiça na Série A. Na ro-
dada passada, Juninho cobrou 
para a defesa do goleiro Jean, 
do Atlético-GO, quando o duelo 
estava empatado em 0 a 0.

É difícil buscar forças para 
reagir quando o improvável 
segue aparecendo. O pênalti 
cometido pelo Fortaleza dian-
te do Atlético-MG também foi 
o terceiro consecutivo. Ante-
riormente, o mesmo aconteceu 
contra o Atlético-GO e o Santos, 
este defendido por Felipe Alves.

Diante do Galo, o goleiro até 
defendeu, mas o rebote voltou 
de forma caprichosa para os 
pés do chileno Vargas. Ao ver a 
bola estufando as redes, Felipe 
deitou de braços abertos como 
se tivesse sido nocauteado 
pela falta de sorte.

No Z4, o Leão aparece com 
45,4% de chance de rebaixa-
mento, segundo o Departamen-
to de Matemática da UFMG. 
Ainda é possível reverter e per-
manecer na Série A. Dos cinco 
jogos finais, três são dentro de 
casa contra rivais diretos da 
parte de baixo da tabela: Coriti-
ba, Vasco e Bahia.(Lucas Mota)

Péssima fase.
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O jornal espanhol El Mundo, 
de Madri, publicou ontem de-
talhes sobre o último contrato 
de Lionel Messi com o Barcelo-
na. Segundo a publicação, es-
tampada na capa do periódico, 
o craque argentino firmou em 
2017 um acordo de 555.237.619 
de euros (R$ 3,6 bilhões na co-
tação atual) por quatro tem-
poradas, entre pagamentos 
fixos e variáveis. 

O diário espanhol afirmou 
que teve acesso ao documento 
que Messi assinou com o clu-
be catalão em 2017, durante 
a gestão do presidente Josep 
Maria Bartomeu, que renun-
ciou do cargo em outubro do 
ano passado. 

De acordo com o El Mundo, 
por temporada, o jogador ar-
gentino pode faturar até 138 
milhões de euros brutos (RS 
914 milhões), entre fixos e va-
riáveis. O montante líquido 
que Messi pode receber é de 
74,9 milhões de euros (R$ 496 
milhões), valor muito superior 
ao que ganham Neymar no Pa-
ris Saint-Germain e Cristiano 
Ronaldo na Juventus. 

O jornal afirmou que se trata 
do contrato mais caro já assi-
nado com um atleta em qual-
quer esporte. A publicação diz 
que o jogador de 33 anos já ga-
rantiu mais de 510 milhões de 
euros (R$ 3,3 bilhões), o que re-
presenta cerca de 92% do total. 

A soma não chegará aos 
100% porque o astro não atin-
giu todas as metas individuais 

e coletivas previstas no acordo. 
O diário trouxe à tona deta-

lhes do contrato. Segundo o veí-
culo, as variáveis incluem prê-
mios por participação em 60% 
das partidas da temporada, 
classificação à Liga dos Cam-
peões, vaga nas oitavas, quar-
tas, semifinal e final da compe-
tição europeia, além da eleição 
do melhor do mundo pela Fifa. 

Também existiriam 

bonificações por títulos, com 
valores diferentes para cada 
campeonato conquistado. 

O jornal chamou o contra-
to de “faraônico” e ressaltou 
que ele arruína as finanças do 
Barcelona, que vive grave crise 
financeira por conta da pande-
mia de Covid-19. 

Na última semana, o clube 
catalão publicou a sua presta-
ção anual de contas em seu site 

oficial e revelou uma dívida de 1 
bilhão de euros (R$ 6,6 bilhões). 

Vários desses débitos são re-
ferentes a aquisições de jogado-
res nas últimas temporadas. 

Palmeiras, Grêmio e Atlé-
tico-MG estão nessa lista de 
credores por terem negociado 
jogadores ao time espanhol. Os 
detalhes do contrato eram sigi-
losos. O Barcelona negou a res-
ponsabilidade pelo vazamento 

do documento e prometeu to-
mar “as medidas legais cabíveis 
contra o jornal El Mundo por 
qualquer dano que possa ser 
causado em decorrência desta 
publicação”. 

