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COMEÇO DA QUADRA CHUVOSA Agricultores se preparam para possível ano de seca. Na pré-quadra, janeiro 
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COM APOIO DE BOlSONARO,  

lIRA E PACHECO 
VENCEM ElEIÇõES

Candidatos do Planalto, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (DEM-MG) superam com folga os adversários 
e são, respectivamente, os novos presidentes da Câmara e do Senado POlÍTICA, PÁGINA 6; ÉRICO FIRMO, PÁGINA 8; CHARGE, PÁGINA 2
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Temperatura 
Máxima

33⁰C
Temperatura 
Mínima

23⁰C
Chuvas isoladas



AURELIO ALVES

EPA!
Com a chegada das chuvas, além da Covid-19, com casos aumentando, há outra preocu-
pação: casos de dengue. As campanhas ofi ciais se restringem à pandemia, mas é bom 
também ações preventivas contra o Aedes aegypti. E não só para propaganda.
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Escolas terão 
aulas durante 
o Carnaval
| PRIVADAS | Feriado será no 2º semestre

Escolas particulares do Cea-
rá funcionarão durante o Car-
naval, próximos dias 15, 16 e 17 
deste mês. O feriado será adia-
do para o segundo semestre, 
em data que ainda será decida 
em conjunto com o Sindicato 
dos Professores e o Sindicato 
dos Auxiliares da Administra-
ção Escolar. A informação é 
do Sindicato dos Estabeleci-
mentos Particulares de Ensino 
do Ceará (Sinepe).

A decisão, tomada em assem-
bleia ontem, 1º, visa atender à 
recomendação prevista em de-
creto estadual, para que as ins-
tituições de ensino funcionem 
normalmente no período do Car-
naval. Além disso, o Executivo 

estadual vedou a concessão de 
ponto facultativo por todas as 
esferas de governo, assim como 
suspendeu quaisquer festas ou 
eventos comemorativos.

Para o Sinepe, o funciona-
mento durante o período faz 
parte da “missão cívica” para 
evitar aglomerações e viagens 
entre as cidades do Ceará. 
“Acreditamos que esse adia-
mento também deverá ser visto 
com bons olhos pelos professo-
res”, ponderou o presidente do 
Sinepe, Airton de Almeida Oli-
veira. As formalidades neces-
sárias para a concretização do 
adiamento devem ser concre-
tizadas nos próximos dias pelo 
órgão. (Leonardo Maia) 

JÚLIO CAESAR

ESCOLAS funcionam com 
protocolos sanitários

ELIOMARDELIMA@OPOVO.COM.BR |  BLOGDOELIOMAR.COM.BR

Hoje, das 12h às 15h, no LÔ Restaurante, acontece o Iº Almoço Empresarial da CDL 
Jovem do ano. Com o empresário Ari Neto, que vai expor o “Case da Arco Educação”.
/// Arnaldo Santos, jornalista, radialista e sociólogo, assumirá hoje a presidência 

da TV Assembleia. /// O IFCE de Sobral inscreverá, em seu portal, graduados e 
transferidos. No período de 8 a 19 deste mês. /// Só lembrando: “E a Câmara dos 
Deputados virou a Lira dos sonhos de Bolsonaro.”

AGLOMERAÇÃO 
nos terminais de ônibus de Fortaleza. 

Resolver essa situação virou novela sem 
fi m para a gestão do prefeito José Sarto? 

VACINAÇÃO 
contra a Covid-19 em Fortaleza. 

Apesar da lentidão, há o que 
comemorar na cidade. 

CAMILO CONVOCA 25 AUDITORES APROVADOS EM CONCURSO

U
ma boa notícia para quem realizou concurso 
público estadual. O governador Camilo Santana 
convocará, neste mês de fevereiro, 25 aprova-
dos em concurso da Controladoria e Ouvidoria 
Geral do Estado (CGE) para auditor de controle 
interno do órgão. Os profi ssionais estão divididos 

nas áreas de Auditoria Governamental (9), Auditoria em Obras 

Públicas (4), Tecnologia da Informação (4), Correição (4) e Fo-
mento ao Controle Social (4), reforçando o quadro de 60 audito-
res de controle interno já atuantes na CGE. Organizado pelo Cen-
tro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção 
de Eventos (Cebraspe), o processo seletivo foi realizado em duas 
fases e contou com curso de formação e treinamento profi ssional 
dos aprovados.

PLANTAS SEM 
RAIZ

Concursados da Ematerce 
prometem fazer barulho hoje, 
a partir das 9 horas, em frente 
ao Palácio da Abolição. O gru-
po aguarda, há mais de um 
ano, por convocação. No fim 
de 2020, o governador, em live, 
disse que iria fazer a chamada. 
O Crea endossa a luta.

LUTA IMORTAL
Foi marcada para o dia 10 de 
fevereiro a data da eleição do 
acadêmico que ocupará cadeira 
aberta com a morte do jurista 
Paulo Bonavides na Academia 
Cearense de Letras. Na peleja: 
Denise Lucena, professora de 
direito da UFC, e o empresário 
e poeta Pio Rodrigues. 

JALECO NOVO
A Unilab vai abrir curso de Me-
dicina ainda neste ano, em seu 
campus de Redenção. O reitor 
Roque Albuquerque articula 
detalhes burocráticos junto ao 
MEC. Ainda não fi cou defi nido 
o número de vagas.

DE PERTO
A deputada federal Luizianne 
Lins (PT) vive de perto o pro-
blema da Covid-19 na família. 
O seu pai, Sérgio Lins, está en-
frentando o vírus. Licenciada 
do mandato, acompanha de 
perto a situação.   

ALÉM DA QUEDA...
Como se não bastasse a 
pandemia da Covid-19, 
eis mais um ingrediente a 
complicar a situação dos 
que operam no ramo do tu-
rismo local: as chuvas. Ou 
seja, além da queda, o coice 
num segmento combalido 
e que, em tempos normais, 
geraria muitos empregos.

VEIA MIDIÁTICA
A TV Ceará está sob nova di-
reção. Assumiu o comando a 
jornalista Moema Soares. Ela 
entra no lugar de Ana Cristi-
na, que foi coordenar a equipe 
de comunicação do vice-pre-
feito Élcio Batista que, pelo 
visto, não quer virar peça po-
lítica de decoração.

12
por cento foi o crescimen-
to registrado pela Compa-
nhia Docas do Ceará no item 
movimentação de cargas. O 
dado consta no balanço 2020 
do órgão.

SEM CONFETE
O Sindicato dos Estabele-
cimentos Particulares de 
Ensino do Ceará (Sinepe) 
decidiu que as aulas trans-
correrão normalmente no 
período do Carnaval. Ain-
da ontem, a Prefeitura de 
Aracati também anunciou o 
cancelamento da festa, uma 
das maiores do Estado.   

 POR CRUZ
A Missa da Ressurreição em 
memória do ex-prefeito de 
Juazeiro do Norte, Carlos 
Cruz, vítima da Covid-19, 
ocorrerá amanhã, na Igre-
ja Matriz de Nossa Senhora 
das Dores. A partir das 17 
horas.

SOBE DESCE

HORIZONTAIS_
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MianMar

o exército birmanês deu um golpe 
de estado ontem, 1º, deteve a chefe 
de governo de fato, aung San Suu 
Kyi, que pediu para “não aceitá-lo” e 
proclamou o estado de emergência 
por um ano. o golpe, sem atos de 
violência, é “necessário para preservar 
a estabilidade”, afirmaram os militares, 
que prometeram em um comunicado 
organizar eleições “livres e justas” ao 
final do estado de emergência. O golpe 
desatou uma avalanche de críticas 
internacionais. o presidente dos estados 
Unidos, Joe Biden, exortou os militares 
de Mianmar a renunciar ao poder 
“imediatamente” e ameaçou impor 
sanções econômicas contra o país. (AFp)  

EXÉrcITo DÁ
GoLpE DE ESTADo

lillian SUWanrUMPHa / aFP

VIolÊNCIa 

dIz ValeCard

Foram presos mais três suspeitos de participação 
no assassinato do policial militar Cícero Marcos 
Viana dos Santos, de 38 anos, crime ocorrido na 
noite da última sexta-feira, 29, em Cascavel, Região 
Metropolitana de Fortaleza. João Inácio da Cos-
ta Rodrigues, Francisco Luan de Menezes e Felipe 
Monteiro de Sousa são suspeitos de integrar a fac-
ção criminosa Comando Vermelho (CV). Outros dois 
homens já haviam sido presos: Rosenildo de Car-
valho Lima e Francisco Diego Batista Pereira. Além 
disso, dois outros suspeitos foram identificados e 
estão sendo procurados. Conforme a investigação 
policial, o PM, que era lotado na 1ª Companhia do 
1º Batalhão de Policiamento de Choque (Cotam), 
estava em seu carro procurando um endereço na 
localidade de Guanacés, com os vidros do veículo 
levantados e com película fumê, o que teria levado 
dois homens a abordarem o policial. Marcos Viana 
morreu no local. (Lucas Barbosa)

O preço médio da gasolina comum no Brasil su-
biu 2,76% em janeiro na comparação com o mês 
anterior, segundo levantamento feito pela Va-
leCard, empresa especializada em soluções de 
gestão de frotas. O valor, que já havia subido de 
junho a dezembro, voltou a aumentar em janei-
ro, pelo oitavo mês consecutivo, chegando a R$ 
4,844 e acumulando uma alta de 20,8% em rela-
ção a maio. Em janeiro, as maiores altas do preço 
no País foram registradas no Amazonas (4,82%) e 
no Amapá (4,21%). Por outro lado, Acre (0,95%) e 
Ceará (1,38%) foram os estados onde ocorreram 
as menores variações no valor do combustível 
no período. Os dados foram obtidos por meio do 
registro das transações realizadas entre os dias 
1º e 28 de janeiro com o cartão de abastecimento 
da ValeCard em cerca de 20 mil estabelecimentos 
credenciados. (AE)

Presos mais três 
suspeitos de assassinato 
de PM em Cascavel

Alta da gasolina chega a 
20,8% em 8 meses; CE 
teve 2º menor aumento

ediÇÃo: DomITILA AnDrADE  |  doMitila.andrade@oPovo.CoM.Br  |  85 3255 6101

na sessão de abertura do ano Judiciário, o presidente do 
Supremo tribunal Federal (StF), luiz Fux, disse ontem, 1º, que a 
vacina contra o novo coronavírus permitirá que a “racionalidade” 
vença o “obscurantismo”. ao lado do presidente Jair Bolsonaro, 
Fux afirmou que não se deve dar ouvidos a vozes isoladas que 
“abusam da liberdade de expressão para propagar ódio, 
desprezo às vítimas e negacionismo científico”. (AE)

FuX crITIcA ‘obScurAnTISmo'

abertura do ano
MarCoS Corrêa/Pr

A Lubnor está virando Refinaria de Mucuripe SA. A mudança de 
nome apenas aguarda deferimento pela Junta Comercial. a 
subsidiária está pronta para venda. localizada em Fortaleza, possui 
capacidade de processamento de 8 mil barris/dia.  (Jocélio Leal)

DE Lubnor à rEFInArIA DE mucurIpE SA

novo noMe
JUarez CavalCanti/divUlGaÇÃo

o cantor americano Marilyn Manson foi acusado ontem de assédio 
e estupro por várias mulheres, incluindo a atriz americana evan 
Rachel Wood, que afirma ter sofrido “abusos horríveis durante 
anos”. ao menos cinco mulheres publicaram acusações contra 
Brian Hugh Warner (nome de registro do artista) quase 
simultaneamente no instagram. (AFp)

AcuSADo DE ESTupro E ASSÉDIo

Marilyn Manson
SUzanne Cordeiro / aFP

Lewandowski retira 
sigilo de diálogos 
atribuídos a Moro

| operação SpooFINg | Decisão 

garantiu à defesa do ex-presidente 

Lula acesso à íntegra do material

O ministro Ricardo Lewan-
dowski, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), decidiu ontem, 1º, 
levantar o sigilo da ação em que 
garantiu à defesa do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva 
acesso à íntegra do material 
apreendido na Operação Spoo-
fing - investigação que mirou 
grupo de hackers que invadiu 
celulares de autoridades, atin-
gindo o ex-ministro da Justiça 
Sérgio Moro e procuradores da 
força-tarefa da Lava Jato.

“Retiro o sigilo dos presentes 
autos, remetendo-os à Secreta-
ria Judiciária para as providên-
cias”, determinou Lewandows-
ki. O sigilo havia sido imposto 
pelo próprio Lewandowski no 
mês passado.

O objetivo da defesa de Lula é 
fazer um pente-fino nas mensa-
gens para reforçar as acusações 
de que o ex-juiz federal da Lava 
Jato o encarava como um “ini-
migo” ao condená-lo a nove anos 
e meio de prisão por corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro.

Após a decisão, ex-juiz fede-
ral e ex-ministro da Justiça e 
Segurança Pública Sérgio Moro 
afirmou, em nota oficial, não 
reconhecer a autenticidade das 
mensagens que teriam sido tro-
cadas entre ele e procuradores 
da força-tarefa da Operação 
Lava Jato em Curitiba. De acor-
do com Moro, as mensagens, se 
verdadeiras, teriam sido obtidas 

“por meios criminosos”. As men-
sagens, que tratavam de proces-
so contra o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, foram di-
vulgadas pelo site The Intercept, 
em 2019. Moro foi o juiz respon-
sável pela operação que levou o 
petista à prisão.

Integrantes e ex-membros 
da força-tarefa da Lava Jato 
também renovaram o pedido 
para anular o material. No do-
cumento, enviado ao gabine-
te do ministro ontem, o grupo 
pede que todo o acervo da Ope-
ração Spoofing seja declarado 
como prova ‘ilícita e imprestá-
vel'. “Tal material pode ter sido 
objeto de múltiplas adultera-
ções, é imprestável e consti-
tui um nada jurídico, de modo 
que nenhuma perícia após a 
sua apreensão terá o condão 
de transformar a sua natureza 
como que por um passe de má-
gica”, diz um trecho do pedido.

No mês passado, Lewando-
wski determinou que a 10ª Vara 
Federal Criminal do DF compar-
tilhasse com a defesa de Lula, 
em um prazo de até dez dias, as 
mensagens que “lhe digam res-
peito, direta ou indiretamente”. 
Novato no STF, o ministro Nu-
nes Marques deve selar o des-
tino do ex-presidente Lula no 
habeas corpus que discute se 
Moro agiu com parcialidade ao 
condenar o petista no processo 
do triplex do Guarujá. (AE)

nelSon Jr./SCo/StF

 mInISTro  lewandowski deu acesso para 
defesa de lula da íntegra do material





foi a alta do indicador de 
investimentos em 
novembro ante outubro 
de 2020, informou o ipea

3,1%

bilhões de reais foi o 
pagamento de dívidas 
antecipado pelo BndeS 
ao tesouro nacional 

38
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Como agricultores se preparam 
para ano de poucas chuvas no Ce

| PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Cultivo não irrigado representa 95% da área de plantio do Ceará. Centro-

Sul tem maior tendência de chuvas abaixo da média em 2021, conforme prognóstico da Funceme. 

Quadra chuvosa começou ontem após um janeiro com precipitações muito abaixo da média

Cidades
EDIÇÃO: ÉRICO FIRMO  |  ERICOFIRMO@OPOVO.COM.BR  |  85 3255 6101

VEJA QUANTO CHOVEU EM 

JANEIRO DE  PARA CÁ

2021: -50%

2020: +43,4%

2019: +10,4%

2018: -30,5%

2017: -30,7%

2016: +92,1%

2015: -71,9%
OBS.: em relação à 
média histórica

Diferentemente do ano pas-
sado, a quadra chuvosa que 
se iniciou ontem no Ceará tem 
prognóstico de precipitações 
abaixo da média. No Centro-
Sul, onde estão os maiores açu-
des do Estado, a previsão é que 
anormalidades negativas tra-
gam ainda menos água para a 
região. Nos reservatórios, a si-
tuação é melhor que a de anos 
anteriores para atravessar um 
ano que pode ser de seca, de 
acordo com a Fundação Cea-
rense de Meteorologia e Recur-
sos Hídricos (Funceme). Porém, 
para agricultores que depen-
dem somente das chuvas para 
manter a produção, a situação 
é desafi adora. Sem irrigação, 
eles investem em práticas de 
convivência com o semiárido.

“Um inverno abaixo da mé-
dia sempre nos preocupa bas-
tante”, afi rma Pedro Neto, in-
tegrante da direção central do 
Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST) no 
Ceará e assentado no assenta-
mento Palmares, em Crateús. 
“Chuvas abaixo da média com 
certeza trarão consequência 
para nossa produção no geral, 
porque tem a ver com o ciclo 
de produção dos alimentos que 
estão diariamente na mesa e 
também com os pastos natu-
rais de onde ainda depende 
grande parte da alimentação 
dos animais”, explica.