“O clube lamenta a publi-
cação por se tratar de um do-
cumento privado regido pelo 
princípio da confidencialidade 
entre as partes”, afirmou em 
comunicado. 

divulgação

Contrato de Messi é de
R$ 3,6 bi com o baRça
| Mercado da bola |  Jornal espanhol revela que contrato “faraônico” 
de Messi firMado coM o Barcelona, eM 2017, é dinheiro que não acaBa Mais

mESSI seria o atleta mais bem 
pago do planeta, diz el Mundo

LotEca

CONCURSO 918
Palmeiras  Santos

remo-Pa  vila Nova-go

villareal-eSP  r. Sociedad-eSP

Spezia-ita udinese-ita

atalanta-ita  lazio-ita

West Ham-iNg  liverpool-iNg

Coritiba  grêmio

vasco Bahia

atlético-go  São Paulo

atlético-Mg  Fortaleza

internacional  Bragantino

Ceará  athletico-Pr

Fluminense goiás

Floresta-Ce  Mirassol-SP

programação

5h - tênis: Melbourne Summer Series 
(Fox Sports);

17 horas - Campeonato inglês: 2ª divisão 
- Watford x Queens Park rangers (eSPN 
Brasil);

17h - Campeonato espanhol - Betis x 
osasuna (eSPN); 

20h - Campeonato Brasileiro: Sport x 
Flamengo (Sportv); 21 horas - NHl: 
Pittsburgh Penguins x New York rangers 
(eSPN);

21h - Basquete universitário: duke x 
Miami (eSPN 2); 

22h30min - NBa: Phoenix Suns x dallas 
Mavericks (Sportv 2); 

23h - Basquete universitário: oklahoma 
x texas tech (eSPN 2).

ESPORTES NA TV
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Pouco mais de 24 horas de-
pois do incêndio de uma das 
cabines de imprensa, que co-
locou em risco os dois últimos 
andares do estádio, o Caste-
lão recebeu o jogo entre Ceará 
e Athletico-PR, pela Série A 
do Brasileiro.

Medidas de segurança fo-
ram tomadas para evitar 
que quaisquer resquícios do 
incidente não causasse pro-
blemas aos presentes no lo-
cal por conta da partida. A 
principal delas foi isolar o 
prédio central.

As diretorias dos dois clu-
be, que costumam ficar no 
setor premium, localizado no 
primeiro andar, mas abai-
xo da parte da cobertura do 
estádio que foi alcançada pe-
las chamas — nesse parte, 
o teto ficou até preto, mos-
trando que houve dano —, 
foram deslocadas para as 
arquibancadas inferiores dos 
setores norte e sul da praça 
esportiva (atrás dos gols). 
Os profissionais de imprensa 
foram para o lado oposto ao 
das cabines, no setor chama-
do de Bossa Nova.

Outra situação defi nida por 
precaução, segundo a Secre-
taria do Esporte e Juventu-
de (Sejuv), responsável pelo 
equipamento, foi antecipar o 
jogo das 19h para às 16 horas, 
com o intuito de “manter um 
menor tempo de carga elétri-
ca com os refl etores ligados”, 
o que sugere que o fogo tam-
bém pode ter gerado conse-
quência na parte elétrica do 
praça esportiva.

Secretaria e administra-
ção do Castelão, no entan-
to, ainda não revelaram os 
prejuízos do incêndio, tam-
pouco as causas. Segundo a 
Sejuv, em dez dias a Perícia 

Forense do Ceará emitirá 
um laudo técnico com essas 
informações. Na manhã de 
hoje, porém, os responsáveis 
pelo estádio, um corpo técni-
co de engenheiros e o Corpo 
de Bombeiros devem emitir 
posicionamentos para a Fe-
deração Cearense de Futebol 
sobre a sequência ou não de 
jogos no local. A FCF repassa 
as informações para a CBF, 
que toma decisões de tabela.

 O presidente da FCF, Mau-
ro Carmélio, disse ter in-
formações preliminares 
de que tudo correu bem e 
acredita que os próximos 
jogos vão seguir normal-
mente no Castelão.

Na quinta-feira, 4, a pra-
ça esportiva está escalada 
para receber o confronto 

entre Fortaleza e Coritiba, 
pela 34ª rodada da Série A 
do Brasileiro. O jogo, no en-
tanto, é noturno, marcado 
para às 18h30min, o que vai 
de encontro aos motivos da 
decisão de antecipação do 
jogo de ontem.