A família de Neto é uma das 
70 que vivem e produzem em 
Palmares, fornecendo uma di-
versidade de alimentos no mer-
cado convencional (em feiras, 
por exemplo) e por meio de pro-
gramas institucionais como o 
Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar (Pnae) e o Pro-
grama de Aquisição de Alimen-
tos (PAA). “Temos desenvolvido 
práticas de convivência com o 
semiárido. Uma estratégia que 
é histórica e que nos fortalece. 
Nesse momento, como há uma 
certa ameaça de não termos 
um bom inverno, essas práticas 
devem ser priorizadas”, analisa 

o agricultor. “Garantir a ade-
quação de cisternas, trabalhar 
com o reuso de água, utilizar 
a irrigação por gotejamento e 
manter palma forrageira para 
os animais”, cita.

A agricultura não irrigada, 
que depende exclusivamente 
da água das chuvas, correspon-
de a 95% da área de plantio no 
Ceará e produziu mais de 3,5 
milhões de toneladas em 2019, 
o equivalente a 72% do total da-
quele ano, conforme os dados 
mais recentes da Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico 
e Trabalho (Sedet). É também 
maioria no Estado a agricul-
tura familiar. Dados do Censo 
Agropecuário de 2017 indicam 
que ela está presente em todos 
os municípios e representa 75% 
dos estabelecimentos agrope-
cuários do Ceará.

Para Marcus Vinícius de 
Oliveira, agrônomo e diretor 
presidente do Esplar — Cen-
tro de Pesquisa e Assessoria, a 
agricultura cearense “é e sem-
pre vai ser de sequeiro”. “Não 
se pode fazer uma irrigação 
no Ceará como se faz no Cen-
tro-Oeste ou no Sul. Aqui, onde 
tem água não tem solo produ-
tivo e onde tem solo não tem 
água. Ibiapaba, Acaraú, Curu, 
Jaguaribe e Cariri é onde é pos-
sível fazer, mas existem mui-
tas áreas em que a solução é a 
convivência com o semiárido”, 
afi rma. “Já tivemos propostas 
de combater a seca e construir 
açudes, mas não é uma solução 
pois não são democratizados. 
Acumulam muita água, mas 
não chegam a muita gente.”

MARCELA TOSI
marcelatosi@opovo.com.br

Vanusa Inácio de Carvalho, 
agricultora da comunidade ru-
ral Irapuá, de Nova Russas, é 
uma das benefi ciárias do tra-
balho de assistência técnica 
para implantação de sistemas 
agroecológicos desenvolvido 
pelo Esplar. Vanusa tem um 
quintal produtivo, garantindo 
alimentos para os quatro in-
tegrantes da família e gerando 
uma pequena produção para 
venda. “Quando entra janei-
ro e fevereiro, a gente fi ca na 
expectativa de que vai chover 
para começar a fazer as nossas 
plantas, preparar as sementes e 
as mudas”, conta. “Sem chuva, a 
gente não tem expectativa para 
plantar e, para o agricultor, o 
ano só começa quando come-
çam as chuvas.”

Em seu quintal, ela tem um 
cacimbão e uma cisterna de 
primeira água que garantem 
abastecimento para consumo 
da família durante o ano. Há 
também um bioágua, equi-
pamento que fi ltra as águas 
provenientes do banho e da 
lavagem de roupas e louça, 
conhecidas como água cinza. 
Após o processo, a água torna-
se apta a ser utilizada na irriga-
ção do quintal produtivo. “Tem 
de usar com cuidado, mas mes-
mo em quadra de pouca chuva a 
gente garante para o ano todo. 
Pode até não ter uma grande 
produção, mas consegue pro-
duzir”, garante.

Outra estratégia é se ade-
quar aos cultivos de ciclo curto 
para evitar perdas, como colo-
ca José Francisco de Almeida, 
secretário de políticas agríco-
las da Federação dos Traba-
lhadores Rurais, Agricultoras 
e Agricultores Familiares do 
Estado do Ceará (Fetraece). 
“Recebemos com certa precau-
ção o prognóstico dessa quadra 
chuvosa. Se temos uma quadra 
em torno da média, temos uma 
alta produção; mas, quando ela 
se concentra intensa ou falha, 
isso vai resultar em uma que-
da de produtividade”, expõe. 
“Não é deixar de plantar, mas 
orientar nossos agricultores 
para plantar dentro do período 
aproximado de mais chuva. As-
sim, seria sufi ciente para colher 
o que se plantou.”



“Para o 

agricultor, o 

ano só começa 

quando começam 

as chuvas”

Vanusa Inácio de 
Carvalho, agricultora da 
comunidade rural Irapuá, de 
Nova Russas

Temperaturas do Atlântico são 
principal indicativo de baixa 
precipitação

Funceme. Previsões quinzenais

A previsão climatológi-
ca para o trimestre fevereiro, 
março e abril deste ano indi-
ca 50% de probabilidade para 
chuvas abaixo da média. Há 
40% de chances de precipita-
ções em torno da normalidade e 
10% na categoria acima do nor-
mal. Se as previsões divulgadas 
pela Fundação Cearense de Me-
teorologia e Recursos Hídricos 
(Funceme) forem confi rmadas, 
o acumulado médio não deve 
ultrapassar 433,1 milímetros.

O cenário previsto pela Fun-
ceme se baseia nas análises 
das condições atmosféricas e 
oceânicas, além de resultados 
de tecnologias de previsão. 
Apesar do quadro de La Niña 
no Pacífi co, que favoreceria as 

precipitações, as chuvas são 
infl uenciadas pela temperatura 
nas águas do Oceano Atlântico. 
“Quando as águas do Atlântico 
fi cam mais aquecidas ao nor-
te, a confl uência dos ventos fi ca 
também mais ao norte. Isso 
signifi ca que não trazem umi-
dade para a região do Ceará”, 
explica o presidente da Funce-
me, Eduardo Sávio Martins.

“Porém o oceano Atlântico é 
uma bacia pequena em relação 
ao Pacífi co, por exemplo, e por 
isso requer um monitoramento 
frequente”, comenta. Assim, o 
órgão deve divulgar prognós-
ticos quinzenais. O próximo 
cenário deve ser divulgado en-
tre os dias 11 e 12 de fevereiro. O 
seguinte, em 28 do mesmo mês.

Janeiro tem menor quantidade 
de chuvas em seis anos

Pré-quadra

Mês mais importante da 
pré-quadra, que antecede 
o início da estação chuvo-
sa no Ceará, janeiro de 2021 
teve 49,4 milímetros de chuva 
no Estado, nos dados prelimi-
nares até o início da noite des-
ta segunda-feira, 1º. A média 
para o mês é de 98,7 milíme-
tros. O quantitativo represen-
ta um desvio de 50% abaixo 
do normal esperado para o 

mês. É o pior resultado para 
janeiro dos últimos seis anos. 
Só em 2015 choveu menos em 
janeiro. Naquele ano, a quadra 
chuvosa teve chuvas abaixo da 
média no Ceará.

A quadra chuvosa no Es-
tado vai de fevereiro a maio. 
O período da pré-quadra é de 
dezembro a janeiro. Janei-
ro costuma concentrar maior 
quantidade de chuva.

PROFETAS DA CHUVA
As observações dos conhecidos profetas da chuva contradizem a previsão da 
Funceme. Os grupos se reuniram três vezes durante janeiro, em Orós, Tauá 
e Quixadá. Em sua maioria, as previsões apontam um período chuvoso acima 
da média nessas localidades. Apesar de otimistas, alguns indicam chuvas que 
demorarão a chegar ou serão irregulares.



 -50%

 +43,4%

 +10,4%

 -30,5%

2017: -30,7%

2016: +92,1%

2015: -71,9%
OBS.: em relação à 
média histórica

Temperaturas do Atlântico são 
principal indicativo de baixa 

precipitações, as chuvas são 
infl uenciadas pela temperatura 
nas águas do Oceano Atlântico. 
“Quando as águas do Atlântico 
fi cam mais aquecidas ao nor-
te, a confl uência dos ventos fi ca 
também mais ao norte. Isso 
signifi ca que não trazem umi-
dade para a região do Ceará”, 
explica o presidente da Funce-
me, Eduardo Sávio Martins.

“Porém o oceano Atlântico é 
uma bacia pequena em relação 
ao Pacífi co, por exemplo, e por 
isso requer um monitoramento 
frequente”, comenta. Assim, o 
órgão deve divulgar prognós-
ticos quinzenais. O próximo 
cenário deve ser divulgado en-
tre os dias 11 e 12 de fevereiro. O 
seguinte, em 28 do mesmo mês.
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Como agricultores se preparam 
para ano de poucas chuvas no Ceará
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A SITUAÇÃO DOS 
RESERVATÓRIOS 

O Estado iniciou 2021 com 
o melhor volume hídrico 
dos últimos sete anos, 
conforme a Companhia de 
Gestão dos Recursos 
Hídricos (Cogerh). Ainda 
assim, a situação preocupa

14,4% é o volume 
disponível no sistema 
integrado Jaguaribe-Região 
Metropolitana de Fortaleza. 
É responsável pelo 
abastecimento de 30 
municípios

O sistema de reservatórios 
do Estado conta atualmente 
com um quarto de seu 
volume total

64 dos 155 
açudes monitorados pela 
Cogerh estão com volume 
abaixo de 30%

22 açudes tem entre 
70% e 90% de sua 
capacidade total

Os maiores reservatórios 
do Ceará estão com 
baixos níveis. O Açude 
Orós tem 20,2% da sua 
capacidade. Já o 
Castanhão tem 10,5%

Nenhum açude está com 
volume acima de 90%



A boa quadra de 2020 ga-
rantiu recargas hídricas pre-
vistas para suprir toda a de-
manda de consumo humano 
durante este ano. Entretanto, o 
cenário é de alerta. De acordo 
com a Secretaria de Recursos 
Hídricos (SRH), “o trabalho de 
diversifi cação da matriz hídri-
ca para o abastecimento do Es-
tado continua, sendo utilizadas 
todas as maneiras possíveis de 
abastecimento”.

No Sertão Central, os maio-
res investimentos serão por 
meio do Projeto Malha D'água. 
Com ele, está prevista para 
2021 a implantação do sistema 
adutor Banabuiú-Sertão Cen-
tral que deve abastecer nove 
sedes municipais (Banabuiú, 
Jaguaretama, Solonópole, Mi-
lhã, Senador Pompeu, Pedra 
Branca, Dep. Irapuan Pinhei-
ro, Senador Pompeu e Mom-
baça) e 38 sedes distritais. Es-
tima-se que 213 mil cearenses 
serão benefi ciados.

Serão 291 km de adutoras 
saindo de uma nova estação 

de tratamento de água a ser 
construída próximo ao açu-
de Banabuiú. Para isso, está 
previsto um investimento de 
R$ 352,39 milhões negocia-
dos junto ao Banco Mundial. O 
programa já passou da fase de 
envio de contratos para licita-
ção e está em avaliação para 
que a empresa escolhida dê 
início às obras. Haverá ainda 
continuidade do Programa de 
Poços, que evita a falta de água 
para a população rural e re-
força o abastecimento urbano.

Além disso, estão em an-
damento as obras do Cinturão 
das Águas, dando início a ope-
racionalização dos primeiros 
53km para trazer água dos 
Rios Salgado e Jaguaribe para 
o Açude Castanhão. O Estado 
aguarda um posicionamento 
do Ministério do Desenvolvi-
mento Regional para tratativa 
das águas do São Francisco. 
Conforme a SRH, “a tendência é 
que as águas cheguem ao Cas-
tanhão dando mais suporte à 
região do Vale do Jaguaribe”. 

Fonte: Portal Hidrológico do Ceará. Atualizado no dia 31/1/2021
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AÇUDE ARARAS, no município de Varjota, é o mais 
cheio dos grandes reservatórios cearenses

Diversifi cação da matriz 
hídrica é principal estratégia 
do Governo

Alternativas. Segurança hídrica

Agricultora Otília Sena, de Aracati, 
em 2019, ano em que o prognóstico 

de chuvas era melhor
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O Congresso Nacional definiu 
os novos presidentes da Câma-
ra e do Senado ontem à noite em 
votações secretas e presenciais 
em Brasília. Na Câmara, o depu-
tado Arthur Lira (PP-AL), candi-
dato do presidente Jair Bolsona-
ro (sem partido), derrotou Baleia 
Rossi (MDB-SP), apoiado pelo ex
-presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), e comandará a 
Casa até 2023. No Senado, Rodri-
go Pacheco (DEM-MG), também 
apoiado pelo governo federal, foi 
vitorioso.

Lira, um dos líderes do Cen-
trão, recebeu 302 votos, mais que 
o dobro que Baleia (145). Entre os 
22 deputados cearenses, apenas 
Célio Studart (PV) não esteve 
presente na sessão.

A Câmara teve um clima re-
pleto de tensão, com candidatos 
trocando provocações. Ontem 
à tarde, durante a reunião de 
líderes para decidir a formali-
zação dos blocos apresentados 
para a Mesa Diretora, Maia e 
Lira bateram boca por conta de 
divergências no cumprimento de 
prazos referentes à formalização 
de apoios.

O primeiro ato de Lira como 
presidente da Câmara foi indefe-
rir o registro do bloco de Baleia 
Rossi. Assim, ele praticamente 
retirou a possibilidade de que 
partidos que apoiaram o adver-
sário, como PT, PSDB e Rede, pu-
dessem participar da Mesa Dire-
tora. A oposição já fala em golpe 
com a medida.

O argumento é de que o blo-
co foi constituído com atraso 
em relação ao prazo permitido 
pelo regimento. Com a decisão 
de Lira, a eleição dos cargos da 
Mesa Diretora foi adiada e os 
registros de candidatura inva-
lidados. Uma nova eleição, com 

| congresso | Com apoio e intervenção 

do Planalto, líder do Centrão consegue 302 votos ante 145 do candidato de Rodrigo Maia. Na primeira 

medida, novo presidente dissolve blocos e altera escola da Mesa Diretora

Arthur Lira é eleito presidente da 

votos de Baleia Rossi

vítor magalhães
vitor.magalhaes@opovo.com.br

ediÇÃo: João marcelo sena  | joaomarCelosena@oPovo.Com.Br | 

jeFFerson rudy/agênCia senado

roDrIgo Pacheco venceu com os apoios 
de Bolsonaro, do Pt e do Pdt

PaBlo valadares/agênCia Câmara

canDIDato apoiado pelo Planlto, 
lira foi eleitos com mais que o 

dobro de votos de rossi

Com apoio de Bolsonaro e PT, 
Rodrigo Pacheco vence no Senado

57 votos contra 21 de Simone Tebet.

O senador Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG) foi eleito presidente 
do Senado e do Congresso Nacio-
nal na noite desta segunda-feira, 
1º, em votação secreta e presen-
cial na Casa. O democrata con-
quistou 57 votos, superando os 21 
votos da segunda colocada, a se-
nadora Simone Tebet (MDB-MS).

A candidatura de Pacheco 
contou com o apoio do presiden-
te Jair Bolsonaro (sem partido) 
e de uma dezena de legendas. 
Entre elas, siglas de oposição ao 
governo como PT e PDT.

O resultado também é uma 
vitória do ex-presidente da Casa, 
o senador Davi Alcolumbre (DEM
-AP), que atuou como cabo elei-
toral do correligionário na ar-
ticulação que garantiu a vitória 
em primeiro turno.

Pacheco reforçou que será 
um presidente com autonomia 
e independência, mas sinalizou 
em seu discurso de vitória que 
pautará reformas vistas como 
essenciais pelo Governo.

“O andamento de reformas 
importantes e que dividem opi-
niões, como a reforma tributá-
ria, devem ser enfrentadas com 
urgência, mas sem atropelo. O 
ritmo dessas e outras reformas 
importantes deverá ser decidi-
do em conjunto com os líderes 
e plenário desta Casa”, disse Pa-
checo em discurso.

Para o cientista político Cley-
ton Monte, pesquisador do La-
boratório de Estudos em Política 
e Mídia da UFC (Lepem-UFC), as 
pautas do novo presidente do 
Senado passam por três frentes: 
recuperação econômica, vacina-
ção e reformas. 

“Pacheco é visto como uma 
figura de maior equilíbrio e mais 
aberta ao diálogo. É uma lide-
rança que se diz preocupada com 
a saúde, o aumento da pobreza e 
ainda demonstra afinidade com 
as reformas do Governo Federal. 
Então penso que ele vai pautar 
temas vinculados a esses proje-
tos”, explica.

Dentre os senadores cearen-
ses que manifestaram-se após 
o resultado, Cid Gomes (PDT) 
disse acreditar na autonomia 
do novo presidente e desejou 
sorte. O pedetista declarara 
antes da votação que apoia-
ria Pacheco. “Acredito que ele 
marcará sua gestão por inde-
pendência e por respeito às mi-
norias que lá militam”, escre-
veu nas redes sociais.

O Senado Federal escolheu, 
por 57 votos, o senador @rpse-
nador para presidir os traba-
lhos no biênio 2021-2022. Desejo 
sorte ao senador e acredito que 
ele marcará sua gestão por inde-
pendência e por respeito às mi-
norias que lá militam.

Já Eduardo Girão (Podemos), 
apresentou publicamente seu 
voto na candidata Simone Te-
bet por acreditar que ela “reúne 
elementos para que a Casa tenha 
maior independência nos tra-
balhos”. (Vítor Magalhães) (LEIA 
MAIS,ÉRICO FIRMO, página 8)

composição de novos blocos, foi 
marcada para esta terça-feira.

 No discurso da vitória, Lira 
defendeu a independência do 
Congresso e o equilíbrio das 
contas públicas e falou em fa-
vor da vacinação. “Temos que 
vacinar, vacinar, vacinar o 
nosso povo. Temos que buscar 
o equilíbrio das nossas contas 
públicas”, pontuou, declaran-
do que procurará Rodrigo Pa-
checo, presidente do Senado, 
para articular a votação de 
uma “pauta emergencial”.

O triunfo de Lira é uma vi-
tória pessoal de Bolsonaro 
(sem partido) e uma derrota 
para o bloco de Maia e para o 
DEM, que viu sua base rachar 
dias antes do pleito. A estraté-
gia política do governo federal 
de aproximação com o Centrão 
em troca de eventuais cargos 
e até R$ 3 bilhões em emen-
das enfraqueceu uma eventual 

frente ampla protagonizada 
pela centro-direita.

Poucos minutos após a con-
firmação da vitória de Lira, Bol-
sonaro se manifestou nas redes 
sociais. Se limitando a postar o 
número expressivo de votos do 
aliado na disputa, o presidente 
colocou uma foto de ambos sor-
rindo e apertando as mãos.

Maia fez um discurso de des-
pedida antes da votação, no qual 
emocionado, agradeceu aos co-
legas e disse que as brigas ha-
viam passado. “Tivemos um 
momento de mais atrito no meu 
caso com a candidatura do de-
putado Arthur Lira. A ele e aque-
les que o apoiem, se em algum 
momento se sentiram ofendidos 
pelo o que falei, não foi a minha 
intenção. Admiro a cada um dos 
deputados e deputadas. Tenho 
orgulho de ser presidente desta 
Casa e mais do que isso, tenho 
orgulho de ser deputado federal”, 
afirmou no plenário. 

Paula Vieira, professora e 

cientista política vinculada ao 
Laboratório de Estudos Sobre 
Política, Eleições e Mídias (Le-
pem-UFC), aponta que a vitória 
de Lira é o “reforço” da corres-
pondência com o que tem sido 
implementado em termos de 
agenda pelo governo. Para ela, 
os desafios do presidente da 
Casa passam pelo andamento 
das reformas, como a tributária, 
a superação da crise econômica 
e a boa gestão do orçamento em 
tempos de crise. 

Sobre o impeachment do pre-
sidente, Vieira disse que torna-
se inviável com a vitória do líder 
do Centrão. “Se Baleia ganhasse, 
já precisaria de um apoio po-
pular mais forte para ir para 
frente, mas com Lira ganhando 
não é encaminhado de jeito ne-
nhum”, projeta, reforçando que 
a agenda política do Brasil deve 
seguir sendo pautada pelas 
questões de saúde em relação a 
vacina contra a Covid-19 nesse 
primeiro momento.

Câmara com mais que o dobro de 
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Após assumir como presiden-
te da Assembleia Legislativa do 
Ceará (AL-CE) nesta segunda-
feira, 1º, durante sessão híbrida, 
o deputado estadual Evandro 
Leitão (PDT) destacou algumas 
agendas prioritárias para o biê-
nio de 2021-2022. Como uma das 
ações para amenizar os impac-
tos da pandemia da Covid-19 no 
Ceará, o parlamentar afirmou 
que pretende pautar a discus-
são sobre a criação de projeto de 
renda mínima para a população.

Com o término sem prorro-
gação do auxílio emergencial, 
tem aumentado a pressão para 
a criação de um programa de 
assistência, na medida em que 
o colapso econômico devido à 
pandemia arrasta milhões de 
pessoas para a extrema pobreza 
e desemprego. O assunto pro-
mete, inclusive, ser debatido a 
nível nacional na Câmara dos 
Deputados em 2021. 

Segundo o presidente da 
AL-CE, o momento exige uma 
urgente discussão em torno da 
criação de políticas públicas 
voltadas para a distribuição de 
renda. “Queremos pautar essa 
questão com clareza e seriedade 
por entender que traz importan-
tes impactos na economia e na 
qualidade de vida dos cidadãos 
em situação de vulnerabilidade 
social”, reforçou.

Ainda na solenidade que mar-
cou o retorno do ano Legislativo, 
Evandro destacou que a Casa 
deve continuar na tomada de 
decisões estratégicas no comba-
te ao coronavírus, inclusive para 
a retomada da economia.

“Estamos atentos às inicia-
tivas que visam atravessar esse 
problema salvando vidas e mo-
vimentando a economia de for-
ma segura. O diálogo constante 
com todos os setores é essencial 
para reduzir os efeitos da pande-
mia no setor econômico”, disse. 

O deputado Fernando San-
tana (PT), 1º vice-presidente da 
AL-CE, reforçou que a Casa deve 
priorizar pautas relacionadas ao 
combate a pandemia do novo co-
ronavírus, de forma a trabalhar 
em conjunto com o poder Execu-
tivo para “trazer a vacina para a 
população cearense”.

“Outras pautas mais secun-
dárias virão em virtude do mo-
mento, mas o foco é a pandemia. 
A pauta prioritária é salvar vi-
das”, disse o parlamentar.

Já o 2º vice-presidente, de-
putado Danniel Oliveira (MDB), 
destacou a preocupação com 
a quadra chuvosa no ano de 
2021. Ele afirma que o ano “já 
começa trazendo sinal amare-
lo” para a situação.

“Em fevereiro, nossa preocu-
pação é não termos uma quadra 
chuvosa que faça que o Ceará pos-
sa produzir mais, pois a previsão 
que não é boa. Isso, obviamente, 
faz parte dos debates mais cor-
riqueiros, junto com educação, 
saúde e seca”, ressaltou.

A Mesa Diretora do biênio 
2021-2022 também é integrada 
pelos deputados Antônio Granja 
(PDT), 1º secretário; Audic Mota 

(PSB), 2ª secretário; Érika Amo-
rim (PSD), 3ª secretária e Após-
tolo Luiz Henrique (PP), como 
4º secretário. Os deputados 
Fernanda Pessoa (PSDB), Osmar 
Baquit (PDT) e João Jaime (DEM) 
ocuparão, respectivamente, os 
postos de 1º, 2º e 3º suplentes.

Após a solenidade, os novos 
integrantes da mesa estiveram 
no Palácio da Abolição, sede do 
Governo do Estado, para um en-
contro com o governador Camilo 
Santana (PT).

“Desejo boa sorte e sucesso ao 
presidente e demais deputados 
nesses próximos dois anos”, pu-
blicou o gestor nas redes sociais. 
Mais cedo, o chefe do Executivo 
estadual esteve presente virtual-
mente no plenário da AL para 
apresentar as ações da gestão 
diante a crise de saúde do novo 
coronavírus em 2020.

| al-cE | O parlamentar, empossado ontem como novo presidente da Assembleia, 

pretende discutir políticas públicas voltadas para a distribuição de renda

Evandro Leitão projeta 
renda mínima como 
pauta prioritária

Paulo roCha/divulgação al-Ce

EvANDro leitão tomou posse 
nessa segunda-feira como novo 

presidente da al-Ce

Título coordenada em duas 
colunas

Cartola sub 18. Abre coordenada

FilipE pErEirA

filipepereira@opovo.com.br
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Rodrigo Pacheco foi eleito 
presidente do Senado

O CANDIDATO QUE UNE 
BOLSONARO, O PT E OS 
FERREIRA GOMES

R
odrigo Pacheco (DEM-MG) chega ao comando do Sena-
do com os apoios mais improváveis. Foi pesadamente 
apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas, teve voto 
declarado da bancada do PT. E também os Ferreira Go-

mes o apoiaram. Teve adesão do PDT e voto declarado de Cid 
Gomes. Alianças ecléticas são a história da política brasileira, 
mas Bolsonaro e o PT talvez sejam o maior antagonismo já visto 
no País. Desconfio que ainda mais que os comunistas e a UDN. Os 
Ferreira Gomes foram a terceira força na eleição de 2018. Estão 
lá os três com Pacheco.

Importante salientar que não se trata de uma daquelas 
articulações consensuais no Congresso, não. Pacheco teve 57 
votos e a adversária dele, Simone Tebet (MDB-MS), teve 21 votos. 
Ficou longe, mas não é que não havia ninguém na disputa. Há 
no Senado um campo que não é nem Bolsonaro, nem PT, nem 
Ferreira Gomes. Nesse campo estão, declaradamente, os 
cearenses Tasso Jereissati (PSDB) e, também, Luis Eduardo Girão 
(Podemos) — que muitas vezes fecha com a base de Bolsonaro, 
mas não neste caso.

Pacheco é produto da articulação do antecessor no comando 
da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Aliás, outra personagem 
improvável. Alcolumbre surgiu de uma articulação de última 
hora, no começo de 2019, contra o que parecia uma quase certa 
eleição de Renan Calheiros (MDB-AL) para voltar a dirigir o 
Senado. Alcolumbre não tem sido muito feliz em sua base — 
não conseguiu eleger o irmão prefeito de Macapá (AP), com 
imagem bastante desgastada sobretudo depois do apagão que 
deixou o Amapá no escuro. Mas, no Senado ele parece que sabe 
operar bem.

Os acordos para aproximar os Ferreira Gomes do DEM são 
fáceis de entender. Ciro Gomes tem entendimentos antigos com 
o partido. Em 2018, acreditou que estava perto de ter o apoio 
da sigla na eleição presidencial. Tem bons entendimentos com 
Rodrigo Maia (DEM-RJ) e ACM Neto (DEM-BA). Mais difícil é a 
equação que levou o PT a apoiar o candidato do DEM, aliado 
de Bolsonaro.

O partido divulgou uma nota na qual explica que o principal 
motivo para apoiar Pacheco foi a defesa da independência 
do Senado. Confesso que não entendi como o candidato mais 
adequado para garantir essa independência em relação ao 
presidente da República possa vir a ser o candidato apoiado 
por esse presidente. O PT destaca ainda pontos programáticos 
apresentados a Pacheco: defesa do SUS, recuperação da 
economia e desenvolvimento ambientalmente sustentável, 
busca pela retomada do auxílio emergencial, contra a fome, 
combate ao racismo, homofobia, machismo, ao autoritarismo, 
garantia da democracia interna no Legislativo e defesa das 
regras regimentais.

Da forma como é apresentada, trata-se de pauta anti-Bolsonaro. 
Que o partido espera ver abraçado pelo candidato de Bolsonaro. 
Tem um negócio esquisito aí.

O fato é que uma candidatura que reúne apoios tão diversos e tão 
controversos, das duas uma: ou não tem como dar errado ou não 
tem como dar certo.
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MORO BLASÉ

O ministro do Superior Tribunal Federal (STF) Ricardo 
Lewandowski tirou o sigilo de 50 páginas de conversas que 
teriam sido trocadas entre o ex-juiz Sergio Moro e procuradores 
da Lava Jato. Moro repete o mesmo discurso que mantém 
desde o início dos vazamentos: não reconhece as conversas. E 
diz que a origem foi ilícita. Verdade, a origem é ilegal. Mas, isso 
não encerra o assunto e a resposta de Moro é insuficiente. O 
teor das conversas não são qualquer coisa, que se pode ignorar 
pela origem ilícita. Se as conversas são verdadeiras, o que há ali 
contém crimes mais graves que o vazamento — e, sem prejuízo 
da punição deste, há sim de se esclarecer aquele.

A questão é: ou Moro diz, de formas cabal: as conversas são 
mentira, foram inventadas. Ou a situação dele e do processo 
julgado por ele fica bastante questionável.

| CMFOR | Em discurso de abertura dos trabalhos da nova 

legislatura da Câmara Municipal, prefeito promete manter 

diálogo próximo com vereadores de base e oposição

Sarto apresenta projetos a 
vereadores e prega diálogo

ÉRIKA FONSECA/DIVULGAÇÃO CMFOR

NOVA Legislatura da Câmara 
Municipal de Fortaleza abriu os 
trabalhos nesta segunda-feira

Em discurso de abertura dos 
trabalhos da Câmara Municipal 
de Fortaleza (CMFor), o prefeito 
José Sarto (PDT) apresentou on-
tem à nova composição do Legis-
lativo os principais projetos do 
governo para os próximos me-
ses. Destacando sobretudo ações 
ligadas à crise da Covid-19, Sarto 
prometeu ainda manter diálogo 
próximo com os vereadores, se-
jam eles base ou oposição.

“Conversei com todos os ve-
readores nesses últimos meses, 
menos dois que estavam viajan-
do, independentemente de serem 
oposição ou situação. Nossa pa-
lavra tem sido de que, termina-
da a eleição, nossa missão agora 
é cuidar de Fortaleza. A eleição 
passou”, disse. Como o plenário 
foi esvaziado nesta segunda-fei-
ra, 1º, a participação do prefeito 
ocorreu de maneira remota.

Nos bastidores, discurso de 
Sarto foi classifi cado como “den-
tro do esperado”. Na prática, ele 
apenas reforçou promessas de 
campanha, em tom muito seme-
lhante ao que usa desde o resul-
tado das eleições, no fi nal de no-
vembro. De lá para cá, o prefeito 
já ampliou aliados no Legislativo, 
“puxando” para a base Welling-
ton Saboia (PMB) e German He-
man (PMB).

José Sarto destacou uma série 
de ações que o governo pretende 

colocar em prática nos próximos 
meses, incluindo a entrega do pa-
pel da casa para cerca de 40 mil 
habitações. O prefeito também 
elencou prioridades para a con-
dução da crise sanitária do co-
ronavírus, destacando que mais 
de 42 mil fortalezenses já foram 
vacinados contra a doença.

Entre as medidas, o prefei-
to enfatizou esforço para com-
pra de vacinas, estruturação do 
calendário de imunização do 
município e plano de retoma-
da “cautelosa” das aulas da rede 
pública municipal. “É preciso 
que todos nós tomemos cuidado, 
porque o número de novos casos 
está alto e continua aumentan-
do, de uma maneira que não é 
interessante para nós”.

O prefeito também anunciou 
um novo programa econômi-
co, batizado de “Nossas Guer-
reiras”, de olho em oferecer 
microcrédito de até R$ 3 mil 
para capacitação de mulheres 
de baixa renda (leia mais na 

CARLOS MAZZA

carlosmazza@opovo.com.br

página 11). Ao todo, Sarto desta-
cou iniciativas nas áreas de saúde, 
educação, habitação, segurança, 
mobilidade urbana, assistência 
social, esporte, lazer e juventude.

Na área de mobilidade, Sarto 
propôs oferecer passe livre de ôni-
bus para consultas médicas agen-
dadas em postos de saúde, além de 
integração do bilhete único com o 
Metrô de Fortaleza (Metrofor) e o 
Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

Sarto também falou da refor-
ma administrativa que deve en-
viar ao Legislativo, destacando 
que a mudança não aumentará 
custos na gestão. “Tudo que es-
tamos elaborando vem no senti-
do de excluir alguma coisa de um 
lado para criar no outro, de ma-
neira que a resultante fi nal não 
tenha custos”, afi rma.

A tese é contestada por verea-
dores de oposição, que pretendem 
cobrar detalhes orçamentários da 
proposta que provem a não exis-
tência de novos gastos para a ad-
ministração municipal.

Trabalho de vereadores começa hoje 
com polêmica e reformas à vista

Legislativo.

Após segunda-feira de ses-
são simbólica de início de le-
gislatura, a Câmara Municipal 
de Fortaleza (CMFor) terá hoje o 
primeiro dia ofi cial de trabalhos 
dos vereadores. Marcada para 
ocorrer de forma “híbrida”, com 
participações remotas e presen-
ciais, a sessão desta terça-feira 
já deve ter votação polêmica 
envolvendo o próprio regime de 
funcionamento da Casa.

O racha envolve resolução da 
Mesa Diretora que promove uma 
série de adequações do trabalho 
parlamentar à pandemia do co-
ronavírus. Entre medidas para 
evitar aglomerações, está uma 
que permite a participação re-
mota de vereadores em todo o 
tipo de votação, que poderá ser 
feita de qualquer lugar indepen-
dentemente do tipo de matéria.