O POVO procurou o Cor-
po de Bombeiros para saber 
que orientações foram dadas 
à administração do Castelão 
depois do incêndio. A asses-
soria de imprensa solicitou 
que o contato fosse retomado 
amanhã de manhã. Quando o 
ofi cial que comandou a ope-
ração no Castelão apresenta-
rá os dados.

A Sejuv, que fi ca no inte-
rior do Castelão, no prédio 
central - na parte do esta-
cionamento coberto, infor-
mou que continuará com 
suas atividades no local.

AURELIO ALVES

NO AGUARDO 
DA PERÍCIA
|CASTELÃO| ADMINISTRAÇÃO ISOLOU ARQUIBANCADA DO PRÉDIO 
CENTRAL E DEVE SEGUIR MODELO ATÉ LAUDO DA PERÍCIA 

BRENNO REBOUÇAS
brennoreboucas@opovo.com.br

QUINTA-FEIRA,4/2, está previsto Fortaleza 
x Coritiba no Castelão. O jogo será às 19 horas

BEM À VONTADE 
.CEARÁ ter imaginado, lá com os cadarços das chuteiras 

de seus jogadores, que o Athletico-PR só jogasse bola dentro 

do seu estádio de grama sintética e fora de seria um time 

como outro qualquer? Foi precisamente aí onde se estrepou 

todo. Perdeu de 2x0 jogando mal, uma caricatura daquele 

time tão afinado em suas linhas. Aliás, desafinou foi tudo. 

Por coincidência, o Fortaleza perdeu no Mineirão por 2x0. 

Coincidência aí só no placar, bem entendido. 

.TIME paranaense ganhou com dois gols no segundo tempo, 

marcados por Carlos Eduardo, jogando apenas o bastante 

para alcançar a vitória. Aliás, com todos os méritos e honras. 

O Athletico tem um time bem posicionado em suas linhas. 

Por tantas vezes sentiu-se à vontade no Castelão, dando até a 

entender de que estava dentro de sua própria casa.

 VIOLA NO SACO

. ALVINEGRO ao contrário. Em tarde sem qualquer 

inspiração, se é que serve de consolo, embora prefiro achar isso 

uma bobagem sem tamanho, naquela tentativa vulgar, já tão 

batida, de explicar o que as vezes não se pode. Recomenda-se 

botar a viola no saco, convencer-se de que não venceu, se é que 

estava certo de que venceria no momento que entendesse. Coisa 

de quem quem só olha para o umbigo.

.CABE até mesmo perguntar por oportuno. Qual foi o 

momento do jogo, ontem, no Castelão em que o Ceará conseguiu 

ser superior ao adversário? Ou que dominou inteiramente as 

ações, merecendo a vitória? Quem responder, em momento 

algum acertará em cheio.

.OU então se fez de desentendido achando que o adversário 

iria apelar pra retranca. Naquela de empatar na casa do 

adversário, teria o significado de vitória. Outra grande tolice e 

desculpa do tamanho da idiotice de quem procura tapar o sol 

com a peneira. Quem assim pensou, caiu irremediavelmente do 

cavalo. Esparramando-se no chão.

 UMA SÓ DIREÇÃO

.O QUE se viu foi um jogo equilibrado, com o Ceará jogando 

aquele seu futebol rame-rame de sempre, já manjado por todos. 

Dentro de casa não muda o tom da prosa, quer dizer, não muda 

sua forma de jogar. Quando deveria ser o contrário. Em casa - o 

lema seria este - quem canta de galo sou eu. Nem isso.

. BÁSICO em futebol. Uma equipe deve ter um leque de 

alternativas táticas para quando uma não funcionar, a outra 

entrar em ação. O time de Guto Ferreira desconhece outra 

cartilha que não aquela de sempre. Por não ter tais alternativas, 

o Alvinegro só sabe jogar daquela maneira. Mal comparando, 

como tem bitolas nas orelhas e não sabe olhar para os lados.