Na última sexta-feira, os 

vereadores tiveram longa reu-
nião com a Mesa e com o Depar-
tamento Legislativo da Casa para 
avaliar a questão, mas não houve 
consenso. O líder da oposição, 
Márcio Martins (Pros), acusa a 
medida de inibir a pressão po-
pular, criando uma espécie de 
“blindagem” para vereadores em 
votações de projetos polêmicos.

“Imagina uma votação como 
a da reforma da Previdência, o 
vereador pensaria muito mais no 
voto dele se fosse à Câmara e en-
contrasse uma porta de gabinete, 
um estacionamento, ou um pátio 
lotados, do que se votar confor-
tável da casa dele. Um sim ou não 
a uma reforma que não traz para 
ele prejuízo algum, já que ele não 
sofre pressão”, afi rma.

É esperada também para 
os próximos dias a chegada de 
importantes matérias para o 

Legislativo, incluindo a reforma 
da Previdência de servidores 
municipais, a proposta de atuali-
zação do Plano Diretor de Forta-
leza e a reforma administrativa 
do governo José Sarto (PDT). A 
mudança deve criar duas novas 
secretarias, de Juventude e de 
Proteção Animal.

O líder do governo na Casa, 
Gardel Rolim (PPL), já afi rmou 
que a orientação do governo 
é de transparência e “deba-
te claro e franco” em todos os 
temas, especialmente no caso 
envolvendo mudanças previ-
denciárias. Na última semana, 
Nascélia Silva foi reeleita pre-
sidente do Sindicato dos Servi-
dores Municipais de Fortaleza 
(Sindifort) com promessa de 
combater pontos da reforma 
que contrariem o interesse das 
categorias. (Carlos Mazza)
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A movimentação de cami-
nhões nas rodovias cearenses foi 
semelhante a um dia normal de 
trabalho. Mesmo com movimen-
tos grevistas dos caminhoneiros 
autônomos em estados brasilei-
ros, a manifestação foi esvaziada 
no Nordeste e não houve registro 
de bloqueios de estradas fede-
rais ou estaduais no Ceará.

A greve nacional foi convo-
cada pela Associação Nacional 
do Transporte Autônomos do 
Brasil (ANTB). Desde que foi 
anunciada oficialmente na se-
mana passada, diversos sindi-
catos estaduais e regionais afir-
maram que não iriam aderir. 
A Federação Interestadual dos 
Transportadores Rodoviários 
Autônomos de Cargas e Bens da 
Região Nordeste (Fecone) des-
tacou em nota que não reconhe-
ce lideranças para paralisação 
de caminhoneiros autônomos. 
“Consultados, os presidentes 
dos sindicatos de transportes 
autônomos de cargas dos nove 
estados (do Nordeste) reconhe-
cem que o melhor caminho é o 
diálogo”, dizia a nota.

O motivo é simples: se o ca-
minhoneiro autônomo não 
trabalhar, fica sem receber. 
Elenaldo dos Santos, 42, é 
caminhoneiro autônomo 
que aguardava para abaste-
cer seu caminhão na Região 
Metropolitana de Fortaleza. 
“(Para que um movimento 
desse certo) Precisaríamos 
que a grande transportadora 
nos apoiasse porque quem é 
comissionado, diarista e au-
tônomo não pode parar se 
não fica sem nada. O dia de 
conseguirmos alguma coisa 
foi naquela greve de 2018”, 
afirma.

Apesar do contexto adver-
so, ele afirma concordar com 
as reivindicações exigidas que 
incluem ainda questionamen-
tos diante da demora no jul-
gamento de constitucionali-
dade da lei do piso mínimo do 
frete pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF).

Joana D'arque Seixas, se-
cretária executiva do Sindicato 
dos Transportadores Rodoviá-
rios Autônomos no Ceará (Sin-
dicam-CE), diz que existem 
vias alternativas de cobrar 
melhorias para os trabalha-
dores respeitando “o momento 
delicado” que é a pandemia de 
Covid-19. Ela frisa que o sin-
dicato apoia as reivindicações 
que se posicionam contra o 
aumento do diesel e cobram 
um reajuste do teto mínimo 
do valor do frete. “Quando es-
gotar todos os recursos junto 
ao presidente, todas as ten-
tativas, aí é provável que todo 
mundo se junte (à greve), mas 
no momento não”, pontuou.

Entre outras reivindicações, 
os caminhoneiros querem re-
dução de cobrança de PIS/Cofins 
sobre o óleo diesel, o aumento e 
cumprimento da tabela do piso 
mínimo do frete, estabelecido 
em 2018 após a paralisação de 11 
dias, modificação da redação do 
projeto 4199/2020, o BR do Mar, 
sobre cabotagem, aposentadoria 
especial para o setor, um marco 

regulatório do transporte, entre 
outros pedidos.

Neste domingo, 31, um áu-
dio de uma conversa entre o 
ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, e 
uma liderança local de cami-
nhoneiros, circulou em gru-
pos de WhatsApp, no qual o 
ministro afirma não ter pos-
sibilidade de atender alguns 
dos principais pedidos do 
segmento. Tarcísio de Frei-
tas confirmou a autenticidade 
do áudio e confirmou que a 
conversa ocorreu no sábado, 
30, mas disse que se tratava, 
apenas, de esclarecer o papel 
do governo em cada deman-
da, o que é possível fazer e o 
que não é.

Estudo do Departamento In-
tersindical de Estatística e Es-
tudos Socioeconômicos (Dieese) 
revela que entre julho de 2017 e 
janeiro de 2021, sob o comando 
dos governos Temer e Bolso-
naro, a direção da estatal au-
mentou em 59,67% o preço da 
gasolina nas refinarias. O die-
sel sofreu reajustes de 42,64% 
e o GLP (gás de cozinha) subiu 
130,79%. Já o preço do barril do 
petróleo acumulou reajustes de 
15,40% neste mesmo período 
e a inflação medida pelo INPC 
(IBGE) ficou em 15,02%. (Cola-
borou Beatriz Cavalcante e 
Alan Magno / Especial para 
O POVO, com informações da 
Agência Estado)

| REPERCUSSÃO | Profissionais até defendem a pauta, 
mas, por conta da pandemia, decidem não aderir à paralisação. No Ceará, rodovias não tiveram obstruções

Caminhoneiros do Ceará não 
aderem à greve e movimento é 
esvaziado no NE

thais Mesquita

Fluxo de caminhões foi normal  
em trechos da Br-116 no Ceará

Samuel pimentel

samuelpimentel@opovo.com.br

ediÇÃo: adailma mendeS  |  adailMa.Mendes@oPovodigital.CoM

Como o Ceará poderia ser impactado
Mercadorias. Vindas de outros estados.

A infraestrutura logística do 
Brasil é diferente da que foi sur-
preendida por uma greve dos 
caminhoneiros em 2018, que 
causou desabastecimento de 
alguns produtos e aumentos de 
preços por todo País. De acor-
do com o presidente da Câmara 
de Logística do Ceará e diretor 
do Sindicato das Empresas de 
Transportes de Cargas e Logís-
tica do Estado do Ceará (Set-
carce) e Federação das Empre-
sas de Transporte de Cargas e 
Logística do Nordeste (Fetrans-
log), Marcelo Maranhão, apesar 
da greve ter sido convocada 
por tempo indeterminado, não 

acredita que o movimento con-
tinue por muitos dias.

Marcelo destaca que os seg-
mentos econômicos que depen-
dem do transporte de cargas, 
desde o último movimento gre-
vista, têm apostado em frotas 
próprias ou empresas creden-
ciadas. Ele ressalta que, dife-
rente de 2018, o trabalho em 
refinarias e portos não foram 
afetados. Mas ainda grandes 
demandantes do transporte 
terceirizado são os segmentos 
relacionados ao escoamento da 
produção agrícola.

Nas Centrais de Abasteci-
mento do Ceará (Ceasa), o temor 

é que os protestos possam in-
terferir no escoamento de pro-
dutos. O analista de Mercado 
da Ceasa, Odálio Girão, disse 
que não houve impacto de gre-
ve ontem e ele não deve chegar 
imediatamente, mas, somente 
caso existam bloqueios em es-
tradas da Bahia e Minas Gerais.

“Caso de fato tenha greve em 
outros estados, com bloqueios, 
a gente deve sentir isso a partir 
desta quinta-feira, 4.” Ainda de 
acordo com Odálio, não houve 
qualquer “alvoroço por parte dos 
comerciantes, muito menos ele-
vação de preços neste primeiro 
momento”. (Samuel Pimentel)

O dia de 

conseguirmos 

alguma coisa foi 

naquela greve 

de 2018”

elenaldo dos Santos, 
caminhoneiro

mercado

o diretor do 
setcarce e da 
Fetranslog, 
Marcelo 
Maranhão 
destaca que 
no dia a dia 
do mercado, 
o que vem 
ditando o 
quanto é pago 
pelo frete é a 
lei da oferta e 
demanda. 
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 | EMprEENdEdOrIsMO |  Pacote irá oferecer até R$ 3 mil para que 

mulheres chefes de família possam investir em novos negócios

Prefeitura anuncia programa 
de microcrédito para 
mulheres de baixa renda

Fabio lima

Feirinha no dragão do mar 
antes da pandemia

Mulheres de baixa renda de 
Fortaleza terão microcrédito 
de até R$ 3 mil para empreen-
derem. A medida faz parte do 
programa “Nossas Guerreiras”, 
anunciado ontem, 1°, pelo pre-
feito de Fortaleza, José Sarto 
(PDT), durante sessão de aber-
tura dos trabalhos da Câmara 
Municipal este ano.

Serão prioridade do progra-
ma mulheres que atuam como 
chefes de família e que pos-
suem ou desejam abrir um mi-
croempreendimento em casa. 
As beneficiadas terão carência 
de seis meses para iniciar os 
pagamentos e parcelamento 
em até 30 meses sem a cobran-
ça de juros.

De acordo com Sarto, R$ 50 
milhões do caixa da prefeitu-
ra estarão disponíveis para a 
execução do programa, que 

deve atender cerca de 20 mil 
mulheres durante o primei-
ro ano de gestão. Segundo o 
prefeito, a ideia é incentivar o 
empreendedorismo feminino e 
garantir o financiamento para 
a compra de equipamentos, 
materiais e insumos.

O projeto deve atender pro-
postas de negócios pequenos, 
como carrinhos de cachorro 
quente, lanches e doces. Com 
o orçamento, as mulheres 
também podem investir em 
cursos de capacitação. Sarto 
avalia que o programa irá in-
centivar mulheres a abrirem 
seus próprios negócios, além 
de gerar renda extra para a 
casa e circular dinheiro na 
comunidade. 

O programa faz parte do 
plano de retomada econômi-
ca de Fortaleza, que visa rees-
truturar a economia da Cidade 
após os impactos causados pela 
pandemia de Covid-19, doença 

causada pelo coronavírus.
A iniciativa econômica ain-

da está em fase de estrutura-
ção e a ideia inicial é que os 
cadastros das mulheres sejam 
feitos de forma virtual para 
quem possui acesso à internet 
e em pontos físicos espalhados 
pela Cidade para mulheres que 
não possuem suporte tecnoló-
gico em casa.

Conforme propõe Rodrigo 
Nogueira, titular da Secretaria 
Municipal do Desenvolvimento 
Econômico (SDE), um dos crité-
rios para avaliação e aprovação 
do microcrédito será o Índice 
de Desenvolvimento Humano 
(IDH) do bairro em que a solici-
tante mora. Outro pré-requisi-
to é que a solicitante não esteja 
inscrita em outros programas 
de microcrédito da SDE.

Após o cadastro, a mulher 
receberá qualificação para 
montar um plano de negó-
cio, que será posteriormente 
avaliado e aprovado por audi-
toria da SDE. A Secretaria irá 

acompanhar a empreendedora 
durante o desenvolvimento e a 
execução do plano de negócio. 

“A gente vai dar um acom-
panhamento contábil e jurídi-
co durante um ano, de forma 
constante, para que ela tenha 
condição de gerenciar o dinhei-
ro de forma correta”, explica o 
secretário Nogueira.

Na SDE, uma estrutura será 
montada para atender as mu-
lheres inscritas no “Nossas 
Guerreiras”. Segundo a pasta, 
a estrutura será maior do que 
as que atendem os beneficiados 
dos programas de microcrédi-
to “Mulher Empreendedora” e 
“Meu Bairro Empreendedor”. 
Em 2020, mais de R$ 3 milhões 
em crédito foram disponibili-
zados para os dois programas 
municipais já existentes. 

A expectativa do secretário é 
de que o programa seja lançado 
ainda durante o primeiro tri-
mestre de 2021, após ser envia-
do para aprovação e discussão 
na Câmara Municipal.

em 2021

r$ 50 milhões 
do caixa da 
prefeitura 
estarão 
disponíveis 
para a 
execução do 
programa 
“Nossas 
Guerreiras” e 
deve atender 
cerca de 20 
mil mulheres 
durante o 
primeiro ano 
de gestão de 
José Sarto. 
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Com investimento inicial 
previsto na casa dos R$ 980 mi-
lhões, a Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) pretende iniciar, até 
setembro, a implementação da 
expansão do centro de produção 
de imunobiológicos e biofarma-
cêuticos no Eusébio. O empreen-
dimento irá gerar 3 mil vagas de 
emprego indireto para constru-
ção e consolidação do complexo.

A partir do início das opera-
ções do Centro Tecnológico de 
Plataformas Vegetais (CTPV), 
sob responsabilidade do Insti-
tuto de Tecnologia de imuno-
biológicos Bio-Manguinhos, é 
de que 1.200 vagas indiretas e 
mais outras 400, com requisi-
to de maior qualificação, sejam 
abertas. A expectativa, porém, 
ainda é inicial e pode ser supe-
rior a depender da demanda de 
funcionamento do núcleo, con-
forme esclareceu Arthur Rober-
to Couto, gerente do Programa 
de Implantação de Novos Campi 
de Pesquisa e Desenvolvimento 
Científico da Fiocruz.

Para o início das operações a 
recomendação será “consumir 
toda mão de obra e produção 
de conhecimento local”, segun-
do detalhou Arthur. A questão 
está firmada com o Governo do 
Ceará, que concedeu incentivo 
de terreno de 220 mil m² para o 
empreendimento.

O projeto inicial previa a im-
plementação de apenas uma 
frente de produção de imuno-
biológicos, mas devido à cres-
cente demanda, serão ins-
taladas duas plataformas de 
produção. A projeção é que, já 
na primeira fase de operações, 
seja possível produzir cerca de 
7 milhões de frascos para ma-
téria-prima de imunizantes de 
diversas doenças.

“Estamos trabalhando mui-
to forte nisso, para garantir 
esses prazos e colocar essa 
planta em produção”, declarou 
Arthur. A expectativa é que até 
o fim de 2023 o centro esteja 
totalmente operante.

Ele menciona ainda que a 
estruturação do projeto prevê 
a implementação de parcerias 
com escolas técnicas para es-
tágios supervisionados e cur-
sos de capacitação, bem como 
uma política de responsabili-
dade ambiental e de desenvol-
vimento sustentável.

A ideia é que as unidades em 
solo cearense possam produzir 
material suficiente para atender 
todo o mercado nacional, sen-
do esse processado na sede da 
Fiocruz no Rio de Janeiro. (Alan 

Magno/ Especial para O POVO)

Fiocruz planeja 
expansão de 
núcleo no 
Ceará a partir 
de setembro

NOvOs EMprEgOs
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PARA FALAR COM A COLUNISTA: NEILAFONTENELE@OPOVO.COM.BR

NEILA FONTENELE

ESTA COLUNA É PUBLICADA DE SEGUNDA A QUINTA E SÁBADO

ECONOMIA

CEARÁ PRECISA CRIAR SAÍDAS PARA A ÁREA DE EVENTOS

O
nze meses após o início da pandemia de coronavírus, 
o setor de eventos cearense agoniza. Classificadas em 
três áreas (corporativa, social e entretenimentos), 100% 
das empresas tiveram redução ou pararam de operar. 
Conforme a Classificação Nacional de Atividades Econô-
micas (Cnae), são 6.022 empresas relacionadas ao seg-

mento no Estado.

Sondagem realizada pelo comitê estratégico do setor - que envolve 
entidades como Abeoc, Sindieventos, Visite Ceará e Abrape - revela que 
56% das companhias filiadas às entidades diminuíram sua operação e 
44% pararam totalmente.

As grandes empresas que captam eventos do Estado também não 

estão aguentando e lançam um alerta para a situação: caso não seja 
feito nada agora, o estado pode perder importantes elos da cadeia de 
desenvolvimento do turismo.

Há um pedido de socorro das companhias e das pessoas que perderam 
seus empregos na área. Para minimizar os prejuízos, será preciso um 
trabalho equilibrado e inteligente em busca de caminhos para as ativi-
dades neste momento de crise.