 PEÇA CHAVE

.O ATHLETICO não é esses balaios todo. Não é. Limita-se a 

ser um time bom e bem treinado, com algumas peças chaves. A 

exemplo de Cittadini na meia cancha, ditando as regras. Guto 

Ferreira não enxergou que ele era a peça chave, deixando-o livre 

e desimpedido. Dos seus pés saiam sempre as melhores jogadas, 

por fazer toda diferença. Jogando livre, então, deu as cartas 

como bem entendeu.

. CEARÁ teve seu bons momentos, claro,  mas sem tanto 

brilho. Como se os pés de todos estivessem tortos ou de chuteiras 

trocadas. Vá lá que seja. A rigor não houve uma bola de perigo 

que exigisse tanto do goleiro rubro-negro. 

. TANTO que os gols do Furacão saíram no segundo tempo, 

quando até dava a impressão de terminaria empatado. Carlos 

Eduardo encarregou-se de fechar a conta em dois lances. Houve 

indecisão dos zagueiros alvinegros, apagão da meia cancha e 

premiou quem, em campo, estava melhor.

 A BOBAGEM MAIOR

. CRIARAM outra bobagem sem tamanho, pior é todos 

embarcarem na canoa de que Ceará só sabe jogar na 

dependência do que Vina produzir em campo. Os beócios então, 

embarcam atrás de uma desculpa qualquer. Se o Vina jogar bem, 

o Ceará vence. Se jogar mal, o Ceará perde. Pode haver idiotice 

maior? Ontem, Vina, nem cheirou nem fedeu. Foi um jogador 

em campo como outro qualquer. Nem sobre ele houve marcação 

especial porque o Autuori, macaco velho de tantos galhos, de 

futebol conhece tudo.

. FINAL dessa opereta bufa. Athletico venceu porque foi 

melhor e o Ceará perdeu (2x0) porque foi pior. O resto é conversa 

pra boi dormir.

 QUAL A SURPRESA?

.NO Mineirão, o Fortaleza perdeu de 2x0 para o Atlético. Cabe 

perguntinha inútil? Qual a surpresa? Nenhuma. O Atlético era o 

favorito por mil razões. A principal delas, de ser muito melhor 

time. Em casa, cabia fazer o dever. E o fez sem grande atropelos.

.O FORTALEZA, mais uma vez, não se esforçou para evitar 

um vexame e o caminho para o rebaixamento está no horizonte. 

Osvaldo bater o pênalti daquele jeito? Um jogo antes, contra o 

Atlético-GO, Juninho fez a mesma proeza. Assim, é pedir para 

ser assombrado pela queda e o coice.

ALAN 
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Neste domingo, 31, o Ceará 
recebeu o Vila Nova-GO no es-
tádio Franzé Morais, em Itaitin-
ga, pela partida de volta da fi nal 
do Campeonato Brasileiro de 
Aspirantes. Os goianos haviam 
vencido por 2 a 0 na ida. No re-
torno, o Vovô venceu o Tigre por 
3 a 1. Rick, Buiú e Saulo Mineiro 
fi zeram os gols do Alvinegro, 
enquanto Luizão fez para os 
goianos. Assim, a decisão do tí-
tulo foi para os pênaltis e o Cea-
rá se consagrou campeão.

O Ceará venceu por 4 a 2 
nas penalidades. Diogo Silva, 
que defendeu as cobranças 
de Rui e Luizão, converteu a 

última cobrança e garantiu a 
conquista para o Alvinegro 
de Porangabuçu.

Além de Diogo, nomes ha-
bituais do elenco principal do 
Vovô participaram da decisão e 
ajudaram o clube a conquistar o 
título. Gabriel Lacerda, Marthã, 
Saulo Mineiro e Rick estiveram 
em campo diante do Vila Nova.

A campanha do Alvinegro foi 
a melhor da competição, com 
13 vitórias ao todo, além de um 
empate e quatro derrotas. O 
Vovô liderou seu grupo na pri-
meira e na segunda fase.

Essa é a primeira vez que 
uma equipe nordestina conse-
gue vencer essa competição, 
que é majoritariamente forma-
da por jogadores com menos de 
23 anos, com permissão de al-
gumas exceções.

GABRIEL LOPES
gabriel.lopes@opovo.com.br

Ceará é campeão
do Brasileirão Sub-23

Nos pênaltis. Diogo Silva defendeu dois
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