O Ceará, com o diálogo mantido com as entidades, pode sair na frente 
em criação de soluções. No Brasil, segundo dados divulgados pela jorna-
lista Miriam Leitão, a perda de empregos na área de eventos representa 
a perda de 80 fábricas da Ford. No Ceará, nas 62 companhias pesquisa-
das, 30 afirmaram que demitiram mais de 70% dos seus funcionários.

RÁDIO
O POVO Economia da 

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

sexta.

TRABALHO

O Ceará tem conseguido manter um saldo positivo na ge-
ração de empregos, mas o achatamento da renda é visível. 
Pelos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged), três em cada quatro pessoas que conse-
guiram trabalho formal em 2020 tiveram o salário de ad-
missão inferior a R$ 1.330.   

ACHATAMENTO DOS SALÁRIOS

TV
Você pode assistir ao 

programa 
O POVO Economia 
também através 

do portal: 
fdr.org.br/tvopovo

FACEBOOK
Curta a nossa página: 

facebook/opovocbn

CAMINHOS

AJUDA 
EMERGENCIAL

As saídas para a sobrevi-
vência do setor de eventos 
terão de ter pelo menos 
dois caminhos. O primeiro 
seria emergencial: é pre-
ciso urgência no socorro 
financeiro, principalmente 
para quem está sem fatu-
ramento; o segundo seria 
estratégico, com uma pro-
gramação gradual de reto-
mada, em sintonia com os 
dados epidêmicos.

Alguns profissionais da 
área acreditam que pode-
ria haver uma retomada da 
área corporativa de even-
tos, dentro de protocolos 
de segurança em saúde, 
com limitação do número 
de participantes.

 TURISMO

MEDO DOS CANCELAMENTOS
Representantes da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis 
(ABIH-CE) andam preocupados com a possibilidade de proibição 
de qualquer viagem intermunicipal. Os turistas que vêm para o 
Ceará normalmente compram pacotes que incluem percursos 
até o Cumbuco, Beberibe, Taíba ou Beach Park. Caso sejam impe-
didos esses trajetos, teme-se uma corrida por cancelamento de 
vendas de pacotes.   

IMÓVEIS

NOVOS FINANCIAMENTOS
Os juros baixos devem contribuir para novas modalidades de 
financiamento no mercado imobiliário. O diretor da Domus In-
corporada, Hygor Guerreiro, reforça que o setor conseguiu atra-
vessar as incertezas em 2020. “As pessoas têm procurado reali-
zar seu sonho da casa própria e, com isso, o setor de construção 
financiada teve um aumento enorme na procura. Isso se deve ao 
desejo das pessoas de personalizarem sua moradia e à opção de 
ter uma casa mais espaçosa”, conta.

O empresário acredita nos incentivos do governo, através da 
Caixa. A promessa é de pelo menos mais 10% de crédito imobi-
liário com recursos da poupança, através do Sistema Brasileiro 
de Poupança e Empréstimo (SBPE).
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Entre quinta-feira, 28, e do-
mingo, 31 de janeiro, a Vigilân-
cia Sanitária do Estado, órgão 
ligado à Secretaria da Saúde 
do Ceará (Sesa), e a Agência de 
Fiscalização de Fortaleza (Age-
fis) realizaram fiscalização em 
114 estabelecimentos da Capi-
tal. As ações resultaram em 
28 interdições. As equipes ve-
rificaram o cumprimento do 
decreto sanitário preventivo à 
disseminação da Covid-19. O 
balanço das ações foi divulgado 
ontem, 1º, pela Sesa. 

A Vigilância Sanitária do Es-
tado, com apoio da Polícia 
Militar e do Corpo de Bom-
beiros, fiscalizou 82 estabe-
lecimentos no período, sendo 
78 em Fortaleza e quatro no 
Eusébio. Destes, 60 esta-
vam cumprindo as medidas 
de prevenção. Foram inter-
ditados 19 locais, sendo 18 
com proibição imediata de 
sete dias de funcionamento. 
Outro estabelecimento, por 
reincidência, foi interditado 
por 30 dias. O órgão interdi-
tou 17 locais em Fortaleza e 
dois no Eusébio. 

A Agência de Fiscalização 
de Fortaleza (Agefis) realizou, 
entre sexta-feira, 29, e domin-
go, 31, 36 fiscalizações em es-
tabelecimentos comerciais e 
logradouros públicos. As ações 
resultaram em 11 notificações, 
10 autuações, 11 interdições a 
estabelecimentos e quatro ati-
vidades encerradas pelo des-
cumprimento do decreto de en-
frentamento à Covid-19.

A Polícia Militar do Ceará 
(PMCE) abordou 2.457 estabe-
lecimentos em todo o Estado, 
tendo 878 deles sido fechados. 
Conforme a pasta, a Polícia 
Militar atuou com equipes do 

Batalhão de Polícia de Meio 
Ambiente (BPMA), do Coman-
do de Policiamento de Rondas 
e Ações Intensivas e Ostensi-
vas (CPRaio) e do Policiamen-
to Ostensivo Geral (POG). As 
fiscalizações contaram com 
reforço de companhias da Ca-
pital, Região Metropolitana de 
Fortaleza, Região Norte e Re-
gião Sul do Estado.

Um dos locais alvo da abor-
dagem foi uma festa de for-
ró que reunia mais de 1,5 mil 
pessoas, no Eusébio, na ma-
drugada de domingo, 31. De 
acordo com os fiscais, mais 
de cinco quarteirões estavam 
ocupados com carros. 

Conforme Jane Cris Cunha, 
técnica da Vigilância Sanitária 
do Estado, é possível obser-
var maior adesão às medidas 
de prevenção por parte dos 

| DECRETO | A Polícia Militar abordou 2.457 estabelecimentos 

no Estado e fechou 878. Balanço foi divulgado ontem pela Sesa

114 estabelecimentos são 
fiscalizados e 28 interditados 
em Fortaleza

divulgação /  rodrigo Carvalho-ageFis

FIScAIS da agefis participaram das 
fiscalizações

cASoS

Ceará soma 
375.024 casos 
de Covid-19 e 
10.486 óbitos 
pela doença 
até esta 
segunda-feira, 
1, conforme 
o integrasus. 
uma pessoa 
morreu pela 
doença nas 
últimas 24 
horas

AnA rute rAmIreS
ruteramires@opovo.com.br

edição: tânIA AlveS  |  taniaalves@oPovo.CoM.Br  | 


estabelecimentos. Ela explica 
os diferentes tipos de sanções 
que podem ser aplicadas. “Às 
vezes, um estabelecimento é 
apenas autuado porque exis-
tem funcionários ou clientes 
no interior que não estão fa-
zendo uso de máscara e não 
há necessidade de fazer uma 
interdição”, explica.

“A interdição é preconi-
zada nos decretos a todos 
aqueles estabelecimentos 
que estão descumprindo de 
forma mais grave”, acrescen-
ta. A interdição pode ser de 
sete dias, quando o descum-
primento é identificado pela 
primeira vez, ou de 30 dias, 
em caso de reincidência.

As infrações mais comuns, 
conforme a Sesa, são a en-
trada e circulação de pessoas 
após as 22 horas.

Taxa de 
ocupação está 
acima de 80% 
no estado

Hospitais

A taxa de ocupação de leitos 
de Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) no Ceará se mantém 
alta, de acordo com a última 
atualização na plataforma In-
tegraSUS, da Secretaria da 
Saúde do Estado (Sesa), feita às 
20h05min de ontem. Segundo 
a plataforma, Fortaleza man-
tém a ocupação acima do ob-
servado em todo o estado, com 
85,59% para UTIs e 80,64% para 
enfermarias. A ocupação de to-
dos os leitos de UTI no Ceará foi 
83,64%, sendo que 86,18% vagas 
de UTI adulto e 64,86% das UTIs 
infantis estavam preenchidas. 
Foi o quarto dia consecutivo 
que os índices ultrapassaram os 
80%. Há três dias, a taxa ultra-
passou a registrada em junho 
do ano passado (84,83%). 

As enfermarias apareceram 
na plataforma com índice me-
nor de utilização: 53,84%, mas 
havia unidades que não pos-
suíam mais leitos disponíveis, 
como o Hospital Geral de For-
taleza, Hospital Antônio Pru-
dente e o Hospital Uniclinic, em 
Fortaleza; Hospital Regional do 
Cariri, em Juazeiro do Norte 
e  Hospital Regional do Sertão 
Central, em Quixeramobim. 

Os hospitais que não pos-
suíam leitos de UTI disponí-
veis até o momento da atua-
lização foram: Dr. Waldemar 
Alcântara (Hospital de Mes-
sejana), São Carlos, Uniclinic, 
Walter Cantídio e São José, 
todos em Fortaleza. 

A ocupação também estava 
alta em todas as demais ma-
crorregiões de saúde: Sobral 
(71,43%) e Cariri (85,94%). A 
macrorregião de saúde do 
Sertão Central mostrou 95% e 
a do Litoral Leste/Jaguaribe, 
100% dos leitos de UTI ocupa-
dos, mas a marca foi atingida 
por não ter havido atualização 
das demais unidades de saúde 
monitoradas pela Sesa.

A secretaria publicou ontem 
duas notas técnicas de alerta 
relacionadas às novas varian-
tes do coronavírus. Um docu-
mento orienta viajantes que 
chegam ao Estado oriundos 
de localidades com circulação 
de novas mutações do coro-
navírus. A outra publicação 
detalha procedimentos para 
as unidades da rede de saúde 
estadual quanto ao monito-
ramento de casos suspeitos e 
eventual detecção da variante 
identificada no Amazonas. A 
Sesa afirma que não há casos 
confirmados no Ceará.

São consideradas áreas de 
risco com circulação de novas 
variantes: Amazonas, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Roraima, 
Pará e Sergipe. Os países que 
estão no alerta são a Argentina, 
Canadá, Chile, Equador, Esta-
dos Unidos, Jamaica, México, 
Peru, Japão, Reino Unido, Áfri-
ca do Sul e República Domini-
cana. (Flávia Oliveira)
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cArnAvAl de aracati em 2020; 
em 2021, cena não se repetirá

aracati proíbe festas e 
aglomeração durante o Carnaval

decreto.Multa

Decreto do prefeito de Ara-
cati, Bismarck Maia (PTB), 
proíbe festas de Carnaval no 
Município que tradicional-
mente realiza a maior folia do 
litoral do Estado.

O decreto proíbe festas no 
período de 11 a 17 de fevereiro. 
A proibição “se estende a todo e 
qualquer evento independente 
da natureza, promovidos por 
iniciativa pública ou particu-
lar, tanto em lugares fechados 
como abertos.”

São também proibidos o 
funcionamento de bares e clu-
bes, festas de quaisquer tipos 
em barracas de praia, restau-
rantes hotéis e outros estabele-
cimentos fechados ou abertos e 
comércio de bebidas alcoólicas 
ambulante ou em banca ou es-
trutura provisória.

A punição por descumpri-
mento é de multa às pessoas 
que forem identificadas no 
evento, aos organizadores e 
aos integrantes da diretoria de 
bloco que sair.

Também é proibida, no mes-
mo período, a aglomeração de 
pessoas em calçadas, ruas, pra-
ças ou equipamentos públicos. 
Também não é permitido o uso 
de paredões de som, mesmo 
em locais privados. O descum-
primento deixa o equipamento 
sujeito a apreensão pelo perío-
do de vigência do decreto, sem 
prejuízo de multa.

Consumo de álcool em praças, 
calçadões, vias ou na praia tam-
bém será proibido. É permitido 
apenas o consumo enquanto o 
cliente estiver sendo atendido 
em restaurante, e nos limites do 

espaço do estabelecimento.
Também foi estabelecido que 

deverão fechar até as 20 ho-
ras restaurantes, barracas de 
praia, praças de alimentação, 
lojas de conveniência, comércio 
de rua, supermercados, lojas de 
autosserviço em postos.

Além disso, os restauran-
tes e barracas de praia po-
derão atender com até 40% 
de capacidade. Também está 
proibida a realização de apre-
sentações artísticas em res-
taurantes, barracas de praia, 
outros estabelecimentos e in-
clusive das residências.

No período, será proibida 
a entrada no Município de ex-
cursões de ônibus e vans nas 
praias. Somente seguirá libe-
rado o transporte interurbano. 
(Érico Firmo)

mil estabelecimentos 
foram abordados pela 
PM no Ce

2,4

estabelecimentos 
foram interditados 
pelos órgãos de 
vigilância sanitária

30
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Debate com a Chapa 2 que concorre 
ao Sindicato dos Médicos

Liduína Rocha e Roberto da 
Justa, candidatos da chapa 2 
“Médicos em defesa da vida, da 
Ciência e do SUS” à presidência 
e vice-presidência do Sindicato 
dos Médicos do Estado do Ceará 
(Simec-CE), ao lado do infecto-
logista Kenny Colares, participa-
ram nesta segunda-feira, 1º , do 
Debates do Povo, na rádio OPOVO 
CBN, que discutiu as eleições na 
entidade - marcadas para o pró-
ximo dia 10. Leonardo Alcânta-
ra, candidato a presidente pela 
chapa 1 “Seguir avançado”, de 
continuidade da gestão, confir-
mou presença, mas desmarcou 
o compromisso alegando incom-
patibilidade na agenda.

O apresentador do progra-
ma, jornalista Marcos Tardin, 
ressaltou a importância da 

eleição no Sindicato para a po-
pulação cearense e, por isso, 
não caberia o cancelamento da 
pauta do Debates do Povo. Ape-
sar da ausência de Alcântara, 
deixou o espaço aberto à chapa 
1, que representa a atual ges-
tão no sindicato. O bate-papo 
de uma hora foi costurado pe-
los convidados, principalmente, 
contra o negacionismo exarce-
bado no enfrentamento à Co-
vid-19 e o convite ao diálogo.

O ouvinte Cícero Amorim citou 
o alinhamento de integrantes da 
atual gestão do Simec-CE ao Go-
verno Federal para perguntar 
quais as estratégias da Chapa 2 
para reposicionar a entidade na 
rota da ética e da ciência.

Candidata à presidência, 
Liduína pontuou que o papel 
do sindicato não é apenas o de 
denunciar. “O que a gente pode 
fazer para redimensionar e co-
locar numa outra rota: usar 
evidências científicas. Usar 
a ciência como instrumento 
de construção das pautas do 

| ElEIção DA novA DIrEtorIA | Votação para diretoria da 

entidade será no próximo dia 10, quando quatro mil profissionais estão aptos a votar. Duas chapas estão na 

disputa. Representante da Chapa 1 desistiu de participar do debate 

Sindicato dos médicos: Chapa 
2 chama ao diálogo e critica 
atual gestão

Ítalo cosme
italocosme@opovo.com.br

Sindicato dos Médicos. Obser-
var que a boa defesa profissional 
é centrada na ética e no diálogo 
com as instituições que se rela-
cionam com o trabalho médico”, 
respondeu ao internauta.

“Infelizmente, faltou serie-
dade, em função de projetos 
políticos pessoais, no com-
bate à pandemia. Não existe 
agenda para debater gestão, 
não existe agenda para ser 
gestão, isso é muito claro”, 
apontou Liduína, se referin-
do à chapa de situação.

Entre as propostas citadas 
para o trabalho sindical, a obs-
tetra candidata ao Simec-CE 
destacou que deve prezar pelo 
trabalho médico, pela regiona-
lização, discussão sobre o mo-
delo de contratação na iniciati-
va privada, por exemplo, além 
de defender incansavelmente 
o SUS e a vida. “A gente precisa 
voltar a ser feliz no exercício da 
profissão médica”.

A eleição para a gestão do 
Simec-CE está marcada para o 
próximo dia, 10 , quando qua-
tro mil médicos podem votar. 
No total, há oito mil sindica-
lizados. Em todo o Estado há 
cerca de 20 mil profissionais. 

A gente precisa voltar 

a ser feliz no exercício 

da profissão médica”
liduína rocha, candidata a 
presidência do Sindicato dos 
Médicos pela Chapa 2. 
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LÚCIO 
BRASILEIRO ESTA COLUNA É 

PUBLICADA DE 
SEGUNDA 

A DOMINGO

PACO@OPOVO.COM.BR

ESTA COLUNA É 
PUBLICADA DE 

A DOMINGO

Sim, é Verdade, ontem fez três anos da partida do 
comandante Bretislau de Castro, que, casado com cearense 
Heliane Pimentel, optou morar aqui, quando deixou Marinha 

Sim, é Verdade, circulando pelo restô do Ideal, Luiz 
Fernando Mota, um dos varões de Gonzaga, que parece ter a 
imortalidade como meta. 

Sim, é Verdade, Cleide Corrêa vista no Varandas tomando um 
gim certo na hora errada, pois exige sol, e era boca da noite. 

Sim, é Verdade, nataliciante Joseoly Moreira ganhou mesa 
no Murano, dois médicos, Assis Antero e Geraldinho Carneiro, 
e dois Edilmo, Cunha e Cariri. 

Sim, é Verdade, no Ibiza, enquanto Paulo Sérgio pôs avental 
para elaborar sopa de cebola positivamente morna, Armenuhí 
cuidava de aspectos gerais da casa do marido.

Sim, é Verdade, estreante no Sociedade Cearense, dr Rafael 
Moreira recebeu em mão seu exemplar, no BS Design. 

JÓRIO e Graça da Escóssia, com Gabriela, 
dos dois, e Natália, só dele. (Rodrigues)

FAZ (FAZIA) TUDO 

Paulo e Odete Aragão de mordomo novo. 

De boa cara e amplas passadas, porém, não será fácil para 
albergados esquecer o Adão. 

PROTAGONISTAS 

Magno Câmara e Herbert Aragão retratados terçafeirinos. 

Claro que no blog do cidadão. 

PRONTA-ENTREGA 

Pretendendo adquirir o Sociedade Cearense, é só acionar 
Rafaele. 

Via números 98995 3314 e 3231 0472, pois tem portador para 
este fim exclusivo. 

RONDA DOS NATAIS 

Terça, 2 de fevereiro: Roberto 
Macêdo, que presidiu Federação das 
Indústrias .... Inês Romano, com 
quem convivi em Portugal, isso, no 
momento, é impossível .... Alberto 
Figueiredo, neto do lendário Pedro 
Philomeno .... Cristiane Arruda, 
primeira-dama da Fazenda Soledade 
.... José Pompeu, filho de cearense 
que presidiu a Confederação Nacional 
da Indústria. 

BON MOT 

OS HOMENS 
SÃO FÁCEIS 
DE AFASTAR, 
BASTA NÃO NOS 
APROXIMARMOS. 
(Fernando 
Pessoa)

| REDE ESTADUAL | Escolas decidiram a forma 

de retorno a partir de consulta à comunidade  

27,9% das escolas do 
Ceará voltam às aulas 
de forma híbrida

BARBARA MOIRA

REPRESENTANTES do Sindicato Apeoc 
visitaram três escolas ontem

Pouco mais de um quarto 
das escolas da rede estadual 
do Ceará voltaram às aulas em 
formato híbrido nesta segun-
da-feira, 1º. A Secretaria da 
Educação do Estado (Seduc) 
permitiu a cada colégio, em 
consulta à comunidade, de-
cidir a forma de retorno. Se-
gundo a Seduc, de 731 escolas 
estaduais, 204 (27,9%) volta-
ram de forma híbrida — pre-
senciais e remotas para os es-
tudantes do 3º ano do ensino 
médio. As outras 527 seguem 
só com ensino remoto. Nesta 
semana, informou a Seduc, 
as aulas são apenas remotas. 
Onde haverá a modalidade 
híbrida, aulas presenciais co-
meçam na próxima semana.

O Sindicato dos Professores 
e Servidores da Educação do 
Ceará (Apeoc), visitou três co-
légios estaduais na Capital que 
retornaram ontem às aulas. O 
POVO acompanhou as visitas.

Um dos colégios visita-
dos foi o Presidente Castelo 
Branco, na rua Irmã Bazet, 
no Montese. Carla Maria Ca-
valcante, diretora da escola, 
explica que o colégio optou 
pelo modelo híbrido, seguin-
do todos os protocolos ne-
cessários. “Nós vamos voltar 
nesse ano de 2021 só com os 

terceiros anos (do ensino mé-
dio). Estamos seguindo todos 
os protocolos, inclusive a par-
te do decreto que só permi-
te 35% dos alunos dentro da 
escola. Essa primeira sema-
na será uma acolhida apenas 
para apresentar o espaço aos 
alunos de primeiro ano, que 
estão chegando agora. A par-
tir da próxima semana será 
apenas para os do terceiro 
ano no modelo híbrido.”

A escola passou por mu-
danças desde o ano passado, 

GABRIEL BORGES

gabriel.borges@opovo.com.br

Escolas preparadas para 
receber 35% da capacidade

Protocolo. Distanciamento

A Seduc informou, em nota, 
que as salas de aula estão prepa-
radas para receber 35% da ca-
pacidade de alunos, seguindo os 
protocolos de segurança sanitá-
ria e regras de distanciamento.

Ao fi m das visitas, o presi-
dente da Apeoc, Anízio Melo, fez 
um balanço do primeiro dia de 
aulas na rede estadual e do que 
foi visto in loco. As visitas de-
vem seguir ao longo da semana.

“É um momento muito im-
portante. Nós visitamos essas 
três primeiras escolas. Cons-
tatamos difi culdades estrutu-
rais em duas delas, mesmo se 
quisessem implantar o sistema 

híbrido, teriam difi culdades. 
Vimos que as escolas fi zeram a 
discussão com as comunidades 
escolares, percebemos que as 
primeiras optaram por manter 
a atividade remota. Até o fi m da 
semana queremos ter um qua-
dro maior para entendermos 
como funcionará o ensino no 
Estado”, explica Anízio.

Na agenda de hoje, 2, estão 
previstas visitas, a partir das 9 
horas da manhã, em mais três 
escolas: Otávio Terceiro de Fa-
rias (bairro José Walter), Oné-
lio Porto (bairro José Walter) e 
Liceu Domingos Brasileiro (Pla-
nalto Airton Sena).

quando os equipamentos de 
segurança sanitária passaram 
a ser instalados, como pias nos 
corredores, dispositivos com 
álcool em gel, tapetes para hi-
gienização dos calçados, além 
do distanciamento das cadeiras 
nas salas de aula. Mesmo com 
todos os cuidados, a diretora 
não descarta o retorno ao mo-
delo 100% virtual.

“Estamos organizando a es-
cola para que professores e 
alunos sintam segurança. Es-
peramos que dê tudo certo, 
torcemos para isso. Mas, caso 
a situação piore, retornare-
mos ao remoto sem proble-
ma nenhum. Mas, neste mo-
mento, nós queremos receber 
os alunos da melhor maneira 
possível”, conta Carla.

Já na escola Adauto Bezer-
ra, no bairro de Fátima, no 
primeiro dia do ano letivo de 
2021 a situação é similar ao 
que pôde ser visto durante o 
ano de 2020. A escola seguirá 
adotando o modelo remoto 
para todos os seus alunos.

A última escola visitada Dr.
César Cals, no bairro Farias Bri-
to, também seguirá no modelo 
remoto. O diretor da instituição, 
Eliseu Paiva Rodrigues, acredi-
ta que ainda não há condições 
de uma retomada presencial na 
escola. “Eu compreendo que os 
professores não possuem con-
dições de dar aulas com qua-
lidade no modelo presencial 
diante da preocupação com a 
pandemia”, explica Eliseu.
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D
entre as notícias de uma 
conjuntura difícil, com 
que se defrontam o Ceará 
e o Brasil, estão as refe-
rentes a paralisações de 
investimentos públicos 

em obras estruturais essenciais ao de-
senvolvimento – seja do País inteiro ou 
de uma região em particular. Quando 
não se trata da interrupção defi nitiva 
(o que é péssimo), acontece de mingua-
rem os recursos, e as obras entrarem, 
então, num estado de hibernação, ou 
fl uírem com uma lentidão exasperan-
te. É o que parece estar acontecendo, 
no Ceará, com o projeto de duplicação 
da BR-222 entre os km 11 e km 35, liga-
ção entre o Anel Viário e a CE-155 em 
direção ao Porto do Pecém, que está 
em curso há dez anos e que acaba de 
ser brindado com a queda de 45% no 

montante de recursos destinados a si 
pelo Projeto de Lei Orçamentária Anual 
(PLOA) de 2021, enviado pela União ao 
Congresso Nacional. Frise-se que essa 
obra de infraestrutura é uma das mais 
demandadas pelos setores econômicos 
do Ceará.

E razões não faltam para essa co-
brança, visto que aquele trecho viário 
atua como uma artéria que alimenta 
um dos polos logísticos mais impor-
tantes sobre os quais se assenta o 
desenvolvimento do Ceará, já que por 
ali trafegam as cargas destinadas ao 
Porto do Pecém. A falta da conclusão 
desse importantíssimo embasamento 
infraestrutural tem sido um dos nós 
que refreiam o ímpeto dos negócios 
impedindo-os de fluírem com a di-
namicidade requerida. Por conta dis-
so, é possível ter uma estimativa dos 

prejuízos que se acumulam por conta 
dessa letargia.

Restam ainda R$ 124,5 milhões 
para que os repasses sejam comple-
tados para a intervenção, depois dos 
R$ 32,8 milhões executados de servi-
ço, no ano passado. Tão logo se con-
cluam as obras do Anel Viário, espe-
ra-se a publicação da licitação para 
que, em modelo de Parceria Público
-Privada (PPP), ocorra o lançamen-
to do projeto que concluiria o Arco 
Metropolitano. O 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 percurso 
no Porto do Pecém. Com isso, seria 
evitado o tráfego de veículos pesados 
por dentro de Fortaleza e Maracanaú, 
o que seria um desafogo para os dois 

núcleos urbanos, tanto em termos de 
trânsito como de desgaste em suas 
respectivas malhas viárias urbanas, 
face o peso dos veículos.

Evidentemente, a prioridade da 
destinação dos recursos públicos, 
em tempos pandêmicos, é o comba-
te à doença, com o fito de salvar vi-
das. Contudo, lateralmente, é preciso 
cuidar das condições que ensejem a 
criação das fontes alimentadoras da 
economia para que esta gire e pro-
duza riquezas, gere empregos e ren-
da e possibilite arrecadação para os 
cofres públicos. Para isso, o mercado, 
deixado a si mesmo, não tem empu-
xo suficiente para atender a essas 
demandas estratégicas, cabendo ao 
Estado abrir caminho com os investi-
mentos públicos e as parcerias com o 
setor privado. 

BR-222: duplicação claudicante

imaginemos que alguém importasse 
as vacinas, ao invés de ir lá fora para 
ser vacinado, comprasse mais do que a 
quantidade necessária para o seu uso 
particular e doasse a quantidade exce-
dente ao SUS (Sistema Único de Saúde). 
Haveria algum dano para o interesse pú-
blico? Não. Ninguém seria prejudicado, 
antes pelo contrário, com o acréscimo de 
vacinas alguns brasileiros seriam benefi -
ciados. A parcela da população imuniza-
da pela iniciativa particular contribuiria 
para diminuir a transmissão do vírus, 
por aumentar a população imune. Não se 
trata de hipótese. Temos um fato. Surgi-
ram vozes querendo impedir a importa-
ção adicional de vacinas e o incremento 
de pessoas imunizadas, embora nenhum 
brasileiro se prejudique. 

rui.martinho@terra.com.br

Poder de polícia é a faculdade discricio-
nária da administração pública. Permite 
a defesa do interesse público restringindo 
direitos (Dicionário Jurídico Piragibe, de 
E. C. Piragibe Magalhães e M. C. Piragibe 
Magalhães). A expansão do que seja in-

teresse público, quando 
ultrapassa os limites do 
interesse público, é liber-
ticida (Luís Felipe de Cer-
queira e Silva Pondé, 1959 
– vivo, na obra Contra o 

mundo melhor).
As vacinas contra a 

Covid-19 são escassas. O 
poder público legitima-

mente limitou o acesso a elas. Estabeleceu 
prioridades pela idade e pela atividade 
exercida, como profi ssionais de saúde. Não 

há divergência quanto a isso.
Surgiu a iniciativa de algumas pes-

soas: importar vacinas adicionais ao lote 
adquirido pelo poder público. Indaga-se: 
a importação adicional, por particulares, 
teria de ser usada estritamente dentro 
dos critérios de prioridade? Cidadãos 
poderiam sair do Brasil para ser imu-
nizados no exterior, sem esperar pelos 
demais brasileiros que têm prioridade? 
Impedir tal iniciativa seria um gesto li-
berticida. Ser vacinado lá fora não preju-
dica as prioridades internas. Trazer va-
cina lá de fora para ser imunizado aqui, 
fere o interesse público? Não. O interesse 
público não sofreria prejuízo. Nenhum 
brasileiro perderia uma só posição na 
“fi la de espera”.

Acrescente-se mais um ingrediente: 

Limites do poder de polícia

Historiador

Rui Martinho Rodrigues

alesandra@ufc.br

Desde a implementação do Plano Real, 
em 1994, o Governo Federal tem efetiva-
do uma política deliberada de valorização 
do salário mínimo. Em 2011 e 2015, foram 
aprovadas duas leis que institucionali-
zavam esta política, estabelecendo uma 

regra fi xa de reajuste do 
salário. A lei 13.152/2015 
perdeu a validade em 
2019 e o governo Bolso-
naro decidiu não apre-
sentar nova lei nesse 
sentido. Dessa forma, 
Bolsonaro é o primeiro, 
desde 1994, que não ado-
tou uma política de valo-

rização do mínimo. Limitou-se a repor a 
infl ação ofi cial medida pelo IPCA. 

Como tudo em economia, isso traz 

consequências positivas e negativas para 
a sociedade. A falta de uma política de va-
lorização gera um impacto positivo sobre a 
planilha de custo das empresas. É um alívio, 
uma vez que os encargos trabalhistas giram 
em torno de 58% do valor bruto do salário no 
Brasil enquanto a média global é de 22,5%. 
Outro impacto positivo é sobre o orçamento 
público, pois o salário mínimo serve de piso 
para o pagamento de pensões, aposentado-
rias e benefícios assistenciais. É, portanto, 
um alívio para a Previdência que terá uma 
desaceleração do aumento do défi cit. 

Mas a consequência nefasta da não-a-
doção dessa política recai sobre os mais 
pobres. O impacto do salário mínimo na 
redução da proporção de pobres varia en-
tre 5% e 13%, sendo o impacto maior devi-
do à renda de benefícios e aposentadorias. 

Há estudos, realizados em 2017, que apon-
tam ser o salário mínimo responsável por 
explicar até 40% da redução de domicílios 
pobres no País. 

A escolha do IPCA como índice para 
repor perdas salariais também prejudica 
os mais pobres, uma vez que este índice 
abrange famílias que recebem até 40 sa-
lários. O INPC seria o índice mais realis-
ta, pois abrange famílias que recebem até 
cinco salários. Por esta conta, o salário 
mínimo deveria ser de R$ 1.101,95 para 
somente repor a infl ação no período. 

O que poderia trazer uma compensação 
para esta situação seria uma política de 
renda mínima focalizada nos invisíveis e 
vulneráveis. O Bolsa Família já se mostrou 
efi ciente, mas é preciso decisão política. E 
essa, está em falta no mercado atual. 

A não-política do salário mínimo

Professora de Economia da UFC 

e diretora do Laboratório de 

Análise de Dados e Economia 

da Educação (EducLAB)

Alesandra Benevides

carlos.alberto@semace.ce.gov.br

Resiliência é a capacidade de adaptar-
se à situações adversas, superar obstá-
culos ou mudanças. Empatia é um sen-
timento caracterizado pela capacidade 
de se colocar no lugar do outro. Termos 
mais experimentados desde o acometi-

mento pela pandemia da 
Covid-19. Mas o que tem 
a ver essas palavras com 
meio ambiente nessa cri-
se sanitária? Tudo.

O meio ambiente foi 
um dos segmentos mais 
atingidos durante a pan-
demia. No Ceará não 
foi diferente. E mesmo 

diante das difi culdades enfrentadas pela 
necessidade de se reinventar e se reade-
quar, a Semace se manteve vigilante no 
combate a crimes ambientais no Estado.

Contrário a uma perspectiva de calma-
ria no contexto de pandemia, registrou-
se recorde de mais de 46 milhões de reais 
de multas ambientais aplicadas em 2020. 
Aumento de 529% a mais em compara-
ção a 2019. Os recursos provenientes das 
multas ambientais serão revertidos no 
custeio da instituição e manutenção de 
projetos ambientais e programas como 
Bolsa Catador e Agente Jovem Ambiental.

Os destaques das autuações estão re-
lacionados com cativeiro de espécimes da 
fauna silvestre nativa, atividades de mi-
neração e carcinicultura, descumprimen-
to da reposição fl orestal e irregularidades 
no Documento de Origem Florestal.

Mesmo com nosso quadro reduzido, 
realizamos blitzes de combate à fumaça 
escura na Capital, Região Metropolitana 
de Fortaleza e Interior. Vistoriamos 404 

veículos, sendo 27 multados, segundo ba-
lanço anual. Registramos a emissão de 
524 certifi cados de índices de fumaça.

Contudo, é imprescindível a neces-
sidade de a sociedade entender o sig-
nifi cado das palavras mencionadas an-
teriormente e sua relação com o meio 
ambiente. A pauta ambiental não pode 
se tornar irrelevante e negligenciada. Se 
ainda estamos vulneráreis pela pande-
mia, é preciso preservar.

É uma questão de sobrevivência, lógi-
ca diretamente associada à nossa saúde, 
qualidade de vida, bem-estar, afi nal ain-
da estamos na conjuntura de isolamento 
social e de um vírus que desafi a a ciência. 
A pandemia não acabou. Seguramente, os 
recursos naturais se mantêm como nos-
sos principais aliados. Sigamos resilientes 
e empáticos ao meio ambiente. 

Resiliência, meio ambiente, pandemia

Superintendente da Semace

Carlos Alberto Mendes
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Vacina pouca, minha injeção primeiroViva agora, depois será tarde

Quando a farinha é pouca, os espertos 
querem seu pirão primeiro pois é a ga-
rantia para não ficar com o prato vazio. 
Na mesma linha  proverbial, filosofando 
agora com a pouca quantidade de vacina 
para imunizar a população contra o coro-
na vírus, alguns adeptos da “Lei do Ger-
son”, aquela em que o jogador Gerson da 
seleção brasileira de 1970 preconizava em 
um comercial de cigarros, que ele gosta-
va de levar vantagem em tudo, também 
estão querendo levar vantagem furando 
a fila de prioridades no recebimento dos 
imunizantes e adotando a máxima: Vaci-
na pouca, minha injeção primeiro.

É gente que antes duvidava da efi-
ciência da vacina correndo para 

receber o pico de qualquer uma que 
apareça no mercadão da Covid19, mes-
mo que ainda não tenha chegado a sua 
vez, é “cara de pau” usando as famosas 
carteiradas para garantir seu habeas 
corpus vacinal que o libertará do iso-
lamento social, 

É bicão buscando uma brecha pra co-
locar o braço na seringa, é político fa-
zendo seu marketing às custas do braço 
alheio. 

É Zé Ninguém querendo ser um in-
fluenciador vacinal e muito mais gente 
que não quer nem saber da ciência, da 
eficiência, da consciência ou da proce-
dência da vacina, o importante é tomar 
logo as suas duas doses na frente de to-
dos e poder aglomerar com muito pirão 
e bastante injeção de deslocamentos 
sociais.

Inicio essa reflexão com esse necessário 
clichê: abrace seus pais enquanto estão por 
aqui. Nunca deixe a chama e o incenso da vida 
se apagar. Convide amigos para conversar e 
sorrir, sem se importar com a poeira do ta-
pete ou o sofá desbotado. Escute com mais 
atenção a sabedoria e experiência dos idosos.

Desligue o ar condicionado do carro, sem 
se preocupar em desalinhar o cabelo pentea-
do e sinta o frescor do ar acariciando sua pele. 
Deite-se na grama sem se importar em man-
char a roupa.  

Chore e gargalhe ao mesmo tempo para 
amenizar a dor e se fortalecer para os dias 
difíceis. Nunca negue um abraço ou beijo a 
uma criança e nem ao seu animal de esti-
mação – eles só querem carinho. Como é di-
fícil aprender a dizer “eu te amo”, “desculpe”, 
“por favor” – a magia da boa convivência 

precisa virar rotina. Saia por aí em sua bi-
cicleta ou a pé, apreciando a natureza, o 
cantar dos pássaros, o revoar das garças no 
verão. Se deleite com a chuva caindo no te-
lhado e mentalize a germinação das semen-
tes no solo rachado do sertão. 

Não dê muita importância ao modismo, ao 
batom e vestido que fulana usa, à calça e ca-
misa que beltrano ostenta, o perfume que si-
crano exala – tudo isso é supérfluo e fica para 
trás, sendo substituído por novas tendências. 

Assuma seu eu imperfeito e se desven-
cilhe da utopia do perfeito e ilusório, pois 
tudo é apenas uma condição egocêntrica, 
haja vista que nunca conseguiremos fugir 
de nós mesmo. 

Não haverá outra chance, viva intensa-
mente essa que a vida deu. Se importe com 
você e não se machuque com julgamentos de 
terceiros. Viva agora, profundamente, sem 
medo de ser feliz.

Viva agora, depois será tarde.

paulo roberto cândidoGilnei Neves Nepomuceno
nortedosvox@gmail.comgilneipoeta@gmail.com
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Francisco Aglailson m. costa

Quando as crianças 
perdem seus doces

Correspondente o povo rede Cuca

Somos propícios

maria vitória passos
Correspondente o povo rede Cuca

Dia 4 de Fevereiro, celebra-se o dia mundial 
de Combate ao Câncer, tendo como objetivo au-
mentar a conscientização e incentivar a preser-
vação, na descoberta e assim possibilitar que as 
pessoas tenham um tratamento merecido.

Entretanto, doença, câncer e morte são 
grandes tabus ainda na sociedade contemporâ-
nea. Os tabus são problemas a serem resolvidos 
com urgência, pois suas consequências são no-
civas. Por tal razão, é necessário ter uma visão 
ampla sobre os mais diversos assuntos da vida 
e dentre eles, o câncer. Além da dor física, por 
vezes, a dor emocional é existente e extensa.

Todos estamos propícios, pelo fato de sermos 
pessoas humanas.Um dos primordiais ensina-
mentos é que as doenças são naturais da vida. 
Não se deve associar o câncer ou qualquer outra 
doença, como consequência de erros não rela-
cionados a saúde física, pois as doenças fazem 
parte da vida das pessoas boas e das ruins. Des-
sa mesma forma, a morte, vem para o saudável 
e não saudável. Faz-se necessário cultivar uma 
mentalidade inteligente para prevenir, evitar 
dor e sofrimento. Somos propícios.

No fundo eu estava com medo,sim,eu es-
tava afundando no pensamento de que eu ja-
mais poderia voltar àqueles tempos de feli-
cidade e por isso não avancei muito... mas,eu 
sabia que, desde aquele tempo, eu já era 
incapaz de voltar para minha infância.Mi-
nutos antes de partir, deixei amizades para 
trás,com a esperança e com a promessa de 
que eu voltaria para buscá-las, mesmo sem 
conseguir transmitir com palavras esse sen-
timento, a dor e a angústia me rodeiam. Ao 
voltar para aquela velha casa,descobri que 
não havia mais ninguém me esperando…

Quem cometeu o erro de nomear todos os 
sentimentos, esqueceu de nomear o único que 
estou sentindo nesse momento...mas se for 
para ser posto em palavras, eu diria que quando 
as crianças perdem seus doces, elas choram… 

Dias melhores

Antonio rodrigues Neri
Correspondente o povo rede Cuca

Tivemos um ano de sobrevivência, de luta e 
resiliência. Aprendi que tenho uma força surreal 
que causa inveja ao Hulk. Aprendi a valorizar os 
abraços, os afagos e até os  meus velhinhos, que 
por causa da pandemia tive que me afastar para 
preservá-los. Tantas coisas, pessoas, situações, 
viagens, foram remarcadas, mudadas por conta do 
novo normal. 

Mas aí 2021 chegou, de mansinho, desacredita-
do por muitos, de um jeito calado, receoso e já no 
primeiro mês trouxe uma dose de esperança que 
tanto estávamos ávidos para tê-la: Vacina. Vacina 
que trará normalidade aos dias, longevidade às 
pessoas e qualidade de vida a todos. Vivo na espe-
rança de dias melhores e sei que eles estão cada dia 
mais próximos.

Não deixe de acreditar

O sonho não acabou. O sol 
há de brilhar depois dessa 
tempestade. Sei que não es-
tamos bem, mas ainda há mo-
tivos para sorrir. Temos que 
ter esperança na vida. Fé que 
tudo vai melhorar e isso tudo 
vai nos tornar mais fortes. O 
mundo está em transforma-
ção, o que gera sofrimento e 
aprendizados. Entendo o seu 
medo, também o tenho, mas, 

vamos lá, não podemos deixar 
de viver.

Ainda temos histórias para 
contar, sonhos a realizar. Não se 
cobre nem se culpe se as coisas 
não aconteceram. Tudo tem seu 
tempo e a vida vai se encarre-
gar de nos mostrar a hora certa. 
Deixe fluir, faça o que pode. Cal-
ma, vai dar tudo certo. Continue 
acreditando. É difícil, eu sei, mas 
vai valer a pena. Espere sem ficar 
parado, mas se permita sentir. 
Vamos juntos, dias melhores es-
tão por vir!

dani cardoso
Correspondente o povo rede Cuca

Ana Andrade

Abraço

Correspondente o povo rede Cuca

Esses dias desenhei um abraço e lembrei de 
um que demos em um fim de semana. O clima 
estava abafado, mas dentro daquele abraço me 
senti bem. Aquele ato de estarmos entre nossos 
braços foi tão significativo. Fomos um lugar se-
guro, por segundos.

Agora, veio-me à mente um trecho de uma 
crônica da escritora Martha Medeiros que diz: 
“que lugar melhor para um recém-nascido, para 
um recém-chegado, para um recém-demitido, 
para um recém-contratado? Dentro de um abra-
ço nenhuma situação é incerta, o futuro não ame-
dronta”. Tem abraço que conforta por minutos ou 
por anos. Tem abraço que junta e tem abraço que 
afasta, dentro de um abraço podemos sentir se 
ainda vale a pena ficar ou se já é hora de ir. Um 
abraço pode dizer tanto. Você foi meu abraço 
predileto naquele janeiro quente. Obrigada. 

Tem abraço que junta e 

tem abraço que afasta

Jardim

Meu querido jardim, 
o que tu tens para mim?
“Flores da negação”!
Responderam-me com empolgação
“Não mintas para mim”
berrei, desapontada.
Ó, meu jardim,
Por que você é assim?
Todo dia o mesmo evento,

me sinto presa no tempo.
Até quando, até quando
essa fita de mobius
irá mentir? 
E a minha querida utopia? 
Quando irei alcançá-la? 
Até quando as borboletas 
ficarão presas
Meu querido jardim? 
Você iniciará uma distopia
nesse lugar tão lindo
se eu fugir?

maria clara c. rolim 
Correspondente o povo rede Cuca
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O trabalho realizado na base 
do Ceará foi coroado no último 
domingo, 31, com o título do 
Campeonato Brasileiro de As-
pirantes (sub-23). A conquista 
veio depois de o clube de Po-
rangabuçu investir cerca de 
R$ 16 milhões nos últimos cin-
co anos nas categorias, imple-
mentando metodologia única 
do profissional aos juniores.

A base alvinegra viu o in-
vestimento dobrar com a 
chegada do clube na Série A. 
Nos dois últimos anos na Sé-
rie B, em 2016 e 2017, o clu-
be aplicou cerca de R$ 2 mi-
lhões em cada temporada. A 
partir de 2018, já na elite do 
futebol nacional, a diretoria 
do Vovô passou a investir R$ 
4 milhões do orçamento nas 
categorias inferiores por 
ano. Nesta temporada, estão 
previstos R$ 5 milhões.

A soma de valores foi 

utilizada para melhorias na 
infraestrutura, na capacita-
ção e formação de profissio-
nais e na implementação de 
metodologia única.

“Replicamos tudo (do pro-
fissional) na base, a nutrição, a 
fisiologia, o trabalho físico. É a 
integração da base com o pro-
fissional. Embora os equipa-
mentos (CTs da base e do pro-
fissional) sejam distantes, não 
existe distância no trabalho. 
Os atletas de baixo vão treinar 
com os de cima e vice-versa”, 
comentou Robinson de Castro, 
presidente do Ceará, em en-
trevista ao O POVO.

Entre os grandes feitos do 
clube em investimento está a 
aquisição completa do CT Ci-
dade Vozão — localizado em 
Itaitinga, na Região Metropoli-
tana de Fortaleza —, destina-
do à base. O equipamento foi 
adquirido em 2014 e quitado 
em 2019, custando ao todo R$ 
8,3 milhões.

No último ranking divulga-
do pelo portal Dabase, especia-
lizado nas categorias juvenis 
do futebol, a base do Alvinegro 
de Porangabuçu foi apontada 

como a melhor do Nordeste. 
No início do ano passado, o 
Vovô aparecia isolado na pri-
meira colocação, ostentando 
22 títulos e oito vice-campeo-
natos desde 2016. Alvinegro 
teve ainda duas convocações 
inéditas para as categorias 
de base da seleção brasileira, 
o meia David e atacante João 
Victor, ambos no sub-17.

“Esse título (Aspirantes) 
confirma o que vem sendo dito 
do Ceará. É a melhor base do 
Nordeste. É a coroação da me-
todologia. O Ceará se consoli-
dou a nível nacional. Estamos 
entre as melhores bases do 
Brasil. Agora é aperfeiçoar o 
trabalho no sub-17 e sub-20, 
fazer alguns ajustes. É o tipo 
de campeonato nacional que 
a gente quer ganhar de novo”, 
afirmou Robinson. Em setem-
bro, o Vovô recebeu o Certifica-
do de Clube Formador.

O clube também foca na 
captação de recursos. Em ju-
nho passado, o Ceará teve pro-
jeto esportivo aprovado pela 
Secretaria Especial do Espor-
te, pasta do Ministério da Ci-
dadania, para captar quase R$ 

500 mil para investir na base.
Os jovens revelados no 

Ceará têm rendido tanto em 
desempenho no profissional 
quanto no retorno financeiro 
no mercado da bola. O clube 
conseguiu movimentar os co-
fres nas últimas temporadas 
com a venda de joias como Ar-
thur Cabral e Felipe Jonatan.

O Alvinegro faturou em 2018 
mais de R$ 10 milhões com as 
vendas de Felipe Jonatan para 
o Santos e Arthur para o Pal-
meiras. O centroavante segue 
enchendo o cofre do Vovô. Na 
venda definitiva do atacan-
te ao Basel-SUI, o clube rece-
beu cerca de R$ 13,4 milhões e 
mantém 15% dos direitos eco-
nômicos do atleta em uma fu-
tura negociação.

Há ainda casos de atletas 
revelados na base do Vovô que, 
mesmo sem passagem de des-
taque no elenco principal ou 
sequer tenha jogado no profis-
sional do clube, renderam mi-
lhões. É o caso de Arthur Vic-
tor (R$ 6 milhões), atualmente 
no Red Bull Bragantino, e de 
Robinho (cerca de R$ 1 milhão), 
do Orlando City-EUA.

lucasmota@opovo.com.br

| Campeão de aspirantes | Ceará aumenta investimento e Conquista título naCional 
na base. em 2020, time teve ainda dois atletas convocados para a seleção sub-17

“Eu acrEdito é 

na rapaziada”
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Jogadores comemoram gol na 
final do Brasileirão de aspirantes, 

contra o vila Nova-Go

Lucas mota

aspirantes

Com elenco 
sub-23 a 
reforços 
pontuais 
do elenco 
principal, 
o Ceará 
se sagrou 
campeão 
brasileiro de 
aspirantes 
no domingo, 
ao vencer o 
vila Nova nos 
pênaltis

· Temporada 

2020 na base*
- aldeia international 
sub-15 e sub-17 (sub-17: 
jogando com elenco sub-16, 
semifinal; sub-15: sétimo 
colocado)

- copa do brasil sub-17 
(segunda fase)

- copa do brasil sub-20 
(segunda fase)

- brasileiro sub-17 ( 5º 
entre os 10 clubes do Grupo 
B na primeira fase - 
avançavam 4 de cada grupo)

- brasileiro sub-20 
(primeira fase)

- copa do nordeste sub-20 
(quartas de final)

- cearense sub-17 (vice)

- aspirantes 2020 
(campeão)

*Calendário foi mais enxuto em 

razão da pandemia do novo 

coronavírus

ceará
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Os cinco jogos em um inter-
valo de 20 dias definirão o futu-
ro a nível nacional do Fortaleza. 
Primeiro time dentro da zona de 
rebaixamento da Série A, o Tri-
color luta contra a queda à Se-
gundona e tenta frear a derro-
cada dos últimos três meses na 
competição ao abrir a sequência 
de confrontos decisivos diante 
do Coritiba-PR.

A queda livre do Tricolor teve 
início há exatos 94 dias, a partir 
da derrota por 1 a 0 para o Flu-
minense-RJ, na Arena Castelão. 
Desde então, o clube conviveu 
com duas trocas no comando 
técnico, problemas extracam-
po e surto de Covid-19 que cul-
minaram em resultados ruins: 
apenas duas vitórias em 17 jogos.

O Leão conseguiu bater o Bo-
tafogo-RJ, em novembro, sob o 
comando de Marcelo Chamusca, 
e o Santos-SP, no mês passado, 
já com Enderson Moreira. Além 
dos triunfos, foram cinco empa-
tes e dez derrotas nos últimos 
compromissos — aproveita-
mento de 21,5%.

O retrospecto negativo fez a 
equipe do Pici despencar na ta-
bela do Campeonato Brasileiro e 
se fixar na briga contra a queda. 
Vasco da Gama-RJ, Bahia e Sport
-PE são os concorrentes diretos 
na disputa — os dois primeiros, 
inclusive, serão adversários em 
duelos no Castelão.

Na 17ª colocação, com 35 pon-
tos, o Fortaleza tenta iniciar a 
reação diante do Coxa, na próxi-
ma quinta-feira, 4, às 18h30min, 
pela 34ª rodada. “A gente tem que 
pensar agora nas próximas par-
tidas, que são importantíssimas 
para os nossos objetivos na com-
petição. Agora temos que descan-
sar, recuperar um pouco, porque 
hoje (domingo) o jogo foi bastante 
desgastante, e (a gente precisa) 
se preparar bem para essas duas 
partidas”, pontuou o auxiliar fixo 
Leonardo Porto, que substituiu o 
técnico Enderson Moreira, inter-
nado em razão da Covid-19.

A equipe paranaense, vi-
ce-lanterna do certame e em 
situação ainda mais delicada 
no Brasileirão, não vence há 
três jogos. Um empate pode ser 
suficiente para tirar o Tricolor 

do grupo da degola, mas uma 
vitória dentro de casa daria 
maior fôlego, a depender dos 
resultados dos adversários — 
o Bahia recebe o Fluminen-
se-RJ, o Sport-PE visita o Bo-
tafogo-RJ e o Vasco disputa o 
clássico contra o Flamengo-RJ.

Além disso, o Leão precisa 
tentar reverter a desvantagem 
em relação ao trio adversário 
no número de vitórias, que ser-
ve como critério de desempa-
te: o time do Pici conquistaram 
pontuação máxima em apenas 
oito jogos na Série A, atrás do 
Cruzmaltino (nove triunfos), do 
Esquadrão de Aço (dez) e do Ru-
bro-Negro (também dez).

“É continuar treinando forte 
todos os dias, fazer os gols, jogar 
bem e ganhar os jogos. Se Deus 
quiser, a gente vai sair dessa si-
tuação”, resumiu o volante Luiz 
Henrique, novidade na escala-
ção no revés para o Atlético-MG, 
no último domingo, 31.

Pedro Souza / atlétiCo-MG

Na busca por fôlego
| Série A 2020 | Em quEda livrE, FortalEza inicia sériE dEcisiva por pErmanência na ElitE

Afonso ribeiro

afonso.ribeiro@opovo.com.br

novidAde no time titular do Fortaleza contra o 
atlético-MG, luiz Henrique (de costas) garante que 

o time sairá da má fase

Campanha 

reCente e 

próximos jogos

Últimos 17 jogos
Fortaleza 0x1 Fluminense
athletico-Pr 2x1 Fortaleza
Bahia 2x1 Fortaleza
Fortaleza 2x3 São Paulo
vasco da Gama 0x0 
Fortaleza
Botafogo 1x2 Fortaleza
Fortaleza 1x1 Goiás
Fortaleza 0x0 Corinthians
Bragantino 2x1 Fortaleza
Fortaleza 0x2 Ceará
Fortaleza 0x0 Flamengo
Sport 1x0 Fortaleza
Fortaleza 0x0 Grêmio
internacional 4x2 
Fortaleza
Fortaleza 2x0 Santos
atlético-Go 2x0 Fortaleza
atlético-MG 2x0 Fortaleza

próximos jogos
Fortaleza Coritiba-Pr
Fortaleza x vasco da 
Gama-rJ
Palmeiras-SP x Fortaleza
Fortaleza x Bahia
Fluminense-rJ x Fortaleza

fortAlezA

time pG J v
 1º internacional 65 33 19
 2º Flamengo 61 33 18
 3º atlético-MG 60 33 18
 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 33 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 série A

JoGo de ontem
Sport-Pe x Flamengo-rJ

JoGos de HoJe
Palmeiras-SP x Botafogo-rJ - 16 horas

JoGos de AmAnHã
Grêmio-rS x Santos-SP - 16 horas
rB Bragantino-SP x atlético-Go - 
18h15min
Corinthians-SP x Ceará - 21h30min
Goiás x atlético-MG - 21h30min
Bahia x Fluminense-rJ - 21h30min

JoGos de QUintA-feirA
Flamengo-rJ x vasco da Gama-rJ - 21 horas
athletico-Pr x internacional-rS - 21 horas

JoGo de seXtA-feirA
Botafogo-rJ x Sport-Pe - 20 horas

33ª e 34ª rodadas

são Paulo demite Fernando Diniz
Campeonato Brasileiro. raí também deixa o clube

Após resistir a meses de 
pressão da torcida, Fernando 
Diniz deixou o comando do São 
Paulo nesta segunda-feira, 1º. 
A forte queda de rendimento 
do time nas últimas semanas 
culminou na demissão do trei-
nador e também na saída do di-
retor-executivo Raí, que optou 
por deixar o clube. Antes líder 
do Brasileirão, até com folga na 
tabela, o Tricolor Paulista caiu 
para o quarto lugar, a sete pon-
tos de distância do Internacio-
nal, agora o primeiro colocado.

A demissão de Diniz foi deci-
dida em reunião realizada pela 
diretoria nesta segunda-feira, 
um dia depois da derrota para 
o Atlético-GO, por 2 a 1, fora 
de casa. Foi o sétimo jogo da 

equipe sem vitória, por diferen-
tes competições. Em 2021, o São 
Paulo ainda não venceu. O últi-
mo triunfo aconteceu em 26 de 
dezembro, sobre o Fluminense, 
pelo Brasileirão. Desde então, o 
time paulista foi eliminado pelo 
Grêmio na semifinal da Copa do 
Brasil e acumulou dois empates 
e quatro derrotas no Brasileirão.

Na mais dolorosa delas, foi go-
leado pelo Inter, adversário dire-
to na briga pelo título, por 5 a 1. O 
resultado é o pior derrota da his-
tória do São Paulo em seu estádio.

A cada tropeço, o time quei-
mava “gordura” na liderança da 
tabela, que chegou a sete pon-
tos, e se afastava da liderança. A 
perda de rendimento contras-
tou com a boa fase então vivida 

pela equipe de Diniz, quando 
chegou a acumular oito triunfos 
em 11 jogos, com direito a vitó-
rias contundentes sobre rivais 
na briga pelo troféu, como Fla-
mengo (4 a 1) e Atlético-MG (3 a 
0), pelo Brasileirão. Pela Copa 
do Brasil, houve ainda duas vi-
tórias seguidas sobre o mesmo 
time carioca.

Diniz era o segundo técnico 
mais longevo entre os times da 
Série A, atrás apenas de Renato 
Gaúcho, contratado em setem-
bro de 2016 pelo Grêmio. O trei-
nador, que chegou ao São Paulo 
em setembro de 2019, deixa o 
time com um aproveitamento 
de 54,9%, com 34 vitórias, 20 
derrotas e 20 empates. (Agên-
cia Estado)

JÚlio CaeSar

diniz não resistiu a nova derrota do 
São Paulo na Série a
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A Taça Fares Lopes 2020, 
que está sendo disputada 
neste início de 2021, che-
gou ao momento de afuni-
lamento. Nesta terça-feira, 
2, acontecem os jogos de ida 
das semifi nais do certame. As 
partidas terão início no mes-
mo horário, 15h30min. No es-
tádio Domingão, em Horizon-
te, o Floresta (4º colocado da 
primeira fase) recebe o líder 
Icasa. Enquanto isso, no está-
dio Raimundo de Oliveira, em 
Caucaia, o Caucaia (3º) joga 
contra o Ferroviário (2º).

Os embates de volta acon-
tecerão em datas distintas. 
No domingo, 7, no estádio 
Inaldão, em Barbalha, às 
15h30min, os “Verdões”, do 
Cariri e da Vila Manoel Sáti-
ro, se enfrentam novamente. 

Já na terça seguinte, 9, às 
15h30min, no estádio Elzir Ca-
bral, o Tubarão recebe a Ra-
posa Metropolitana.

Na primeira fase, o Icasa 
foi o time que teve a melhor 
campanha, com 13 pontos 
somados. O Verdão do Cariri 
venceu quatro e empatou um 
jogo, contra o Ferroviário, vi-
ce-líder. Além disso, o saldo 
de gols chamou atenção para 
a equipe de Juazeiro do Nor-
te. Foram 12 tentos anotados e 
somente um sofrido. 

O oponente do Icasa nas 
semifinais será o Floresta, 
que atuou com o time reser-
va nos cinco primeiros jogos 
da Fares Lopes, por causa da 
disputa da reta final da Série 
D, torneio em que o Lobo está 
na final. Isso foi suficiente 
para ficar à frente de Campo 
Grande, que não pontuou, e 
Pacajus, que só somou três 
pontos na fase de grupos. 
Assim, os seis pontos ganhos 
pelo Alviverde garantiram 
a quarta colocação. No con-
fronto direto, o Verdão do In-
terior goleou a equipe alter-
nativa do Verdão da Capital 
por 4 a 0.

Já o Ferroviário, que assim 
como o Verdão do Cariri está 
invicto no certame, fi cou 
na segunda posição, com 11 
pontos (três triunfos e dois 
empates). O saldo de gols do 
clube coral também foi ex-
tremamente positivo, com 
12 tentos anotados e apenas 
dois sofridos.

O oponente do Tubarão, o 
Caucaia, somou dez pontos, 
com três vitórias, um empa-
te e uma derrota. A Raposa 
Metropolitana marcou muitos 
gols, mas também sofreu bas-
tante. Foram 15 tentos ano-
tados (melhor ataque da pri-
meira fase) e sete sofridos. O 
veterano Ciel, de 38 anos, ba-
lançou as redes nove vezes e é 
o artilheiro da Taça Fares Lo-
pes no momento. Na abertura 
da competição, Ferroviário e 
Caucaia empataram por 1 a 1.

A equipe que vencer a 
atual edição da Taça Fares 
Lopes garante vaga na Copa 
do Brasil 2021.

DIVULGAÇÃO / FERROVIÁRIO AC

OS QUATRO 
DA TAÇA
| FARES LOPES | COM VAGA NA COPA DO BRASIL EM JOGO, 

SEMIFINAIS DO TORNEIO COMEÇAM HOJE COM DUAS PARTIDAS

FERROVIÁRIO encara o Caucaia 
fora de casa

SOL COM A PENEIRA.CEARÁ perde em casa, Fortaleza perde fora, ainda aparece 
quem queira justificar tais derrotas. Estão querendo tapar o sol 
da verdade com a peneira da consolação. Ou da bajulação, pra 
ficar bem na fita, só não se sabe de quem.

.QUANTO ao Ceará, alegam que, por estar em situação mais 
cômoda, já de passaporte assinado pro próximo Brasileirão, não 
se ligou no jogo, deixando o clube paranaense inteiramente à 
vontade em pleno Castelão. Que lorota! E olhem que o Atlhetico-
PE não é esses balaios todos, embora encostado ali no Alvinegro 
pela disputa de vaga na Sul-Americana.

.CONVÉM lembrar que a Sul-Americana é uma espécie de 
Segundona, nossa Série B, porque a cereja do bolo é mesmo a 
Libertadores. É por ela que todos lutam pra chegar. Este ano 
deu o futebol brasileiro duplamente. O Palmeiras empanturrou-
se com uma premiação de lamber os beiços, enquanto o Santos 
levou uma boa bolada, não obstante ter sido vice.

.CEARÁ perdeu por ter jogado mal e outra desculpa não 
há, nem mesmo aquela idiotice de que o time só joga bem se 
o Vina jogar bem. Mas como tem tolo pra tudo, embarcaram 
nesta canoa, como se o Vina fosse o craque que ele não 
é. Bom jogador, sim, diante de uma equipe onde todos se 
parecem uns com os outros.

 O OUTRO LADO

.PELOS lados do Fortaleza, a desculpa é aquele cochilo 
imperdoável do Tinga, por um átimo de segundos, permitindo 
que o lateral-esquerdo do Atlético-MG entrasse livre na área. 
Não bastasse, o pênalti perdido por Osvaldo, que nunca na vida 
dele foi batedor, embora conseguisse o feito de chutar na trave 
do lado esquerdo. Caso raríssimo em futebol.

.TRICOLOR foi derrotado porque está péssimo das 
pernas, cambaleando na zona de rebaixamento, dependendo 
só dele pra sair deste inferno de Dante. E tem time pra isso? 
Menos mal que vai pegar adversários do mesmo nível ou 
pior, até quem já está enterrado vivo no atual Brasileirão. 
Nisso a tabela lhe beneficiou. Valerá a pena confiar?

 LINHAS TORTAS

.DESMORALIZANTE mesmo foi o drible de letra, por entre 
as pernas, que o zagueiro Pagnussat levou de Carlos Eduardo, 
originando gol do Furacão. Tão desmoralizante que, no lugar dele, 
pediria ao técnico Guto Ferreira pra passar um tempo na reserva. 
Aliás, o gol de Carlos Eduardo foi o mais bonito da rodada.

. QUESTIONA-SE outra vez. Será bipolar o time alvinegro, 
jogando em casa com equipes do mesmo nível? Não atua 
bem, apaga-se em campo, perde o jogo, tanto assim que dos 
últimos 6 jogos como mandante, são 4 derrotas, 1 vitória 
e 1 empate. Deixou de faturar 14 pontos só em casa, bem 
entendido, que já o colocaria na Libertadores.

.NOVIDADE, requentada bem entendido,  a volta de Leandro 
Carvalho após ser penalizado pelo STJD. Não fez nada, pouco 
pegou na bola, tanto fazia ter entrado em campo como não. 
Ele e Wescley, queridinhos do Guto Ferreira, apenas fizeram 
número, duas figuras nulas.

.VALE a pena lembrar. o Athletico-PR é um dos piores 
visitantes do Brasileirão, pois em 17 jogos perdeu quase a 
metade deles, nove ao todo. Veio tirar o pé da lama exatamente 
contra o Ceará. Também não esquecer que este ano o Alvinegro 
não venceu o Furacão, nem lá na casa deles e muito menos aqui, 
quando podia ter ido à forra. Podia, sim, mas cadê bola?

 CONTRAMÃO

. QUEM mandou o Osvaldo bater aquele pênalti? Nem ele 
mesmo soube. A ordem veio do banco, ele teve de cumpri-la. 
Como Wellington Paulista tinha saído, não tinha outra opção, 
ficou naquela do só tem tu, vai tu mesmo.

. INTERINO perpétuo do Fortaleza, Léo Porto deixou claro 
que lançou o time que o Enderson Moreira mandou via virtual, 
mesmo estando com Covid-19, o que não o impede de falar. Se 
mal pergunto — o papel do interino é servir de pau mandado? 
Se pretende ter outros voos, jamais sairá do lugar.

.QUINTERO reapareceu após 4 meses de uma contusão até 
hoje nunca bem explicada. Fez falta ao time? Claro que sim. 
Mesmo assim jogou por pouco tempo. Agora, ficar na reserva 
do Wanderson, que é péssimo, tenha santa paciência.

 FORÇA DO RÁDIO

.RÁDIO continua sendo imbatível pela rapidez como 
atua. Querem um exemplo? Domingo sem jogo na TV, a 
não ser uma pelada entre São Paulo e Atlético-GO que a 
ninguém interessava, o torcedor da terra só conseguiu 
acompanhar seus times pelas ondas do rádio. O mundo 
seria vazio se não existisse o rádio.

.E NEM tenham pressa. O final do mundo ainda será dado 
pelo rádio, pois a internet tem nele sua principal fonte pra 
espalhar as notícias, boas ou más, por suas plataformas. 

.OUVIR a decisão Palmeiras x Santos, pelo rádio, via 
CBN/São Paulo, com sua equipe dinâmica, foi um deleite. A 
TV é modorrenta, sem vida. O rádio é dinâmico, movido a 
eletricidade. Viva o rádio!

ALAN 
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O atacante Breno Lopes, que 
marcou o gol que deu ao Pal-
meiras seu segundo título da 
Copa Libertadores, contra o San-
tos no sábado, não poderá parti-
cipar do Mundial de Clubes, que 
começa no dia 4 de fevereiro no 
Catar, informou o time paulista 
nesta segunda-feira, 1º.

O regulamento da competi-
ção estabelece que apenas joga-
dores que estavam no clube an-
tes do fechamento da janela de 
transferências internacionais, 
no início de novembro, podem 
ser inscritos, explicou o alvi-
verde em mensagem a jornalis-
tas após a publicação da lista de 
convocados.

O atacante de 25 anos foi 
anunciado como novo jogador 
do Verdão quando o prazo esti-
pulado para o Mundial já havia 
passado, mas em um momento 
em que o Brasil permitia con-
tratações entre times locais.

Em uma bela cabeçada nos 
acréscimos, o atacante fez o 
gol da vitória do Palmeiras so-
bre o Santos na fi nal brasileira 
da Copa Libertadores-2020, 
disputada no sábado, no Mara-
canã, no Rio de Janeiro.

O técnico português Abel 
Ferreira divulgou nesta segun-
da-feira a lista dos 23 jogado-
res convocados para o Mundial, 
mesma base que conquistou a 
Libertadores. (AFP)

Herói da Liberta, 
Breno Lopes 
está fora do 
Mundial

Palmeiras. 
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